
Cap 3.2. Influenţa rotaţiei culturilor şi a îngrăşămintelor asupra 
activităţii biotice din sol. 

 

Influenţa tipului de rotaţie a culturilor  asupra unor însuşiri biotice 

esenţiale ale solului s-a manifestat astfel: 

Activitatea biotică, evaluată factorial prin testul cel mai 

reprezentativ, potenţialul respiraţiei solului, evidenţiază cel mai scăzut 

nivel în asolamentul de cinci ani (tabel nr. 3.6). Studiind influenţa 

îngrăşămintelor asupra însuşirilor biologice ale solului, s-a constatat că 

potenţialul respiraţiei solului este cel mai ridicat în variatele N96P96 şi 

N128P128, pe locul doi fiind variantele: nefertilizat, N32P32, şi gunoi 

fermentat . Activitatea mineralizatoare a materiei organice din sol este 

evident stimulată de cantităţile mai mari de îngrăşăminte minerale. Din 

acelaşi tabel se poate efectua interpretarea influenţei combinate a 

factorilor rotaţie x fertilizare. Astfel potenţialul respiraţiei cel mai ridicat a 

fost în asolamentul de doi şi trei ani la fertilizare minerală. 

Tabel nr. 3.6. 

Respiraţia solului 

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament 
de trei ani 

Asolament 
de cinci ani Media 

N0P0 a  35,03  a a  30,85   a c   30,59   b b  25,60    c B30,51 

N32P32 c   24,40  c a   28,87  b b   36,35   a a  26,45    b B29,02 

N96P96 b   30,21 b a   31,66  b a   43,53   a b  23,40    c A32,20 

N128P128 a   34,88  b a   31,82  b a   39,79   a a  29,67    c A34,04 

50 t gunoi a   38,31  a b   27,08  b c   27,54   b b  23,36   b b29,07 

Media 32,57  a 30,06   a 35,56    a 25,70    b  

          DL P       5%  1% 0,1% 

A   2,60      3,94     6,33* 
B   1,98*     2,68     3,55 
AB            4,38*     6,14    8,72 
BA 3,97*     5,35     7,10 
 

Activitatea celulozolitică, evaluată ca potenţial celulozolitic al 

solului, prin care din celuloza din sol se eliberează energie sub formă de 
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glucoză, pentru microflora heterotrofă a solului, nu se deosebeşte 

semnificativ sub influenţa factorului A (asolamentul), tabel nr.3.7. Absenţa 

diferenţierilor semnificative între tipurile de asolament poate fi explicată 

prin faptul că efectele anuale ale culturii grâului asupra stării fizice a 

solului uniformizează condiţiile ecologice (structura raportul apă/aer, ph, 

etc.) şi deci şi potenţialul respiraţiei microflorei şi potenţialul celulozolitic.  

Tabel nr. 3.7 
Celulozoliza 

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament 
de trei ani 

Asolament de 
cinci ani Media 

N0P0 b    22,00   a b   14,87  a b   6,32    a b   24,96  a b  19,54 

N32P32 c      6,44   b b   14,24  a b   7,17    a b   24,35  a c  15,55 

N96P96 a    33,88   a a   22,58  b a   21,97   b b   23,88  b b  25,58 

N128P128 a    27,37   a a   25,32  a a   26,93   a b   23,09  a b  25,68 

50 t gunoi a    32,43   b a   29,02  b a   29,59   b a   47,22  a a  34,56 

Media 24,42   a 21,21  a 22,40    a 28,70   a  

DL P   5% 1% 0,1% 
A       6,19       9,37*       15,05 
B      5,05*     6,80         9,03 
AB   10,91*    15,21       21,49 
BA   10,09*    13,60       18,06 
 

În ceea ce priveşte influenţa factorului îngrăşăminte, se constată 

că cel mai ridicat potenţial celulozolitic apare în varianta îngrăşată cu 

gunoi de grajd, urmat de cel din variantele: nefertilizat, N96P96 şi N128P128. 

Cel mai redus potenţial celulozolitic se află în varianta N32P32 (tabel 

nr.4.7). În interacţiunea factorilor rotaţie x fertilizare, potenţialul 

celulozolitic cel mai înalt a fost identificat în varianta monocultură x 

N96P96, urmată îndeaproape de varianta monocultură x 50 t gunoi şi de 

varianta rotaţie de cinci ani x 50t gunoi de grajd. 

Activitatea pedo-enzimatică depinde atât de cantitatea enzimelor 

specifice fiecărui proces biochimic din sol, care sunt adsorbite la 

suprafaţa coloizilor argilo-humici cât şi de timpul de acumulare, care 

pentru hidrolaze depăşeşte anul de referinţă. 
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Dacă potenţialul catalazic al solului (tabel nr. 3.8) nu diferă 

semnificativ între tipurile de asolament, pentru că sub cultura de grâu 

există aproximativ aceleaşi condiţii de potenţial oxido-reducător, 

potenţialele hidrolazelor: zaharază, urează şi fosfataze ( reprezentând 

fiecare verigi ale ciclurilor biologice ale  carbonului, azotului şi fosforului 

din sol) diferă semnificativ între tipurile de asolament. 

 
Tabel nr. 3.8 

Catalaza 

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament de 
trei ani 

Asolament 
de cinci ani Media 

N0P0 a      355    a a    290    a a     341    a a     345   a a   333 

N32P32 b      238    a a    281    a b     212    a b     174   b b   226 

N96P96 b      233    a c      86    b b     178    a b     180   a b   169 

N128P128 c      153    a b    196    a b     217    a b     203   a b   192 

50 t gunoi b      259    a a    265    a a     307    a b     185   b a    254 

Media  248    a 224      a 251      a 217     a  

DL P          5% 1% 0,1% 
A   52* 79*       127 
B    40* 54         72 
AB             89*      124         176 
BA             80*      108         144  
 
Astfel potenţialul zaharazic al solului cel mai ridicat se află în 

monocultura de grâu, urmând asolamentul de trei ani apoi asolamentul 

de doi ani, ultimul fiind asolamentul de cinci ani (tabel nr. 3.9). 

Potenţialul ureazic al solului, cel mai ridicat este în monocultura de 

grâu apoi asolamentul de doi şi trei ani, ultimul fiind asolamentul de cinci 

ani (tabel nr.3.10). 

Potenţialul fosfatazic total al solului ocupă un loc în interpretarea 

biologică a mobilizării fosforului din sol pentru că metoda Irimescu-

Ştefanic (1998) se bazează pe substraturile enzimatice native din sol 

pentru toate fosfatazele solului şi nu pe substraturi administrate artificial 

conform metodologiei generalizate în pedo-enzimologie. Astfel potenţialul 

fosfatazic total al solului din monocultura grâului şi din asolamentul de doi 

ani exprimă cea mai înaltă acumulare a fosfatazelor, corelată cu cea mai 
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înaltă acumulare de substraturi cu fosfor pretabile fosforolizei enzimatice. 

Urmează pe locul doi, asolamentul de trei ani, ultimul fiind asolamentul 

de cinci ani (tabel nr. 3.11). 

Tabel  nr. 3.9 
Zaharaza 

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament 
de trei ani 

Asolament 
de cinci ani Media 

N0P0 b     2136   a a    1667  c c    1892   b a     2129 a a     1956 

N32P32 a     2213   a b   1852   b e    1785   c c     1632 d b     1870 

N96P96 b     2129   a c   1763   b a    2110   a d     1413 c c     1854 

N128P128 a     2224   a c    1778   c d    1848   b e     1144 d d     1748 

50 t gunoi a     2203   a a    1912  c b    2051   b b     1762 d a     1982 

Media  2181    a 1794   c 1937   b 1610 d  

DL P         5% 1% 0,1% 
A  5 7 12*  
B  9           12 16* 

             AB            17            23            31* 
   BA           18            25           33* 

 

Tabel nr.  3.10 
Ureaza 

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament 
de trei ani 

Asolament 
de cinci ani Media 

N0P0 a    28,59   a b  22,12   c a   25,29   b b  19,31   d b    23,83 

N32P32 a    26,88   a b  20,30   b b   21,20   b c  17,44   c c    21,45 

N96P96 b    22,43   a b  21,64   a b   18,87   b b  18,39   b c    20,33 

N128P128 b    21,98   a b  20,92   b b   19,06   b b  20,12   b c    20,52 

50 t  gunoi a    29,52   a a  30,39   a a   26,64   b a  27,19   b a    28,43 

Media  25,88    a 23,07   b 22,21   b 20,49    c  

DL P   5% 1% 0,1% 
A        0.97*      1.47       2.36  
B        1.34*      1.80       2.39    
AB     2.58*      3.52       4.81 
BA     2.67*      3.60       4.78 

 

• Sub influenţa  celui de-al doilea factor (dozele de fertilizare), 

potenţialul catalazic al solului cel mai ridicat l-au manifestat variantele 

lipsite de fertilizare chimică ( nefertilizat şi gunoi de grajd) , tabel 4.8. 

Potenţialul zaharazic al solului, cel mai ridicat se află în variantele: 
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nefertilizat şi fertilizat cu gunoi fermentat, urmate în ordine descrescândă 

variantele N32P32, N96P96, N128P128 (tabel 4.9). 

Potenţialul ureazic al solului, cel mai ridicat a fost în varianta cu 

gunoi fermentat, urmează solului nefertilizat iar pe ultimul loc se află 

variantele fertilizate mineral, care probabil inhibă prin ionul amoniu 

această activitate enzimatică, printr-o reacţie de  “feed back” (tabel 3.10). 

Potenţialul fosfatazic total al solului, este foarte ridicat în variantele 

nefertilizat, fertilizat cu doze minime de NP şi de asemenea cu gunoi 

fermentat (tabel 3.11). La fertilizarea cu doze mai mari de azot şi fosfor 

potenţialul fosfatazic a scăzut, probabil datorită reacţiei de “feed back” 

produsă de ionul fosfat din îngrăşământul aplicat. 

Tabel  nr. 3.11 
Fosfataza totală  

Variantele Monocultură Asolament 
de doi ani 

Asolament 
de trei ani 

Asolament 
de cinci ani Media 

N0P0 a     3,79    a b    2,01   b a     2,64   b a   1,33    c a     2,44 

N32P32 a     3,73    a a    3,50   a a     2,15   b b   0,74    c a     2,53 

N96P96 b     2,92    a a    3,59   a b    1,72    b b   0,66    b b     2,22 

N128P128 b     2,37    a b    1,86   a c     0,96   b b   0,52    b c     1,43 

50 t gunoi a     4,23    a a    3,39   a b    1,47    b a   1,95    b a     2,76 

Media  3,41     a 2,87    a 1,79    b 1,04    c  

DL P       5% 1% 0,1% 
A            0,29        0,44      0,71*     
B            0,19        0,26      0,34* 

             AB          0,45        0,63      0,91*  
             BA          0,38        0,51      0,68* 
 

 Evoluţia vitalităţii solului, o latură esenţială a fertilităţii solului, a 

fost evaluată prin indicatorii potenţialului activităţii vitale (IPAV) şi 

enzimatice (IPAE), precum şi prin Indicatorul Sintetic Biologic (ISB) 

propuşi de Ştefanic (1994 a şi b) şi Ştefanic şi colab. (1998). 

Indicatorul Potenţialului Activităţii Vitale a solului (IPAV) arată 

că solul nu a suferit modificări semnificative depinzând de influenţa 

rotaţiei culturilor (fig.nr.3.9). Factorul fertilizare (B) a influenţat însă foarte 

semnificativ nivelul potenţialului vital al solului. Variantele cu gunoi de 
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grajd şi cele cu N128P128 au stimulat activităţile vitale, celelalte variante de 

fertilizare nefiind diferite de varianta nefertilizată de la toate tipurile de 

rotaţie. În interacţiunea factorilor de influenţă (AxB) se constată că 

fertilizarea a influenţat diferit în funcţie de asolament. La monocultură, 

valoarea IPAV cea mai ridicată a fost dată de fertilizarea cu gunoi 

fermentat şi cea mai scăzută valoare s-a găsit în asolamentul de cinci 

ani, la fertilizarea cu N128P128  

Indicatorul Potenţialului Activităţii Enzimatice a solului (IPAE) 
arată că în monocultură s-a evidenţiat  potenţialul enzimatic cu cele mai 

înalte valori comparativ cu celelalte variante de rotaţie, pe ultimul loc fiind 

asolamentul de cinci ani. Analiza influenţei factorului fertilizare arată că 

varianta cu gunoi de grajd este pe acelaşi plan cu varianta nefertilizată şi 

că IPAE scade pe măsura pe măsura creşterii dozelor de azot şi fosfor 

(fig.3.10). În interacţiunea rotaţie-fertilizare constatăm că cea mai înaltă 

valoare există în monocultură fertilizată cu gunoi şi cea mai scăzută 

valoare s-a găsit în asolamentul de cinci ani, la fertilizarea cu N128P128,  
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Fig. 3.9 Indicatorul Potenţialului Activităţii Vitale a solului 
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Fig. 3.10 Indicatorul Potenţialului Activităţii Enzimatice a solului 
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 Fig. 3.11 Indicatorul Sintetic Biologic al solului 
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Indicatorul Sintetic Biologic al solului, reunind în medie 

aritmetică valorile IPAV şi IPAE, permite o generalizare a aprecierii că 

tipul de rotaţie nu a indus modificări sigure în nivelul vital al solului (fig.nr 

3.11) 

Fertilizarea cu gunoi fermentat a ridicat nivelul vital al solului în 

mod foarte semnificativ peste nivelul celorlalte variante de fertilizare, care 

nu diferă de varianta nefertilizată. În interacţiunea AxB se constată la 

toate rotaţiile că variantele nefertilizate sunt ca şi cele fertilizate cu gunoi 

de grajd la cel mai înalt nivel (cu valori ale ISB între 22,49% şi 28,88%); 

cele mai scăzute valori ale ISB fiind în variantele cu fertilizare minerală 

de la toate rotaţiile (17,91% la 21,35%), 
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 Capitolul IV  

 
Cercetări privind rolul rotaţiei culturilor şi a îngrăşămintelor în 

determinarea producţiei 
 

Urmărirea şi dirijarea corectă a proceselor de producţie trebuie 

să se bazeze pe un ansamblu de factori ce urmăresc obţinerea unui 

anumit profit şi totodată menţinerea productivităţii şi a fertilităţii solului. 

Structura şi rotaţia corespunzătoare a culturilor constituie alături de alţi 

factori mijloace de obţinere a unei producţii suplimentare fără un efort 

financiar deosebit. În cadrul experienţelor de lungă durată cu asolamente 

şi îngrăşăminte s-au urmărit în prima perioadă a cercetărilor influenţa 

rotaţiei şi a îngrăşămintelor asupra producţiei, în perioada actuală pe 

lângă acest aspect trebuie să pătrundem cu mai multă atenţie şi la nivelul 

solului. 

În ţara noastră atât pe terenurile, în pantă şi nu numai, cercetări 

asemănătoare au fost întreprinse şi de către alţi cercetători, din diferite 

zone ale ţării, obţinând rezultate asemănătoare (D. Dincă 1971, Cr. Hera 

1973, D. Nistor 1979, Gh. Sin 1982, D. Catargiu 1982, 1994, C.Cârlan 

1984, T. Neamţu 1991, Despina Ailincăi 1997, C.Ailincăi 1992,). În 

majoritatea cercetărilor s-a evidenţiat aportul deosebit pe care l-a avut 

asolamentul şi îngrăşămintele la creşterea producţiei de grâu. 

Porumbul fiind o plantă la fel de importantă ca şi grâul a constituit obiect 

de cercetare alături de grâu pentru foarte mulţi cercetători. Aceasta 

datorându-se pe de o parte faptului că porumbul este încadrat în 

majoritatea asolamentelor în care este prezent şi grâul iar pe de altă 

parte datorită importanţei lui. În urma  cercetărilor efectuate de-a lungul 

timpului s-au obţinut rezultate deosebite în ceea ce priveşte aportul 

asolamentelor şi a îngrăşămintelor asupra producţiei de porumb. Valorile 

producţiilor diferă de la un  caz la altul în funcţie de zonele în care s-au 

desfăşurat cercetările, de condiţiile climatice din anii de cercetare, dar 

majoritatea au un numitor comun şi anume sporurile de producţie 
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Tabel nr.4.1 

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de grâu în 
monocultură (1970-2008) 

Diferenţa 
Agrofondul Producţia 

Kg/ha 
% Kg/ha  

Semnificaţia diferenţelor 
faţă de interacţ.  
agrofond * ani 

Nefertilizat 1288  100 Mt - 

N32P32 2000  155 712 * 

N96P96 2557  198 1269 *** 

N128P128 2580  200 1292 *** 

50 t gunoi 1899  147 611 * 

DL 5% = 570 kg;           DL 1% = 755 kg;             DL 0,1% =  956 kg; 
 
Tabel nr.4.2 

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de grâu în 
asolamentul de doi ani grâu-porumb(1970-2008)  

Diferenţa 
Agrofondul 

Producţia 

Kg/ha % Kg/ha 

Semnificaţia 

faţă de interacţ. 

agrofond * ani 

Nefertilizat 1355  100 Mt - 

N32P32 2214  163 859 ** 

N96P96 3158  233 1803 *** 

N128P128 3260  240 1905 *** 

50 t gunoi 2117  156 763 ** 

   DL 5%    = 533 kg;    DL 1% = 699 kg;    DL 0,1% = 895 kg; 
 

În rotaţia de doi ani grâu-porumb diferenţele de producţie între 

varianta nefertilizată şi cele fertilizate au fost mai mari decât cele obţinute 

în monocultură. Producţia medie, obţinută în varianta nefertilizată a fost 

de 1355  kg/ha cu aproximativ 70 kg/ha mai mare decât în monocultură.  

Producţiile medii pe 38 ani în variantele fertilizate au fost cuprinse între 

2214 kg/ha şi 3260 kg/ha, cu 63%-140% mai mari decât martorul 

nefertilizat. Astfel administrarea unei doze mici de îngrăşăminte a 

determinat obţinerea unui spor de producţie foarte semnificativ de peste 

859 kg/ha. Triplând doza de îngrăşăminte la N96P96 cantitatea de grâu la 

ha a crescut cu 1803 kg/ha. Peste această doză sporul de producţie, deşi 
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este foarte semnificativ, nu este eficient din punct de vedere economic 

fiind mai mare cu doar 102 kg/ha faţă de cel obţinut în urma administrării 

dozei de N96P96 (tabel 4.2) De menţionat că toate variantele au înregistrat 

sporuri de producţie asigurate statistic. 

În asolamentul de trei ani unde grâul urmează în rotaţie după 

grâu se constată că îngrăşămintele, atât cele chimice cât şi cele 

organice, determină sporirea producţiei cu cantităţi  cuprinse între 51% şi 

121% faţă de martorul nefertilizat de menţionat că cea mai mare creştere 

a avut-o varianta N128P128 (1739 kg/ha). Creştere importantă a producţiei 

a avut şi varianta îngrăşată cu gunoi (823 kg/ha), cu 58% mai mult faţă 

de nefertilizat (tabel nr.4.3).  

Tabel nr.4.3 
Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de grâu în asolamentul 

de trei ani grâu-grâu-porumb (1970-2008) 
Diferenţa 

Agrofondul 
Producţia 

Kg/ha % Kg/ha  

Semnificaţia 

faţă de interacţiunea 

agrofond * ani 

Nefertilizat 1429  100 Mt - 

N32P32 2162  151 733 * 

N96P96 3001  210 1572 *** 

N128P128 3168  221 1739 *** 

50 t gunoi 2252  158 823 ** 

 DL 5%    =  615 kg;  DL 1%  = 816 kg; DL 0,1% =  1045 kg; 
 

Cultivarea grâului în cadrul unui asolament de cinci ani cu solă 

săritoare, unde are ca premergătoare în rotaţie fasolea, a condus la 

obţinerea unor producţii  mult superioare celor obţinute în celelalte 

variante de asolament. Faţă de varianta nefertilizată (2279 kg/ha) toate 

variantele de fertilizare au obţinut sporuri foarte semnificative cuprinse 

între 35-56%. Sporul cel mai important de producţie s-a înregistrat în 

varianta cu N96P96 (tabel 4.4). Influenţa culturii premergătoare 

(leguminoasă pentru boabe) cumulată cu perioada îndelungată după care 

grâul revine pe aceeaşi suprafaţă, a determinat obţinerea unor producţii 

net superioare celorlalte tipuri de rotaţie ceea ce înseamnă că cultura 
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grâului, aşa cum era de aşteptat răspunde cu sporuri de producţie 

semnificative, asolamentului în care este încadrat. În datele prezentate în 

continuare se va observa care au fost diferenţele de producţie obţinute în 

funcţie de tipul de rotaţie pe diferite agrofonduri. 

Reacţia culturii grâului la amplasarea în diferite scheme de 

asolament este, după cum reiese din datele tabelului nr.4.5 diferită în 

funcţie de cantităţile de îngrăşăminte chimice şi organice. Astfel dacă 

nu se aplică nici un fel de îngrăşăminte s-a constatat că sporurile de 

producţie aferente tipului de rotaţie variază între 7% - 119% faţă de 

martorul monocultură, respectiv rotaţie de doi ani şi rotaţie de cinci ani. 

Asigurate statistic sunt însă numai sporurile rezultate în rotaţia de trei 

ani g-p-g şi în cea de cinci ani. O diferenţă de 1400 kg/ha, obţinută 

numai datorită aplicării unei rotaţii de cinci ani pare a fi o modalitate 

foarte eficientă de sporire a producţiei de grâu în cazul în care nu 

dispunem de resurse pentru aplicarea de fertilizanţi. 

Tabel nr.4.4 
Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de grâu în asolamentul  de 

cinci ani  fasole-grâu-porumb-floarea soarelui-obsigă (1970-2008) 
Diferenţa 

Agrofondul 
Producţia 

Kg/ha % Kg/ha  

Semnificaţia 

Faţă de interacţiunea 

agrofond x ani 

Nefertilizat 2279  100 Mt - 

N32P32 3099  136 821 *** 

N96P96 3652  160 1373 *** 

N128P128 3553  156 1274 *** 

50 t gunoi 3086  135 807 *** 

DL 5%  =  470 kg; DL 1%  = 625 kg; DL 0,1% = 795 kg; 
 

În variantele în care s-au administrat doze mici de 

îngrăşăminte chimice sporurile de producţie pe care rotaţia le-a adus 

sunt de asemenea mici (5%-77%). Ca şi în cazul variantei nefertilizate 

numai în rotaţia de cinci ani sporurile de producţie sunt asigurate 

statistic foarte semnificative, fig.4.1. 
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Aplicarea unor doze de îngrăşăminte chimice mărite (N96P96 şi 

N128P128) a determinat creşteri foarte semnificative de producţie, faţă de 

varianta nefertilizată în toate tipurile de rotaţie, chiar şi în monocultură. 

Astfel dacă producţia obţinută în monocultură a fost de aproximativ 

2500 kg/ha aceasta a depăşit frecvent nivelul de 3500 kg/ha obţinându-

se în rotaţia de cinci ani peste 3600 kg/ha. Merită de menţionat faptul 

că dacă la nefertilizat asolamentul de cinci ani aduce sporuri de 

producţie de 77%în comparaţie cu monocultura, pe măsură ce nivelele 

de fertilizare se măresc sporurile de producţie, deşi sunt foarte 

semnificative, au o tendinţă descrescătoare, respectiv de 55% în 

varianta N32P32, 43% N96P96 şi de numai 38% în varianta N128P128. În 

lipsa îngrăşămintelor chimice, alternativa îngrăşămintelor organice nu 

este deloc lipsită de importanţă. Prin conţinutul în elemente nutritive 

care se găsesc în gunoiul de grajd acesta poate fi o sursă importantă 

de sporire a producţiei de grâu. Ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice 

rotaţia culturilor, pe agrofond îmbunătăţit cu gunoi de grajd, aduce cu 

sine sporuri semnificative de producţie faţă de monocultură cuprinse 

între 11% şi 62%. De asemenea cel mai mare spor de producţie s-a 

înregistrat în rotaţia de cinci ani, tabel nr.4.5. 

Influenţa interacţiunii dintre asolament şi cea a fertilizării  (ca 

medie multianuală pe toate cele cinci nivele de fertilizare) asupra 

producţiei de grâu se poate distinge  din datele tabelului 4.6 unde se 

observă că sporurile obţinute variază între 14% şi 59%. Cultivarea 

grâului în rotaţie simplă cu porumbul aduce un spor de 424 kg/ha.. În 

asolamentul de trei ani când grâul urmează în rotaţie grâului producţia 

media este mai mare decât în monocultură dar mai mică decât în 

acelaşi asolament dar când grâul urmează în rotaţie porumbului. Numai 

asolamentul de cinci ani aduce un spor substanţial de producţie (1220 

kg/ha respectiv 59% mai mult faţă de monocultură), fig.nr.4.1  

 67



Tabel nr. 4.5 
Influenţa rotaţiei culturilor asupra producţiei de grâu (1970-2008) 

Producţia Diferenţa Semnificaţia 

Asolamentul 
Kg/ha % Kg/ha 

interacţ. 

asolament x ani 

Fără fertilizare N0P0

Monocultură 1288 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 1355 105 67 - 

Rotaţie de trei ani  1429 111 141 - 

Rotaţie de cinci ani 2279 177 991 *** 

Fertilizare chimică N32P32

Monocultură 2000 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 2214 111 213 - 

Rotaţie de trei ani 2162 108 161 - 

Rotaţie de cinci ani 3099 155 1099 *** 

Fertilizare chimică N96P96

Monocultură 2557 100 mt  

Rotaţie de doi ani 3158 123 601 *** 

Rotaţie de trei ani  3001 117 444 * 

Rotaţie de cinci ani 3652 143 1095 *** 

Fertilizare chimică N128P128

Monocultură 2580 100 mt  

Rotaţie de doi ani 3260 126 680 *** 

Rotaţie de trei ani  3168 123 588 *** 

Rotaţie de cinci ani 3553 138 973 *** 

Fertilizare organică 50 t/ha gunoi de grajd 

Monocultură 1899 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 2117 111 218 - 

Rotaţie de trei ani  2252 119 352 * 

Rotaţie de cinci ani 3086 162 1186 *** 

DL 5% = 266 kg;    DL 1% = 365 kg;     DL 0,1% = 489 kg; 
 

Pentru fiecare tip de rotaţie s-au făcut corelaţii între producţia 

obţinută şi nivelele de fertilizare chimică. S-au calculat coeficienţii de 

corelaţie şi s-au determinat ecuaţiile de regresie. 
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Fig.nr 4.1Dinamica producţiei de grâu în funcţie de rotaţie şi fertilizare după 38 ani de experimentare 
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Tabel nr.4.6. 

Influenţa asolamentului asupra producţiei de grâu (1970-2008) 
Producţia Diferenţa Semnificaţia 

Asolamentul 
Kg/ha % Kg/ha 

Faţă de interacţ. 

asolament * ani 

Monocultură 2065 100 mt  

Asolament de doi ani 2421 117 356 * 

Asolament de trei ani  2402 116 337 * 

Asolament de cinci ani 3134 152 1069 *** 

DL 5% 347 kg;    DL 1% = 541 kg; DL 0,1% = 756 kg; 
  

Din analiza acestor tendinţe s-a observat că  în toate tipurile de 

rotaţii între roducţia obţinută şi cantităţile de îngrăşăminte chimice 

aplicate există corelaţii semnificative, R2 având valori cuprinse între 

0,9821 şi 0,9938. Aceste curbe ne indică faptul că producţiile maxime s-

au obţinut la aplicarea unei doze de N128P128 în rotaţiile de doi şi trei ani, 

iar în monocultură şi rotaţia de cinci ani peste doza de N96P96 tendinţa 

producţiei este descrescătoare, fig.4.2. 
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Fig. 4.2  Corelaţia producţiilor de grâu cu nivelele de fertilizare pe tipuri 

de asolamente 
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Cap. 4. 2 Influenţa rotaţiei culturilor şi a îngrăşămintelor asupra 
producţiei de porumb 

 Cultura porumbului a reprezentat şi mai reprezintă încă la nivelul 

ţării cultura care ocupă printre cele mai întinse suprafeţe de teren arabil. 

De aceea, în trecut s-au făcut multe cercetări asupra acesteia, cercetări 

care mai continuă şi astăzi. Practicarea monoculturii de porumb în 

prezent reprezintă o realitate în ţara noastră. Pentru terenurile situate pe 

pante acest fenomen este un adevărat dezastru. Rezultatle cercetărilor 

prezentate în această lucrare arată importanţa cultivării porumbului intr-o 

rotaţie raţională care să satisfacă atât din punct de vedere a recoltelor 

obţinute cât şi conservării solului. 

 La fel ca în cazul culturii grâului variaţia producţiei de porumb de 

la un an la altul se pune pe seama condiţiilor climatice ale anilor 

respectivi. Drept urmare o abordare privind influenţa a două verigi 

importante in tehnologia de cultură a porumbului poate fi realizată pe o 

durată indelungată pentru a cuprinde o cât mai mare evantai al condiţiilor 

climatice. 

Fertilizarea culturii de porumb a adus aşa cum va fi tratată mai 

departe, arată creşteri de producţie semnificative. La fel ca şi în cazul 

culturii grâului acestea diferă cantitativ de la un tip de rotaţie la altul. De 

asemenea diferenţe de producţie au fost şi între variantele cu asolamente 

faţă de martorul monocultură. Analizate separat fiecare tip de rotaţie în 

parte au aratat că diferenţele de producţie între variantele de fertilizare şi 

martorul nefertilizat diferă de la un tip de rotaţie la altul. 

Practicarea monoculturii timp de 39 de ani pe agrofonduri 

diferite a arătat că aceasta poate duce la obţinerea de producţii foarte 

difertire ca urmare a fertilizării chimice sau organice. Aşadar dacă 

varianta nefertilizată a realizat o producţie medie de 2470 kg/ha aplicarea 

a numai 64 kg de îngrăşămât a realizat o creştere a producţiei cu 45%. 

Triplarea dozei de îngrăşământ a determinat o creştere a producţiei de 

80%. Peste acest nivel de fertilizare sporul de producţie deşi foarte 
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semnificativ a înregistrat o creştere de doar 8% faţă de nivelul anterior de 

fertilizare, tabel nr.4.7. 

Din analiza semnificaţiilor putem afirma că posibilitatea realizării 

unor astfel de producţii în viitor este foarte mare. Nu putem face 

abstracţie de producţia rezultată în urma fertilizării organice. Drept 

urmare s-a obţinut o producţie medie de 3667 kg/ha, mai mare cu 3% 

faţă de varianta fertilizată chimic N32P32.  

Tabel nr.4.7 
 Influenţa fertilizarii asupra producţiei de porumb cultivat în monocultura  

 
Producţia Diferenţa Semnificaţia 

Agrofondul 
Kg/ha % Kg/ha 

Faţă de interacţ 

agrofond * ani 

Nefertilizat 2470 100   

N32P32 3581 145 1111 ** 

N96P96 4437 180 1966 *** 

N128P128 4588 186 2118 *** 

50 t gunoi 3667 148 1197 *** 

      DL 5% = 670 kg;     DL 1% =  880 kg;   DL 0,1% = 1130 kg; 
 

Comparativ cu grâul, cultivarea porumbului în monocultură 

poate obţine producţii bune prin aplicarea de îngrăşăminte chimice s-au 

organice. Varianta în care s-a obţinut cea mai bună producţie a Fost 

N128P128 cu o medie  de 4588 kg/ha 

În rotaţia simplă de doi ani producţiile care s-au obţinut în urma 

fertilizării chimice au fost mult superioare martorului nefertilizat, cu valori 

cuprinse între 3825 kg/ha – 4770 kg/ha (tabel nr.4.8). Pentru aceleaşi 

variante de fertilizare sporurile de producţie, exprimate procentual, sunt 

mai mici decât la monocultură deoarece martorul nefertilizat are o 

producţie mai mare şi aceasta datorită influenţei directe a rotaţiei cu grâul 

(2926 kg/ha comparativ cu 2470 kg/ha). Porumbul a răspuns pozitiv la 

acţiunea combinată a îngrăşămintelor şi asolamentului în realizarea 

producţiei. Ca şi în monocultură sporurile de producţie cuprinse între 31% 

şi 63% sunt asigurate statistic foarte semnificative, însă administrarea 
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unei cantităţi de îngrăşăminte peste doza de N96P96 nu aduce sporuri de 

producţie în plus , ba mai mult s-a observat o oarecare stagnare a 

producţiei. Fertilizarea organică a realizat o producţie medie superioară 

martorului cu 1214kg/ha, iar comparativ cu varianta fertilizată chimic cu 

N32P32 un spor de 315 kg/ha. 

Condiţiile impun uneori cultivarea porumbului după doi ani de 

cultură consecutivă a grâului. Producţiile care s-au realizat în această 

schemă  de asolament sunt bune în comparaţie cu rotaţia  de doi ani  şi 

foarte bune comparativ cu monocultura. Astfel începând cu varianta 

nefertilizată producţia obţinută vorbeşte de la sine cu privire la influenţa 

asolamentului, 2869 kg/ha (tabel nr.4.9). Influenţa îngrăşămintelor s-a 

concretizat în cadrul acestui tip ade rotaţie în sporuri de producţie 

cuprinse între 29% în varianta N32P32 şi 54% în varianta N128P128. În valori 

absolute sporurile de producţie au fost cuprinse între 936 kg/ha şi  1753 

kg/ha. Varianta de fertilizare care a realizat cea mai mare producţie a fost 

N128P128, cu o producţie media de 5016 kg/ha, cu doar 1% mai mare 

decât nivelul N96P96. De menţionat că producţia obţinută în varianta 

fertilizată organic a fost peste nivelul celei obţinute în varianta fertilizată 

chimic cu N32P32 (tabel nr.4.9. 

   Tabel nr.4.8 
 Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de porumb în asolamentul 

de doi ani, grâu x porumb 
Producţia Diferenţa Semnificaţia 

Agrofondul 
Kg/ha % Kg/ha 

Faţă de interacţ 

agrofond * ani 

Nefertilizat 2926 100   

N32P32 3825 131 899 * 

N96P96 4727 162 1801 *** 

N128P128 4770 163 1844 *** 

50 t gunoi 4140 141 1214 *** 

 DL 5% =  763 kg;   DL 1% =  1001 kg; DL 0,1% = 1285 kg; 
 

 73



Tabel nr.4.9 
Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de porumb în asolamentul 

de trei ani, grâu x grâu x porumb 
Diferenţa 

Agrofondul 
Producţia 

Kg/ha % Kg/ha 

Semnificaţia faţă 

de interacţiunea 

agrofond * ani 

Nefertilizat 3264 100   

N32P32 4200 129 936 *** 

N96P96 5007 153 1743 *** 

N128P128 5016 154 1753 *** 

50 t gunoi 4596 141 1332 *** 

DL 5% = 589 kg;   DL 1% = 773 kg; DL 0,1% =  992 kg; 
 

Introducerea porumbului într-un asolament de cinci ani nu aduce 

comparativ cu asolamentul de trei ani schimbări profunde ca în cazul 

grâului, sporurile de producţie fiind de 26% - 47% faţă de martor. Aceasta 

este pe de o parte şi efectul asolamentului, care s-a concretizat în 

producţia obţinută în varianta fără fertilizare (2912 kg/ha). Cantitativ 

producţiile au oscilat între 3552 kg/ha la nefertilizat şi 4840 kg/ha la 

fertilizat. Diferenţa de producţie dintre varianta N96P96 şi N128P128 a fost de 

numai 46 kg/ha, ceea ce înseamnă că aplicarea a 256 kg/ha îngrăşământ 

chimic nu este justificată, din punct de vedere economic (tabel nr.4.10). 

  Tabel nr.4.10 

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de porumb în asolamentul 
de cinci ani cu solă săritoare fasole/grâu/porumb/floarea soarelui/ierburi 

perene 
Diferenţa 

Agrofondul 
Producţia 

Kg/ha % Kg/ha 

Semnificaţia faţă 

de interacţ 

agrofond * ani 

Nefertilizat 3552 100   

N32P32 4280 121 728 ** 

N96P96 4794 135 1243 *** 

N128P128 4840 136 1289 *** 

50 t gunoi 4540 128 988 *** 

  DL 5% =  548 kg;  DL 1% =  719 kg; DL 0,1% =  923 kg; 
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Este însă de preferat un astfel de asolament pentru terenurile în 

pantă datorită producţiilor de grâu care se obţin precum şi celorlalte 

avantaje pe care le imprimă acesta, cu privire la reducerea fenomenului 

de eroziune a solului. 

Cultura de porumb are un răspuns diferit la amplasarea în 

diferite scheme de asolament, după cum reiese din datele tabelului nr. 

4.11 în funcţie de cantităţile de îngrăşăminte chimice şi organice 

aplicate.  

Astfel pe agrofond natural fără aplicarea îngrăşămintelor s-a 

constatat că sporurile de producţie aferente tipului de rotaţie variază 

între 18% - 44% faţă de martorul monocultură, respectiv rotaţie de doi 

ani şi rotaţie de cinci ani. Valoric aceste sporuri sunt de 456 kg/ha în 

rotaţia de doi ani, 793 kg/ha în rotaţia de trei ani şi 1081 kg/ha în rotaţia 

de cinci ani. Se observă deci o mare diferenţă între producţiile obţinute 

în rotaţia de trei şi cinci ani. În variantele în care s-au administrat doze 

mici de îngrăşăminte chimice N32P32 sporurile de producţie pe care 

rotaţia le-a adus sunt mult mai mici decât cele obţinute la nefertilizat 

(7%-20%).  

 Aplicarea unor doze de îngrăşăminte chimice mărite (N96P96 şi 

N128P128) a determinat creşteri de producţie faţă de monocultură însă 

acestea au fost foarte mici , fără semnificaţie statistică. În ambele 

variante de fertilizare doar rotaţia de trei ani a realizat un sporuri de 

producţie asigurate statistic semnificative faţă de monocultură, 570 

Kg/ha şi 428 kg/ha. Diferenţele de producţie dintre cele patru scheme 

de rotaţie sunt foarte mici datorită nivelului ridicat al producţiei obţinută 

în monocultură, peste 4400 kg/ha. 

Fertilizarea porumbului cu doze de N128P128 nu a avut ca efect o 

sporire a producţiei faţă de doza N96P96 în nici una din schemele de 

rotaţie cu excepţia celei de cinci ani unde producţia a crescut cu doar 

46 kg/ha, ceea ce este nesemnificativ.  Diferenţele de producţie dintre 

tipurile de rotaţie faţă de monocultură au avut semnificaţie pozitivă şi 
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asigurată statistic în rotaţia de trei ani în care practic producţiile au fost 

aceleaşi.  

Tabel nr. 4.11 

Influenţa rotaţiei culturilor asupra producţiei de porumb  
Diferenţa 

Asolamentul 
Producţia 

Kg/ha % Kg/ha 

Semnificaţia faţă de 

interacţ. Asolament x 

ani 

Fără fertilizare N0P0

Monocultură 2470 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 2926 118 456 * 

Rotaţie de trei ani 3264 132 793 *** 

Rotaţie de cinci ani 3552 144 1081 *** 

Fertilizare chimică N32P32

Monocultură 3581 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 3825 107 244 - 

Rotaţie de trei ani 4200 117 619 ** 

Rotaţie de cinci ani 3581 120 699 ** 

Fertilizare chimică N96P96

Monocultură 4437 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 4727 107 290 - 

Rotaţie de trei ani 5007 113 570 ** 

Rotaţie de cinci ani 4794 108 357 - 

Fertilizare chimică N128P128

Monocultură 4588 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 4770 104 182 - 

Rotaţie de trei ani 5016 109 428 ** 

Rotaţie de cinci ani 4840 105 252  

Fertilizare organică 50 t/ha gunoi de grajd 

Monocultură 3667 100 mt - 

Rotaţie de doi ani 4140 113 473 * 

Rotaţie de trei ani 4596 125 929 *** 

Rotaţie de cinci ani 4540 124 872 *** 

DL 5% = 380 kg;     DL 1% = 515 kg; DL 0,1% = 782 kg 
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Pe agrofond îmbunătăţit cu gunoi de grajd tipul de rotaţie a avut 

influenţă hotărâoare în determinarea producţiei. Producţiile obţinute au 

variat între 3667 la monocultură şi 4596 kg/ha în rotaţia de trei ani. 

Diferenţele faţă de mponocultură s-au concretizat în sporuri de 

producţie asigzurate statistic foarte semnificative de 13%-25%. Şi în 

această variantă de fertilizare  rotaţia de trei ani a asigurat cea mai 

mare producţie. 

Influenţa interacţiunii dintre asolament şi cea a fertilizării  (ca 

medie multianuală pe toate cele cinci nivele de fertilizare) asupra 

producţiei de porumb poate distinge  din datele tabelului 4.12. S-au făcut 

mediile multianuale pentru fiecare tip de rotaţie pe cele cinci anivele de 

fertilizare si a rezultat că în monocultură s-a obţinut o producţie de 3749 

kg/ha. Faţă de aceasta producţie considerată ca martor cele trei tipuri de 

rotaţie au realizat producţii superioare, de 4078 kg/ha în rotaţia de doi 

ani, 4417 kg/ha în rotaţia de trei ani şi 4401 kg/ha în rotaţia de cinci ani. 

Sporurile de producţie au fost cuprinse astfel între 9% şi 18 %. Au avut 

asigurare statistică distinct semnificativă sporurile obţinute în rotaţia de 

trei şi cinci ani, dar cel mai ridicat spor s-a înregistrat în rotaţia de trei ani, 

18 % faţă de martorul monocultură. 

În figura nr.4.3 sunt prezentate rezultatele de producţie pentru 

cele patru tipuri de rotaţie a culturii pe cele cinci nivele de fertilizare. Din 

sudiul acesteia se disting producţiile superioare obţinute în rotaţia de trei 

ani, ceea e înseamnă că acest tip de rotaţie ne aduce cele mai bune 

recolte indiferent de nivelul de fertilizare. 

Tabel nr.4.12 
Influenţa asolamentului asupra producţiei de porumb  

Diferenţa 
Asolamentul Producţia 

Kg/ha %  Kg/ha 

Semnificaţia 
faţă de interacţ 
asolament * ani 

Monocultură 3749 100   

Asolament de doi ani 4078 109 329 - 

Asolament de trei ani 4417 118 668 ** 

Asolament de cinci ani 4401 117 652 ** 

DL 5% = 380 kg;     DL 1% = 515 kg; DL 0,1% = 782 kg
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În urma calculării coeficienţilor de corelaţie şi a ecuaţiilor de 

regresie  s-a observat că  în toate tipurile de rotaţie între producţia 

obţinută şi cantităţile de îngrăşăminte chimice aplicate exisă corelaţii 

pozitive semnificative, R2are valori cuprinse între 0,989 şi 0,996. Aceste 

curbe ne indică faptul că producţiile maxime s-au obţinut la aplicarea unei 

doze de N96P96 în toate cele patru tipuri de rotaţie iar peste  această doza 

tendinţa producţiei este descrescătoare. 
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Cap. V  Influenţa rotaţiei culturilor şi îngrăşămintelor asupra calităţii 
producţiei. 

   

Atât rotaţia dar cu deosebire îngrăşămintele au o influenţă 

asupra unor indicatori de calitate ai producţiei. Modul în care rotaţia 

culturilor influenţează unii indicatori ai calităţii producţiei de grâu şi 

porumb este arătat în cele ce urmează prin datele rezultate în urma 

analizelor de laborator. La cultura grâului s-au analizat influenţa rotaţiei şi 

îngrăşămintelor asupra: masei 1000 boabe, masei hectolitrice şi a 

conţinutului de glutenului. La cultura porumbului s-au analizat Masa a 

1000 de boabe şi Masa hectolitrică.  

Studiile s-au efectuat pe o serie de şase ani 1997-2001, cuprinzând o 

arie largă a condiţiilor climatice care la rândul lor influenţează aceşti 

parametri. 

 Din studiul acestor date a rezultat că, atât în ce priveşte MMB cât 

şi MH, există diferenţe semnificative intre valorile acestora de la un an la 

altul şi de asemenea de la o variantă la alta. 

În urma analizei statistice s-a constatat o creştere a MMB-ului ca 

efect al aplicării îngrăşămintelor chimice şi organice. Aşa cum reiese din 

datele tabelului 5.1 diferenţele dintre valorile MMB obţinute în variantele 

fertilizate faţă de cele din variantele nefertilizate au fost cuprinse între 

5,4% şi 14,2% în monocultură; 3% - 11,2% în rotaţia de doi ani; 5,7% - 

17% în cea de trei ani şi 3,3% - 9,9%. Dintre variantele de fertilizare 

chimică valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în variantele N96P96 şi 

N128P128. 

De remarcat că în cazul aplicării gunoiului de grajd valorile MMB 

au fost superioare celor obţinute prin fertilizarea chimică 

Masa hectolitrică a fost influenţată de cantităţile de îngrăşăminte 

aplicate. Deşi la prima vedere s-ar spune că diferenţele între variantele 

fertilizate şi cele nefertilizate sunt mici, analiza statistică ne indică faptul 

că diferenţele sunt chiar foarte semnificative în unele cazuri. Astfel în 
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variantele nefertilizate valorile masei hectolitrice au fost de 76,6 în 

monocultură; 77,3 în rotaţia de doi ani şi trei ani şi 78,6 în rotaţia de cinci 

ani. 

Aplicarea îngrăşămintelor a determinat creşterea valorilor masei 

hectolitrice  faţă de nefertilizat cu 1,1%- 1,4% în monocultură; 1%-2,3% 

în rotaţia de doi ani; 0,6%-1,5% în rotaţia de trei ani ; şi 0,6%-1,3 % în 

rotaţia de cinci ani, tabel 5.2. 

Tabel nr.5.1 

Semnificaţia diferenţelor MMB în funcţie de dozele de îngrăşăminte 
şi tipul de rotaţie (medie pe cinci ani ) 

MMB Diferenţa 
 Varianta 

g % g  

Semnificaţia 
diferenţelor 

faţă de eroare 
N0P0 38.3 100.0 0.0 - 

N32P32 40.4 105.4 2.1 * * * 

N96P96 41.0 107.1 2.7 * * * 

N128P128 41.0 107.1 2.7 * * * 
Monocultură 

50 t gunoi 43.7 114.2 5.4 * * * 

N0P0 40.6 100.0 0.0 - 

N32P32 41.8 103.0 1.2 * * 

N96P96 42.3 104.2 1.7 * * * 

N128P128 41.4 101.9 0.8 - 

Rotaţie de doi 
ani 

50 t gunoi 45.1 111.2 4.5 * * * 

N0P0 38.4 100.0 0.0 - 

N32P32 40.6 105.7 2.2 * * * 

N96P96 41.4 107.8 3.0 * * * 

N128P128 40.8 106.1 2.3 * * * 

50 t gunoi 43.7 113.7 5.3 * * * 

Rotaţie de trei 
ani  

50 t gunoi 45.2 117.0 6.6 * * * 

N0P0 39.9 100.0 0.0 - 

N32P32 41.2 103.3 1.3 * * 

N96P96 41.8 104.8 1.9 * * * 

N128P128 41.6 104.3 1.7 * * * 

Rotaţie de 
cinci ani 

50 t gunoi 43.9 109.9 4.0 * * * 

DL 5%    =0,83 g    DL 1%    =  1,11 g    DL 0,1% = 1,43 g 
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Tabel nr. 5.2 
Semnificaţia diferenţelor MH în funcţie de dozele de îngrăşăminte 

şi tipul de rotaţie (medie pe cinci ani ) 
MH Diferenţa 

Varianta 
Kg/Hl % Kg/Hl  

Semnificaţia 

diferenţelor 

faţă de eroare 

N0P0 76.6 100.0 0.0  

N32P32 77.4 101.1 0.9 * * * 

N96P96 77.1 100.8 0.6 * 

N128P128 77.7 101.4 1.1 * * * 

Monocultură 

50 t gunoi 76.7 100.2 0.2  

N0P0 77.3 100.0 0.0  

N32P32 78.1 101.0 0.7 * * 

N96P96 78.7 101.8 1.4 * * * 

N128P128 79.1 102.3 1.7 * * * 

Rotaţie de 

doi ani 

50 t gunoi 78.7 101.8 1.4 * * * 

N0P0 77.3 100.0 0.0  

N32P32 77.7 100.6 0.5  

N96P96 78.5 101.7 1.3 * * * 

N128P128 78.2 101.3 1.0 * * * 

50 t gunoi 78.4 101.5 1.1 * * * 

N32P32 78.8 100.9 0.7 * * 

N96P96 78.6 100.8 0.6 * 

N128P128 78.6 100.7 0.5 * 

Rotaţie de 

trei ani 

(G/G) 

50 t gunoi 79.0 101.2 0.9 * * * 

N0P0 78.6 100.0 0.0  

N32P32 79.0 100.6 0.4  

N96P96 78.2 99.5 -0.4  

N128P128 78.1 99.4 -0.5  

Rotaţie de 

cinci ani 

50 t gunoi 79.6 101.3 1.0 * * * 

  DL 5%  = 0,50 kg/hl   DL 1%  =  0,67 kg/hl   DL 0,1% = 0,86 kg/hl 

 

Mediile pe cele cinci nivele de fertilizare pentru fiecare tip de rotaţie 

în parte au arătat (tabelul 5.3) influenţa asolamentului asupra celor doi 

indicatori. S-a constatat că asolamentul influenţează MMB valorile 

acesteia crescând de la 40,9 în monocultură  la 42,2 în rotaţia de doi  ani 
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şi 41,7 în rotaţia de cinci ani. Cea mai mare creştere s-a înregistrat în 

rotaţia de doi ani însă aceasta nu a avut asigurare statistică.  

Tabel nr 5.3 
Influenţa asolamentului asupra valorilor MMB şi MH la cultura 

porumbului (medie pe cinci ani) 

Varianta MMB MH 

 g % g Semnif. g % g Semnif. 

Monocultură 40,9 100,0 0,0 - 77.1 100.0 0.0  

Rotaţie de 
doi ani 42,2 103,3 1,4 - 78.4 101.7 1.3 * 

Rotaţie de 
trei ani  41,5 101,6 0,6 - 78.6 102.0 1.5 * * 

Rotaţie de 
cinci ani 41,7 102,1 0,8 - 78.7 102.1 1.6 * * 

DL 5%    =   1,95 g    0,96 kg/hl 
DL 1%    =   2,68 g                1,32 kg/hl 

                DL 0,1%  =   3,69 g   1,81 kg/hl 

 

În ce priveşte masa hectolitrică asolamentul a avut un efect pozitiv 

materializat prin sporuri ale MH cuprinse între 1,7% şi 2,1%. Media MH în 

monocultură s-a situat în jurul valorii de 77 kg/hl, aceasta crescând  în 

variantele în care grâul este încadrat întru-un asolament. S-a observat că 

cea mai mare valoare a MH-ului a fost în asolamentul de cinci ani în care 

grâul urmează în rotaţie după fasole. 

De asemenea cea mai mică valoare a MH dintre variantele de 

asolament a fost în asolamentul de trei ani în cazul în care grâul urmează 

în rotaţie după grâu 78,0 kg/hl cu numai 0,9 kg/hl mai mult decât în 

monocultură. Se remarcă faptul că diferenţele între variante sunt 

asigurate statistic semnificativ şi distinct semnificative. 

S-au calculat ecuaţiile de regresie a MMB şi MH în funcţie de 

nivelul de fertilizare chimic ( fig.5.1) pentru cele cinci tipuri de rotaţie.   În 

ce priveşte MMB curbele de regresie indică o creştere a valorilor MMB  
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odată cu creşterea cantităţilor de îngrăşăminte după care o scădere a 

acestora, în toate variantele de rotaţie. Valorile coeficienţilor de regresie 

au fost foarte aproape de 1 ceea ce indică o corelaţie semnificativă. 

În ce priveşte masa hectolitrică, fig.5.2, ecuaţiile de regresie nu au 

indicat o legătură foarte strânsă între nivelele de fertilizare şi masa 

hectolitrică, decât în rotaţia de doi ani şi rotaţia de trei ani.ui asupra 

valorilor MMB şi MH.  

Pentru cultura porumbului, ca şi la cultura grâului, condiţiile 

climatice diferite din anii în care  s-au desfăşurat experimentările şi-au 

lăsat amprenta nu numai asupra cantităţii recoltei ci şi asupra MMB şi 

MH. De asemenea se poate distinge şi influenţa asolamentului şi a 

fertilizării asupra celor doi indicatori. 

Analiza statistică a acestor date reliefează influenţa deosebită pe 

care îngrăşămintele o au asupra MMB şi MH.  

În tabelul 5.4 sunt prezentate diferenţele rezultate în urma 

analizei varianţei în ce priveşte MMB la cultura porumbului pentru cele 

patru tipuri de rotaţie şi cinci nivele de fertilizare. 

În urma analizei statistice s-a constatat o creştere a MMB-ului ca 

efect al aplicării îngrăşămintelor chimice şi organice. Astfel în variantele 

nefertilizate valorile MMB-ului au fost de 229g în monocultură, 239 în 

rotaţia de doi ani, 248g în rotaţia de trei ani şi de 247 g în rotaţia de cinci 

ani. 

Diferenţele dintre variantele fertilizate şi cele nefertilizate au fost 

cuprinse între 5 şi 26 g în monocultură, 16 şi 36 g în rotaţia de doi ani, 9 

şi 22 g în rotaţia de trei ani şi între 1 şi 35 g în rotaţia de cinci ani. De 

asemenea mai putem remarca faptul că diferenţele dintre variantele 

fertilizate şi cele nefertilizate au fost asigurate statistic foarte 

semnificative în cea mai mare parte a variantelor. În variantele fertilizate 

organic cu gunoi de grajd s-au înregistrat cele mai mari valori ale MMB, 

mai mari chiar decât cele înregistrate în variantele fertilizate cu doze 

foarte mari de îngrăşăminte chimice. 
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Tabel nr.5.4 
Semnificaţia diferenţelor MMB în funcţie de dozele de îngrăşăminte 

şi tipul de rotaţie (medie pe cinci ani) 

MMB Diferenţa 
Semnificaţia 

diferenţelor  Varianta 

g % g  Faţă de eroare 

N0P0 229 100 0  

N32P32 234 102 5  

N96P96 248 108 18 * * * 

N128P128 253 110 24 * * * 

Monocultură 

50 t gunoi 255 111 26 * * * 

N0P0 239 100 0  

N32P32 255 107 16 * * * 

N96P96 262 110 23 * * * 

N128P128 259 108 20 * * * 

Rotaţie de doi 

ani 

50 t gunoi 275 115 36 * * * 

N0P0 248 100 0  

N32P32 257 104 9 * * 

N96P96 262 106 15 * * * 

N128P128 270 109 22 * * * 

Rotaţie de trei 

ani 

50 t gunoi 268 108 20 * * * 

N0P0 247 100 0  

N32P32 248 100 1  

N96P96 262 106 15 * * * 

N128P128 259 105 12 * * * 

Rotaţie de 

cinci ani 

50 t gunoi 272 110 25 * * * 

DL 5%    =6.0 g    DL 1%    =  8.0 g    DL 0,1% = 10.0 g 

 

Valorile MMB în variantele fertilizate organic au fost mai mari 

decât valorile înregistrate în variantele nefertilizate cu 11% în 

monocultură; 15 % în rotaţia de doi ani; 8% în rotaţia de trei ani şi cu 10% 

în rotaţia de cinci ani (tabel 5.4). Aceasta se datorează compoziţiei  

chimice complexe pe care o posedă gunoiul de grajd.  

În ce priveşte Masa hectolitrică valorile acestui indicator au fost 

influenţate de tipul de rotaţie şi de îngrăşăminte. Astfel s-au înregistrat 
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valori creşteri cuprinse între 1,2% - 4% în monocultură; 1,3% - 3% în 

rotaţia de doi ani; 1,0% - 2,2% în rotaţia de trei ani şi între 1,0% - 2,2%în 

rotaţia de cinci ani (tabel 5.5). S- a constatat că îngrăşămintele chimice 

au avut o influenţă foarte semnificativă asupra valorii masei hectolitrice. 

Cele mai mari diferenţe dintre variantele fertilizate şi cele nefertilizate s-

au semnalat în monocultura de porumb.  

Tabel nr. 5.5 
Semnificaţia diferenţelor MH în funcţie de dozele de îngrăşăminte 

şi tipul de rotaţie (medie pe cinci ani) 

MH Diferenţa 
Semnificaţia 

diferenţelor Varianta 

Kg/Hl % Kg/Hl  Faţă de eroare 

N0P0 73.5 100.0 0.0  

N32P32 74.4 101.2 0.9 * * 

N96P96 76.5 104.0 3.0 * * * 

N128P128 76.5 104.0 3.0 * * * 

Monocultură 

50 t gunoi 76.3 103.8 2.8 * * * 

N0P0 74.2 100.0 0.0  

N32P32 75.2 101.3 1.0 * * 

N96P96 76.6 103.3 2.5 * * * 

N128P128 75.7 102.0 1.5 * * * 

Rotaţie de 

doi ani 

50 t gunoi 76.2 102.7 2.0 * * * 

N0P0 74.8 100.0 0.0  

N32P32 75.6 101.0 0.8 * 

N96P96 76.6 102.3 1.7 * * * 

N128P128 76.5 102.2 1.7 * * * 

Rotaţie de 

trei ani 

50 t gunoi 75.3 100.6 0.5  

N0P0 75.2 100.0 0.0  

N32P32 76.1 101.2 0.9 * * 

N96P96 76.8 102.1 1.6 * * * 

N128P128 76.9 102.2 1.7 * * * 

Rotaţie de 

cinci ani 

50 t gunoi 75.7 100.7 0.5  

DL 5%    =0,60 kg/hl   DL 1%    =  0,80 kg/hl  DL 0,1% = 1.10 kg/hl 

 

 88



Dacă valorile maxime ale MMB au fost în variantele fertilizate 

organic în ce priveşte MH valorile maxime s-au înregistrat în variantele 

fertilizate chimic cu N96P96. 

Pentru a identifica în ce proporţie tipul de rotaţie influenţează 

valorile celor doi indicatori MMB şi MH s-au calculat media multianuală 

pe fiecare tip de rotaţie pe cele cinci nivele de fertilizare.  

S-a observat că tipul de rotaţie are o influenţă semnificativă asupra 

MMB şi mai puţin asupra MH. Astfel dacă în monocultură valoarea 

mediea MMB a fost de 244 g în rotaţia de doi şi cinci ani  a fost de 258 g 

iar în rotaţia de trei ani de 261 g. Aşadar o creştere foarte semnificativă a 

înregistrat-o rotaţia de trei ani, cu 17% faţă de monocultură( tabel nr.5.6) 

Tabel nr.5.6 

Influenţa asolamentului asupra valorilor MMB şi MH la cultura porumbului 
(medie pe cinci ani) 

Varianta MMB MH 

 g % g Semnif. Kg/hl % g Semnif. 

Monocultură 244 100 0 - 75.4 100.0 0.0 - 

Rotaţie de 
doi ani 

258 106 14 * * 75.6 100.2 0.1 - 

Rotaţie de 
trei ani  

261 107 17 * * * 75.8 100.4 0.3 - 

Rotaţie de 
cinci ani 

258 106 14 * * 76.1 100.9 0.7 - 

DL 5%    =    8.0 g      1.1 kg/hl 
DL 1%    =    11.0 g       1.5 kg/hl 

        DL 0,1% =    16.0 g     2.1 kg/hl 
 

În ce priveşte MH, deşi în variantele în care porumbul a fost 

încadrat într-un asolament, valorile MH au crescut faţă de monocultură 

aceste creşteri nu au fost semnificative. 

S-au calculat ecuaţiile de regresie a MMB şi MH în funcţie de 

nivelul de fertilizare chimic ( fig.5.3) pentru cele patru tipuri de rotaţie.   În 
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ce priveşte MMB curbele de regresie indică o creştere a valorilor MMB 

odată cu creşterea cantităţilor de îngrăşăminte. Valorile coeficienţilor de 

regresie au fost foarte aproape de 1 ceea ce indică o corelaţie 

semnificativă, mai puţin in cazul asolamentului de cinci ani. 

În ce priveşte masa hectolitrică, la cultura porumbului,  ecuaţiile de 

regresie au indicat o legătură foarte strânsă între nivelele de fertilizare şi 

masa hectolitrică, coeficienţii de regresie au avut valori de peste 0,930 

asiguraţi statistic semnificativ (fig.5.4).  

La cultura grâului pe lângă analizele de MMB şi MH s-au efectuat 

şi analize privind conţinutul de gluten brut, indicator care ne dă indicaţii 

asupra calităţii de panificaţie a grâului.  

Se cunoaşte faptul că nivelul de fertilizare influenţează în mod 

direct conţinutul de gluten al boabelor de grâu. Pentru terenurile în pantă 

şi nu numai, pe lângă obţinerea unor cantităţi mari de producţie 

interesează în mod deosebit şi modul în care această producţie poate fi 

valorificată fie în consumul uman fie în furajarea animalelor. În condiţiile 

acestor experienţe s-a studiat variaţia conţinutului de gluten la aplicarea 

unor doze prestabilite de îngrăşăminte chimice şi organice precum şi de 

asemenea influenţa tipului de asolament în care a fost încadrată cultura 

grâului. 

S-a observat o strânsă legătură între cantităţile de îngrăşăminte 

administrate şi conţinutul de gluten, precum şi între tipul de asolament şi 

conţinutul de gluten din boabe (tabel 5.7). Diferenţele dintre variante au 

fost analizate statistic şi s-au obţinut următoarele semnificaţii. 

În ce priveşte influenţa nivelelor de fertilizare asupra conţinutului 

de gluten s-a constatat o creştere a acestuia pe măsură de cantitatea de 

îngrăşăminte administrată creşte. 

Astfel în monocultură s-a constatat o mărire a conţinutului de 

gluten dar la aplicarea unei doze superioare N32P32, la care practic 

acesta a rămas nemodificat faţă de varianta nefertilizată, respectiv 

15,5%. 
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Tabel nr.5.7 
Conţinutul mediu de gluten umed al boabelor de grâu pe variante 

de asolament şi de fertilizare (medie pe cinci ani) 
N0P0 N32P32 N96P96 N128P128 50t gunoi Nivelul de fertilizare / 

Asolament % gluten din s.u. 

Monocultură 15.5 15.5 20.7 23.9 17.0 

Asolament de doi ani 16.3 16.8 24.2 27.4 18.0 

Asolament de trei ani  16.4 20.3 27.5 29.2 21.0 

Asolament de cinci ani 15.3 18.0 32.0 32.8 19.7 

 

Sporuri semnificative, cuprinse între 33%-54%, s-au înregistrat în 

variantele fertilizate cu doze mari de îngrăşăminte chimice (tabel 5.8). Şi în 

varianta fertilizată organic s-a obţinut un spor (asigurat statistic semnificativ) de 

9,7% faţă de martor. 

 În asolamentul de doi ani în care grâul urmează în rotaţie după 

porumb conţinutul în gluten a crescut faţă de cel din monocultură în toate 

variantele de fertilizare. Dacă în varianta nefertilizată acesta s-a situat la 

nivelul de 16,3% în varianta N32P32 s-a înregistrat o creştere dar 

nesemnificativă. Vom vedea mai de parte că începând cu asolamentul de 

trei ani la această doză de fertilizare s-au înregistrat creşteri 

semnificative. În schimb aplicarea dozelor de N96P96şi N128P128 au 

determinat acumularea în boabele de grâu a unei cantităţi de gluten mai 

mare cu 48% până 68% faţă de martorul nefertilizat.  

În asolamentul de trei ani în cazul în care grâul urmează în rotaţie 

după grâu conţinutul de gluten a fost cuprins între 16,4% în varianta 

martor şi 29,2% în varianta N128P128. Cu excepţia variantei fertilizate 

organic toate celelalte au obţinut sporuri  asigurate statistic foarte 

semnificativ (23%-77%). 

Conţinutul de gluten a atins valori maxime în asolamentul de cinci 

ani în variantele fertilizate chimic cu doze de N96P96 şi N128P128, 

respectiv 32,0% şi 32,8%. De asemenea trebuie menţionat că toate 

variantele de fertilizare au determinat sporuri ale conţinutului de gluten 

asigurate statistic foarte semnificative, tabel 5.8. 
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Tabel nr.5.8 
Semnificaţia diferenţelor conţinutului de gluten în funcţie de dozele 

de îngrăşăminte şi tipul de rotaţie (medie pe cinci ani)  
Gluten brut Diferenţa Semnif. 

diferenţelor Varianta 
% %  Faţă de 

eroare 
N0P0 15.5 100.0 0.0 - 

N32P32 15.5 100.0 0.0 - 

N96P96 20.7 133.3 5.2 * * * 

N128P128 23.9 154.0 8.4 * * * 

Monocultură 

50 t gunoi 17.0 109.7 1.5 * 

N0P0 16.3 100.0 0.0  

N32P32 16.8 103.1 0.5  

N96P96 24.2 148.0 7.8 * * * 

N128P128 27.4 168.0 11.1 * * * 

50 t gunoi 18.0 110.2 1.7 * * 

N32P32 19.6 112.2 2.1 * * * 

N96P96 26.0 148.6 8.5 * * * 

N128P128 27.3 156.2 9.8 * * * 

Asolament 
de doi ani 

50 t gunoi 18.3 104.8 0.8  

N0P0 16.4 100.0 0.0 - 

N32P32 20.3 123.7 3.9 * * * 

N96P96 27.5 167.3 11.1 * * * 

N128P128 29.2 177.5 12.7 * * * 

Asolament 
de trei ani  

 

50 t gunoi 21.0 127.8 4.6 * * * 

N0P0 15.3 100.0 0.0 - 

N32P32 18.0 117.4 2.7 * * * 

N96P96 32.0 208.7 16.7 * * * 

N128P128 32.8 214.1 17.5 * * * 

Asolament 
de cinci ani 

50 t gunoi 19.7 128.3 4.3 * * * 
DL 5%    =1,16%    DL 1%    =  1,56 %    DL 0,1% = 2,05 % 

 

În ce priveşte rolul asolamentului în determinarea nivelului de 

gluten din boabe s-au făcut medii pe cele cinci nivele de fertilizare din 

fiecare tipo de asolament. Rezultatele prezentate în tabelul 5.9 ne indică 

o creştere a conţinutului de gluten de la monocultură la asolamentul de 
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cinci ani. Cel mai mic conţinut s-a înregistrat în monocultură (18,5%), 

urmează în ordine crescătoare asolamentul de doi ani (20,6%), 

asolamentul de trei ani (21,8% şi 22,9%) şi asolamentul de cinci ani 

(23,6%). Comparativ cu valorile obţinute în monocultură creşterile 

conţinutului de gluten au fost de 11,1% în asolamentul de doi ani, 17,6% 

în asolamentul de trei ani în situaţia când grâul urmează în rotaţie după 

grâu, 23,7% în acelaşi asolament dar grâul are ca premergătoare 

porumbul şi 27,3% în asolamentul de cinci ani unde grâul urmează în 

rotaţie după fasole. 

Tabel 5.9 
Semnificaţia diferenţelor conţinutului de gluten în funcţie de 

asolament (medie pe cinci ani) 
Conţinutul de gluten 

Varianta 
%/s.u. Dif. % Dif. %.s.u 

Semnific. 
faţă de 
eroare 

Monocultură 18.5 100.0 0.0 - 

Asolament de doi ani 20.6 111.1 2.0 * 

Asolament de trei ani  22.9 123.7 4.4 *** 

Asolament de cinci ani 23.6 127.3 5.1 *** 

Dl 5% = 1,50         Dl 1%  = 2,18  DL 0,1% =3,26   

Tabel nr. 5.10 
Semnificaţia diferenţelor conţinutului de gluten în funcţie de nivelul 

de fertilizare (medie pe cinci ani) 
Conţinutul de gluten Semnificaţia faţă 

de eroare 
Varianta 

%/s.u. Dif. % Dif. %./s.u  

N0P0 16 100 0 
- 
 

N32P32 18 111 2 - 

N96P96 26 161 10 *** 

N128P128 28 173 12 *** 

50 t/ha gunoi 19 116 3 - 

DL 5% = 2,86       DL 1%  = 3,84  DL0,1% = 5,06 
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Valorile medii ale conţinutului de gluten pe nivele de fertilizare a 

indicat o mărire foarte semnificativă a acestui indicator doar în variantele 

fertilizate chimic cu N96P96 şi N128P128 (tabel 5.10). 

Valoarea conţinutului de gluten în varianta nefertilizată a fost de 

16%. Administrarea unei doze mici de îngrăşăminte chimice precum şi a 

îngrăşămintelor organice a determinat o creştere nesemnificativă cu 

11%, respectiv 16% mai mult decât martorul. Aşa cum am afirmat 

anterior măriri semnificative s-au înregistrat doar în variantele fertilizate 

chimic cu doze mari de îngrăşăminte, respectiv cu 61% şi 73% mai mari 

decât martorul.  

 În fig. 5.5 sunt ilustrate cantităţile de gluten pe tipuri de 

asolamente şi nivele de fertilizare. Cât priveşte nivelurile de fertilizare se 

observă in acest grafic ierarhizarea ascendentă a nivelelor  de fertilizare, 

respectiv cu cel mai mic conţinut de gluten varianta N0P0, urmează apoi 

N32P32, varianta cu gunoi, N96P96 şi N128P128.  Merită menţionat faptul că 

gunoiul de grajd se află pe locul trei, înaintea variantei N32P32. 
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y = -0.0004x2 + 0.1485x + 16.273
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  Fig. nr.5.5 Dinamica conţinutului de gluten în funcţie de asolament şi nivelul de fertilizare  



Din analiza curbelor de regresie, fig.5.6 s-a observat că între 

nivelele de fertilizare şi conţinutul de gluten există o corelaţie pozitivă 

semnificativă, valorile R fiind de  0,992 în monocultură, 0,985 în 

asolamentul de doi ani, 0,997 în asolamentul de trei ani şi 0,956 în  

asolamentul de cinci ani. 

 Experimentările privitoare la calitatea producţiei au devenit de 

mare importanţă în această perioadă şi rezultatele obţinute în capitolul de 

faţă  pot contribui la completarea cu date noi, referitoare la influenţa 

sistemelor de fertilizare şi rotaţie a culturilor asupra calităţii producţiei. 
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Cap. VI. Aspecte economice şi energetice privind rotaţia culturilor şi 
a fertilizării 

 
 Necesitatea analizării efectului îngrăşămintelor asupra producţiei 

prin prisma indicatorilor economici este evidentă atâta timp cât se 

cunoaşte faptul că îngrăşămintele chimice, prin preţul acestora, 

reprezintă o proporţie destul de ridicată din cheltuielile eferente 

tehnologiei de cultură. Întrucât preţurile atât ale îngrăşămintelor cât şi a 

producţiei sunt variabile de la un an la altul acestea au fost calculate în 

valută ($ SUA). Se cunoaşte de asemenea că în orice mijloc material, 

inclusiv cel de natură biologică are încorporat în el, sub o formă sau alta 

o anumită cantitate de energie exprimată convenţional în kWh. Luând în 

considerare toate intrările şi ieşirile de energie sub orice formă, criteriul 

energetic este tot atât de universal ca şi criteriul valoric pentru că permite 

transformarea tuturor consumurilor, precum şi a producţiei obţinute într-

un echivalent energetic comun. O asemenea abordare este cu atât mai 

utilă cu cât în cazul folosirii îngrăşămintelor, bilanţul între energia 

consumată şi energia produsă înclină în favoarea celei produse 

(Requillart V., 1989; Nedelciuc C., 1999). Pe aceste considerente s-a 

încercat o abordare a eficienţei aplicării îngrăşămintelor din punct de 

vedere valoric şi energetic. Indicatorii economici luaţi în studiu. Indicatorii 

economici analizaţi au fost: valoarea sporului de producţie (VSP), 

valoarea sporului mediu de producţie pe o resursă (VSPF), venitul net al 

sporului de producţie pe unitatea care produce (VNSP), venitul net mediu 

pe unitatea de resursă (VNF), şi venitul net al sporului de producţie pe 

unitatea de cheltuieli cu resurse (VNPF). De asemenea s-au calculat 

sporurile de producţie obţinute la un kg de îngrăşământ s.a. aplicat. 

Preţurile de referinţă ale îngrăşămintelor au fost la nivelul anului 2006 de 

0,38$/kg s.a iar al producţiei de 0.1$/kg. 

La cultura grâului, din analiza diferenţelor de producţie dintre 

variantele fertilizate şi cele nefertilizate şi a sporurilor de producţie la  
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Fig. nr. 6.1 Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului de producţie

la unitatea de îngrăşământ administrat în monocultură
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Fig. nr. 6.2 Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului de producţie 

la unitatea de îngrăşământ administrat în asolamentul de doi ani 
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Fig. nr. 6.3 Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului de producţie  

la unitatea de îngrăşământ administrat în asolamentul de trei ani 
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Fig. nr. 6.4  Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului de  

producţie la unitatea de îngrăşământ administrat în  
asolamentul de cinci ani 
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unitatea de îngrăşământ folosit, (figurile 6.1,.6.2, 6.3, şi 6.4) s-a observat 

că pe măsură ce dozele de îngrăşăminte cresc are loc o creştere a 

sporurilor de producţie la ha şi o scădere a sporului de producţie pe 

unitatea de îngrăşământ administrat. Cele mai mari sporuri de 

producţie/kg de îngrăşământ aplicat s-au înregistrat în varianta fertilizată 

cu N32P32, respectiv11,1 kg în monocultură; 13,4 kg în asolamentul de doi 

ani; 11,5 kg în asolamentul de trei ani şi 12,8 kg în cel de cinci ani. 

Se remarcă faptul că diferenţa dintre sporul /kg de s.a aplicată 

scade foarte mult intre primele două variante de fertilizare intre 30-40% in 

timp ce intre N96P96 şi N128P128 aceasta se situează la 20-25%.  

 În ce priveşte influenţa asolamentului s-a constatat că sporurile 

de producţie cele mai mari la unitatea de îngrăşământ s-au obţinut în 

asolamentul de doi ani iar cele mai mici în monocultură 

În ce priveşte indicatorii economici analizaţi pentru fiecare tip de 

asolament s-a constatat că VSP are o tendinţă crescătoare  pe măsură 

ce doza de îngrăşăminte se măreşte valorile acestui indicator fiind 

cuprinse între 71-129$ în monocultură, 85,9,9 - 190,5$ în rotaţia de doi 

ani, 100-208,9$ în asolamentul de trei ani şi între 82,1-137,3$ în 

asolamentul de cinci ani. Cele mai mari valori ale VSP s-au înregistrat în 

asolamentul de doi şi trei ani (tabel 6.1) 

Venitul net al sporului de producţie pe unitatea care produce 

(VNSP) a avut valori cuprinse între 46,9-53,9$ în monocultură valoarea 

maximă fiind la doza N96P96; 61,6-107,3$ în asolamentul de doi ani, 

valoarea maximă fiind tot la doza N96P96; 75,8-135,9$ în asolamentul de 

trei ani; 57,8-64,3$ în asolamentul de cinci ani, valoarea cea mai mare 

fiind la doza N96P96 iar valoarea minimă la doza N128P128.  

Putem afirma că VNSP a înregistrat cele mai mari valori la aplicarea 

dozei de N96P96. Cele mai mici valori au fost semnalate în asolamentul 

de cinci ani şi acesta datorită aportului însemnat al asolamentului în 

realizarea producţiei aceasta fiind ridicată în varianta fără fertilizare. De 

asemenea s-a mai observat că la doza N32P32 valorile VNSP au fost 

 101



Tabel nr. 6.1 

Situaţia indicatorilor economici la cultura grâului pe variante  de fertilizare şi tipuri de asolamente 

Agrofondul  Prod.
absolută 

kg/ha 

Spor de 
producţie  

kg/ha 

Kg spor prod. 
/ kg s.a. 

VSP 
$ 

VSPF 
$ 

VNSP 
$ 

VNF 
$ 

VNPF 
$ 

MONOCULTURĂ 
N0P0 1288       Mt  - - - - -

N32P32 2000        712 11.1 71.2 1.1 46.9 0.7 1.9
N96P96 2557        1269 6.6 126.9 0.7 53.9 0.3 0.7

N128P128 2580        1292 5.0 129.2 0.5 31.9 0.1 0.3
ASOLAMENT DE DOI ANI 

N0P0 1355       Mt  - - - - -
N32P32 2214        859 13.4 85.9 1.3 61.6 1.0 2.5
N96P96 3158        1803 9.4 180.3 0.9 107.3 0.6 1.5

N128P128 3260        1905 7.4 190.5 0.7 93.2 0.4 1.0
ASOLAMENT DE TREI ANI G/G/P 

N0P0 1429      Mt   - - - - -
N32P32 2162        733 11.5 100.1 1.6 75.8 1.2 3.1
N96P96 3001        1572 8.2 208.9 1.1 135.9 0.7 1.9

N128P128 3168        1739 6.8 207.9 0.8 110.6 0.4 1.1
ASOLAMENT DE CINCI ANI 

N0P0 2279       Mt  - - - - -
N32P32 3099        821 12.8 82.1 1.3 57.8 0.9 2.4
N96P96 3652        1373 7.2 137.3 0.7 64.3 0.3 0.9

N128P128 3553        1274 5.0 127.4 0.5 30.1 0.1 0.3
 VSP- Valoarea sporului de producţie;    VNSP- Venitul net al sporului de producţie;   
       VNF- Venit net mediu pe unitatea de resursă;   VSPF- Valoarea sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu resurse;  
       VNPF- Venitul net al sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu resurse; 
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apropiate între ele, variaţia în funcţie de asolamentul practicat fiind foarte 

mică, (tabel 6.1).  

Venitul net al sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu 

resursele (VNPF), cu alte cuvinte venitul net ce se obţine la 1$ cheltuit cu 

îngrăşămintele se poate spune că în toate variantele acest indicator este 

pozitiv, ceea ce înseamnă că indiferent de cantitatea de îngrăşăminte 

administrată veniturile obţinute acoperă cheltuielile şi se obţine profit. De 

remarcat că cele mai mari valori ale VNPF s-au obţinut în variatele 

fertilizate cu N32P32 şi au fost cuprinse între 1,9$ şi 3,1$, iar cele mai 

mici au fost cuprinse între 0,3 $ şi 1,1$ la doza de N128P128. În funcţie 

de asolamentul folosit VNPF a înregistrat valori diferite de la un tip la altul 

astfel că cele mai mari valori s-au înregistrat în asolamentul de trei ani, 

urmează în ordine descrescătoare asolamentul de doi ani, asolamentul 

de trei ani (G/G/P), şi asolamentul de cinci ani şi monocultura 

Abordarea din punct de vedere energetic al eficienţei fertilizării 

ilustrată în tabelul nr. 6.2 a arătat că fertilizarea atât chimică cât şi 

organică determină obţinerea unor cantităţi suplimentare de energie.  

Astfel în monocultură cantitatea de energie obţinută suplimentar 

a fost cuprinsă între 3126 kWh/ha la doza de N32P32 şi 5672 kWh/ha în 

varianta N128P128. Bilanţul energetic este de asemenea influenţat 

pozitiv de aplicarea îngrăşămintelor valorile acestuia crescând până la 

8206 kWh/ha în varianta N96P96. Randamentul energetic, care 

reprezintă raportul între energia produsă şi energia consumată cu 

îngrăşămintele, are o tendinţă descrescătoare la creşterea dozei de 

fertilizare de la 8,7 în varianta N32P32 la 2,8 în varianta N128P128 şi 2,6 

în varianta fertilizată organic (tabel nr. 6.2).  

În asolamentul de doi ani cantitatea de energie realizată 

suplimentar prin fertilizare s-a încadrat între 3128 kWh/ha şi 7634 

kWh/ha (în varianta fertilizată cu N128P128). Putem remarca o creştere 

mare a cantităţii de energie realizată prin fertilizare faţă de valorile din 

monocultură. De asemenea şi bilanţul energetic a fost mai mare decât în 
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monocultură acesta fiind cuprins între 8713 kWh/ha şi 10844kWh/ha. 

Randamentul a avut aceeaşi tendinţă descrescătoare  ca în monocultură 

valorile fiind cuprinse între 9,7 şi 3,6. 

Fertilizarea grâului în cadrul unui asolament de trei ani a 

determinat obţinerea unei cantităţi de energie suplimentară de 3218-7634 

kWh/ha. Bilanţul energetic a fost superior în variantele N96P96 şi 

N128P128. Randamentul energetic a fost cuprins între 9,4 (N32P32) şi 

3.5 (N128P128), respectiv 3,1  în varianta cu gunoi (tabel 6.2). 

Tabel nr.6.2 
Bilanţul şi randamentul energetic al fertilizării la cultura grâului  

(producţia principală) în diferite variante de asolament  

Varianta 

Energie 
produsă 

 
kWh/ha 

Energie 
consum. cu 
îngr./ha  * 
kWh/ha 

Energie 
realizată 

supl./ha ** 
kWh/ha 

Bilant 
energetic 

 
kWh/ha 

Randament 
energetic 

Monocultură 

N32P32 8780 1006 3126 7774 8.7 
N96P96 11225 3019 5571 8206 3.7 

N128P128 11326 4026 5672 7301 2.8 
50 t gunoi 8337 3167 2682 5170 2.6 

Asolament de doi ani 

N32P32 9719 1006 3771 8713 9.7 
N96P96 13864 3019 7915 10844 4.6 

N128P128 14311 4026 8363 10286 3.6 
50 t gunoi 9294 3167 3350 6127 2.9 

Asolament de trei ani (G/G/P) 

N32P32 9491 1006 3218 8485 9.4 
N96P96 13174 3019 6901 10155 4.4 

N128P128 13908 4026 7634 9882 3.5 
50 t gunoi 9886 3167 3613 6720 3.1 

Asolament de cinci ani 

N32P32 13605 1006 3938 12598 13.5 
N96P96 16032 3019 5988 13013 5.3 

N128P128 15598 4026 4746 11572 3.9 
50 t gunoi 13548 3167 5022 10381 4.3 

*Exclusiv transportul şi administrarea      **Exclusiv  producţia secundară 
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Fig. nr. 6.6 Randamentul energetic al fertilizării organice şi minerale 
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În asolamentul de cinci ani cantitatea de energie realizată 

suplimentar prin folosirea îngrăşămintelor a fost mai mică decât în 

celelalte variante de asolament (3938 kWh/ha-5988 kWh/ha, în schimb 

bilanţul energetic a fost cel mai mare (10381kWh/ha-13013kWh/ha). 

Explicaţia constă în faptul că asolamentul de cinci ani contribuie într-o 

măsură mai mare în realizarea producţiei decât celelalte tipuri de 

asolament. 

Cantitatea de energie obţinută prin aplicarea îngrăşămintelor a 

fost influenţată şi de tipul de asolament aşa fel încât cantitatea de energie 

minimă obţinută s-a înregistrat în asolamentul de cinci ani, urmează în 

ordine crescătoare monocultura asolamentul de trei ani şi asolamentul de 

doi ani (fig.6.5). 

Randamentul energetic a energiei consumate cu îngrăşămintele 

a avut o evoluţie invers proporţională cu dozele de îngrăşăminte. Dacă la 

în variantele N32P32 valorile acestui indicator au fost de peste 8 la doza 

N128P128 acestea au fost cuprinse între 2.8 şi 3.9 kWh (fig. 6.6).    

Bilanţul energetic, ca raport între energia obţinută şi energia consumată 

prin fertilizare a variat în limite destul de mari atât fucnţie de nivelul de 

fertilizare cât şi de asolamentul folosit. Din punct de vedere al 

îngrăşămintelor acest indicator a avut a evoluţie ascendentă până la 

doza N96P96, după care o scădere, fig.6.7. cel mai mic bilanţ energetic 

fost în monocultură iar valorile maxime în asolamentul de cinci ani. 
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Fig. nr.6.7 Bilanţul energetic în funcţie de asolament şi dozele de fertilizare 
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La cultura porumbului, la fel ca şi la cultura grâului s-a observat 

că diferenţele de producţie, dintre variantele fertilizate şi martor, cresc 

odată cu creşterea nivelelor de fertilizare iar sporul de producţiei /kg de 

îngrăşământ scade pe măsură ce dozele de fertilizare cresc. Prezentarea 

dinamicii sporurilor de producţie / kg de îngrăşământ pe tipuri de 

asolamente este arătată în figurile 6.8, 6.9, 6.10, şi 6.11. O analiză a 

acestor date a arătat că sporul de producţie la 1 kg de îngrăşământ a 

variat de la un tip de asolament la altul astfel:  

În monocultură de la 17,4 – 8,3 kg; în asolamentul de doi ani 14 – 

7,2 kg; în asolamentul de trei ani 14,6 – 6,8 kg; in asolamentul de cinci 

ani 11,4 – 5, kg. Cele mai mari sporuri de producţie la 1 kg de 

îngrăşământ s-au înregistrat în monocultură iar cele mai mici în 

asolamentul de cinci ani. În funcţie de nivelele de fertilizare cele mai mari 

sporuri s-au realizat în variantele fertilizate cu N32P32  în toate variantele 

de asolament iar cele mai mici în variantele fertilizate cu N128P128. 

Referitor la evoluţia indicatorilor economici, tabelul nr. 6.3, s-au 

constatat următoarele: Valoarea sporului de producţie (VSP) a avut o 

tendinţă ascendentă  odată cu creşterea nivelului de fertilizare. Pe tipuri 

de asolament valorile VSP au fost cuprinse între 111,1 – 211,8 $ în 

monocultură; 89,9 – 184,4 $ în asolamentul de doi ani; 93,6 – 175,3 $ în 

asolamentul de trei ani şi 72,8 – 128,9 $ în asolamentul de cinci ani.  S-

au înregidtrat aşadar cerşteri apreciabile ale acestui indicator pe măsura 

sporirii dozei de fertilizare insă peste N96P96 această creştere a fost 

nesemnificativă. 

Venitul net al sporului de producţie pe unitatea care produce 

(VNSP) a avut valori cuprinse între 86,7- 123,7$ în monocultură valoarea 

maximă fiind la doza N96P96; 65,5- 107,1$ în asolamentul de doi ani, 

valoarea maximă fiind tot la doza N96P96; 69,3 – 101,3$ în asolamentul de 

trei ani; 48,4 – 51,3$ în asolamentul de cinci ani, valoarea cea mai mare 

fiind la doza N96P96 iar valoarea minimă la doza N128P128. Putem afirma 
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Tabel nr.6.3 
Evoluţia unor indicatori economici a producţiei de porumb 

Agrofond 
Prod. 

absolută 
kg/ha 

Spor de 
producţie  

kg/ha 

Kg spor 
prod. 

/ kg s.a. 
VSP 

$ 
VSPF 

$ 
VNSP 

$ 
VNF 

$ 
VNPF 

$ 

MONOCULTURĂ 
N0P0 2470      0   - - - - -

N32P32 3581        1111 17.4 111.1 1.7 86.78 1.4 3.6
N96P96 4437        1966 10.2 196.6 1.0 123.64 0.6 1.7

N128P128 4588        2118 8.3 211.8 0.8 114.52 0.4 1.2
ASOLAMENT DE DOI ANI 

N0P0 2926      0   - - - - -
N32P32 3825        899 14.0 89.9 1.4 65.58 1.0 2.7
N96P96 4727        1801 9.4 180.1 0.9 107.14 0.6 1.5

N128P128 4770        1844 7.2 184.4 0.7 87.12 0.3 0.9
ASOLAMENT DE TREI ANI 

N0P0 3264      0   - - - - -
N32P32 4200        936 14.6 93.6 1.5 69.28 1.1 2.8
N96P96 5007        1743 9.1 174.3 0.9 101.34 0.5 1.4

N128P128 5016        1753 6.8 175.3 0.7 78.02 0.3 0.8
ASOLAMENT DE CINCI ANI 

N0P0 3552      0   - - - - -
N32P32 4280        728 11.4 72.8 1.1 48.48 0.8 2.0
N96P96 4794        1243 6.5 124.3 0.6 51.34 0.3 0.7

N128P128 4840        1289 5.0 128.9 0.5 31.62 0.1 0.3
        VSP- Valoarea sporului de producţie;    VNSP- Venitul net al sporului de producţie;   

 VNF- Venit net mediu pe unitatea de resursă;   VSPF- Valoarea sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu resurse;  
 VNPF- Venitul net al sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu resurse; 
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Fig nr. 6.8  Dinamica sporului de producţie la ha si 

la unitatea de îngrăşământ  în monocultura de porumb 
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Fig. nr. 6.9  Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului 

la unitatea de îngrăşământ  în asolamentul de doi ani 
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că VNSP a înregistrat cele mai mari valori la aplicarea dozei de N96P96 în 

toate tipurile de asolament 

Venitul net al sporului de producţie pe unitatea de cheltuieli cu 

resursele (VNPF), cu alte cuvinte venitul net ce se obţine la 1$ cheltuit cu 

îngrăşămintele, ca şi la cultura grâului, se poate spune că în toate 

variantele.  

Acest indicator este pozitiv, ceea ce înseamnă că indiferent de 

cantitatea de îngrăşăminte administrată veniturile obţinute acoperă 

cheltuielile şi se obţine profit. De remarcat că cele mai mari valori ale 

VNPF s-au obţinut în variatele fertilizate cu N32P32 şi au fost cuprinse, în 

funcţie de asolament între 2,,$ şi 3,6$, iar cele mai mici au fost cuprinse 

între 0,4 şi 1,2 $ la doza de N128P128. În funcţie de asolamentul folosit 

VNPF a înregistrat valori diferite de la un tip la altul astfel că cele mai 

mari valori s-au înregistrat în monocultură, urmează în ordine 

descrescătoare asolamentul de doi ani şi asolamentul de cinci ani. 

Cu privire la eficienţa energetică a fertilizării porumbului s-au 

calculat următorii indicatori: cantitatea de energie produsă, cantitatea de 

energie realizată suplimentar prin aplicarea îngrăşămintelor, bilanţul 

energetic, randamentul energetic. (tabel nr.6.4). 

Cantitatea de energie produsă a variat, cum este şi normal, direct 

proporţional cu producţiile obţinute. Astfel s-au înregistrat diferenţe 

semnificative între variantele de îngrăşăminte dar şi între cele de 

asolament. 

În monocultura de porumb cantitatea de energie obţinută a fost 

cuprinsă între 16329 kWh şi 20921 kWh. În asolamentul de doi ani s-a 

înregistrat o creştere în ansamblu faţă de monocultură, 17442 kWh - 

21751kWh. Cele mai mari cantităţi de energie s-au obţinut în asolamentul 

de trei ani, 19152kWh - 22873 kWh. Asolamentul de cinci ani a avut 

obţinut cantităţi de energie cuprinse între asolamentul de doi ani şi cel de 

trei ani, respectiv 19517 kWh -22070 kWh. Asadar doza de N96P96 a 

determinat obţinerea celor mai mari cantităţi de energie (tabel nr.6.4). 

 111



 Rolul aplicării îngrăşămintelor este în principal cel de creştere a 

producţiilor, respectiv al cantităţilor de energie. Energia realizată 

suplimentar prin aplicarea îngrăşămintelor s-a calculat prin scăderea din 

energia totală a energiei consumate cu îngrăşămintele. În fig.nr.6.12 se 

disting uşor diferenţele dintre cele patru variante de asolament şi anume 

faptul că cele mai mari cantităţi de energie s-au obţinut în monocultură, 

urmând în ordine descrescătoare asolamentul de doi, trei şi cel de cinci 

ani. De asemenea varianta fertilizată cu N96P96  a fost varianta care a 

realizat suplimentar cea mai mare cantitate de energie indiferent de 

varianta de asolament. 

 Tabel nr.6.4 

Bilanţul şi randamentul energetic al fertilizării la cultura porumbului  
(producţia principală) în diferite variante de asolament   

Varianta 

Energie 
produsă 

 
kWh/ha 

Energie 
consum. cu 
îngr./ha  * 
kWh/ha 

Energie 
realizată 

supl./ha ** 
kWh/ha 

Bilant 
energetic

 
kWh/ha 

Randament 
energetic 

Monocultură 
N32P32 16329 1006 5066 15323 16.2 
N96P96 20233 3019 8965 17214 6.7 

N128P128 20921 4026 9658 16896 5.2 
50 t gunoi 16722 3167 5458 13555 5.3 

Asolament de doi ani 
N32P32 17442 1006 4099 16436 17.3 
N96P96 21555 3019 8213 18536 7.1 

N128P128 21751 4026 8409 17726 5.4 
50 t gunoi 18878 3167 5536 15712 6.0 

Asolament de trei ani 
N32P32 19152 1006 4268 18146 19.0 
N96P96 22832 3019 7948 19813 7.6 

N128P128 22873 4026 7994 18847 5.7 
50 t gunoi 20958 3167 6074 17791 6.6 

Asolament de cinci ani 
N32P32 19517 1006 3320 18510 19.4 
N96P96 21861 3019 5668 18841 7.2 

N128P128 22070 4026 5878 18045 5.5 
50 t gunoi 20702 3167 4505 17536 6.5 

*Exclusiv transportul şi administrarea   ** Exclusiv producţia secundară 
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Fig. nr. 6.10  Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului la 

unitatea de îngrăşământ administrat în asolamentul de trei ani 

3552

4280
4794 4840

1289
728

1243

11.4

6.5
5.0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

N0P0 N32P32 N96P96 N128P128
Nivelul de fertilizare

Pr
od

uc
tia

 k
g/

ha

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
Sp

or
 d

e 
pr

od
uc

tie
 k

g/
kg

 s
.a

.

Prod.absoluta Diferenta Kg spor prod/kg s.a.

 
 

Fig. nr. 6.11  Dinamica sporului de producţie la ha şi a sporului la 
unitatea de îngrăşământ în asolamentul de cinci ani 
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În comparaţie cu îngrăşămintele chimice fertilizarea organică a 

condus la obţinerea unor cantităţi suplimentare de energie comparabile 

fertilizării chimice. Astfel prin administrarea a 50 t/ha gunoi odată la trei 

ani s-au obţinut suplimentar 5458 kWh în monocultură, 5536 kWh în 

asolamentul de doi ani, 6074 kWh în cel de trei ani şi 4505 kWh în 

asolamentul de cinci ani. Comparând aceste valori cu cele obţinute în 

variantele fertilizate chimic s-a constatat că ele sunt mai mari decât în 

varianta N32P32. 

Un alt indicator al eficienţei energetice este Bilanţul energetic. 

Acesta ne arată câtă energie netă se produce la ha după ce se scad 

consumurile energetice cu îngrăşămintele. Bilanţul energetic a variat atât 

în funcţie de asolament cât şi de dozele de îngrăşăminte (fig.nr.6.13). S-a 

constatat o creştere bilanţului energetic până la doza N96P96, nivel peste 

care bilanţul a avut valori în scădere. Această dinamică este valabilă 

pentru toate variantele de asolament, cu excepţia asolamentului de doi 

ani unde creşterea s-a manifistat şi la varianta N128P128  

De asemenea s-a mai observat că îngrăşămintele au influenţat 

bilanţul energetic într-o măsură mai mică în cazul asolamentului de cinci 

ani (diferenţele dintre variantele fertilizate fiind foarte mici, până in 1000 

kWh/ha) ceea ce conduce la concluzia că în cadrul unui astfel de 

asolament nu se justifică aplicarea unei cantităţi mai mari de  N32P32.   

Eficienţa maximă a unei unităţi de energie consumată este 

exprimată prin randamentul energetic care este raportul între energia 

produsă şi cea consumată şi ne arată câte unităţi de energie se produc 

cu o unitate de energie consumată. 

În cazul culturii porumbului randamentul energetic a evoluat invers 

proporţional cu dozele de îngrăşăminte , în sensul că o creştere a dozei 

de îngrăşăminte are ca efect o scădere a randamentului energetic al 

acestora (tabel nr.7.4). 
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Fig. nr.6.14 Randamentul energetic al fertilizării la cultura porumbului 
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Fig. nr. 6.12    Evoluţia cantităţii de energie obţinute suplimentar 
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