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PROIECTUL 1.2.1./ COD 121, FAZA 3 – „Stabilirea influentei aplicarii 
diferitelor sisteme de lucrari mecanice asupra nivelului de productivitate a 
culturilor agricole corelat cu retinerea apei in sol si analiza economica a 
rezultatelor”

Obiectivele proiectului :
• OS-1. Caracterizarea pedoclimatica, hidrografica, hidrogeologica si vegetatia 

zonelor cu conditii de deficit de precipitatii (neirigat) si temperaturi ridicate. 
• OS-2. Precizarea elementelor tehnologice ale sistemului dry-farming si a 

parametrilor cu impact major asupra cresterii productiilor agricole in zone 
afectate de seceta. 
• OS-3. Evaluarea nivelului de productivitate a culturilor agricole prin 

masuratori biometrice si de productie si caracterizarea lucrarilor si  masinilor 
agricole din punct de vedere al conservarii apei in sol. 
• OS-4. Stabilirea necesarului energetic pentru evaluarea nivelului de 

productivitate si performanta al utilajelor agricole specifice sistemului dry-
farming. 
• OS-5. Efectuarea de studii si testari prin modelarea operatiunilor efectuate de 

utilaje specifice sistemului dry-farming.  
• OS-6. Stabilirea influentei aplicarii diferitelor sisteme de lucrari mecanice 

asupra comportarii si randamentelor agricole corelat cu retinerea apei in sol si 
analiza economica a rezultatelor. 
• OS-7. Promovarea rezultatelor proiectului.



Obiectivele fazei :
Precizarea elementelor tehnologice ale sistemului dry-farming si a 
parametrilor cu impact major asupra cresterii productiilor agricole in 
zone afectate de seceta. 
Evaluarea nivelului de productivitate a culturilor agricole prin 
masuratori biometrice si de productie si caracterizarea lucrarilor si  
masinilor agricole din punct de vedere al conservarii apei in sol. 
Stabilirea necesarului energetic pentru evaluarea nivelului de 
productivitate si performanta al utilajelor agricole specifice sistemului 
dry-farming.
Efectuarea de studii si testari prin modelarea operatiunilor efectuate de 
utilaje specifice sistemului dry-farming.
Stabilirea influentei aplicarii diferitelor sisteme de lucrari mecanice 
asupra comportarii si randamentelor agricole corelat cu retinerea apei in 
sol si analiza economica a rezultatelor.

Obiectivele fazei :
Precizarea elementelor tehnologice ale sistemului dry-farming si a 
parametrilor cu impact major asupra cresterii productiilor agricole in 
zone afectate de seceta. 
Evaluarea nivelului de productivitate a culturilor agricole prin 
masuratori biometrice si de productie si caracterizarea lucrarilor si  
masinilor agricole din punct de vedere al conservarii apei in sol. 
Stabilirea necesarului energetic pentru evaluarea nivelului de 
productivitate si performanta al utilajelor agricole specifice sistemului 
dry-farming.
Efectuarea de studii si testari prin modelarea operatiunilor efectuate de 
utilaje specifice sistemului dry-farming.
Stabilirea influentei aplicarii diferitelor sisteme de lucrari mecanice 
asupra comportarii si randamentelor agricole corelat cu retinerea apei in 
sol si analiza economica a rezultatelor.



PROIECTUL 1.2.1./ COD 121, FAZA 3 – „Stabilirea influentei aplicarii 
diferitelor sisteme de lucrari mecanice asupra nivelului de productivitate a 
culturilor agricole corelat cu retinerea apei in sol si analiza economica a 
rezultatelor”

Activitati planificate :
• Activitatea 5. Montarea experientelor pentru studiul impactului elementelor tehnologice tip dry-farming asupra 

cresterii productiilor agricole in zone cu deficit de precipitatii.
• A-6. Analiza elementelor tehnologice de tip dry-farming luate in studiu si a parametrilor acestora, cu impact major 

asupra nivelului productiilor agricole in zone afectate de seceta. 
• A-7. Implementarea in zonele secetoase a unor masuri si metode specifice de conservare a apei in sol si plante
• A-8. Studiul lucrarilor agricole tip dry-farming si a culturilor experimentale, monitorizarea si evaluarea continua a 

caracteristicilor solului in urma efectuarii lucrarilor agricole si a evolutiei culturilor prin cercetari, observatii 
fenologice, masuratori biometrice si de productivitate

• A-9. Studiul masinilor si agregatelor adecvate conditiilor de seceta pentru culturile de camp, adaptarea si 
imbunatatirea sistemei de masini agricole pentru zonele secetoase si studiul dinamicii conservarii apei in soluri in 
functie de lucrarile mecanice aplicate.

• A-10. Determinarea parametrilor energetici si de productivitate (consum de carburanti, productivitatea, timpi de 
lucru etc.) pentru stabilirea eficientei economice si ecologice a input-urilor practicate in sistemul de lucru dry-
farming.

• A-11. Modelarea procesului privind aplicarea a doua erbicide, unul total si unul selectiv, la culturi prasitoare si 
verificare efectului de protectie a plantelor. 

• A-12. Stabilirea influentei aplicarii sistemelor dry-farming si determinarea eficientei economice privind input-urile 
agricole, realizarea unor preturi de cost scazute in  cadrul tehnologiilor de cultivare a principalelor culturi agricole, 
pe soluri de campie.

• A-13. Activitati de redactare articole si referate stiintifice



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 5

-Montarea experientelor pentru studiul impactului elementelor tehnologice tip 
dry-farming asupra culturilor in zone secetoase.

- Realizarea  experientelor si stabilirea elementelor tehnologice tip dry-
farming asupra productiilor agricole in zone secetoase..

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 6

-Prezentarea elementelor tehnologice tip dry-farming luate in studiu si a 
caracteristicilor tehnice si functionale ale utilajelor de lucru necesare.

-Testarea unui sortiment din specii, soiuri si hibrizi rezistenti la seceta si arsita 
pentru zona experimentala

-Elaborarea fiselor tehnologice specifice fiecarei culturi testate 



Elemente tehnologice asupra pastrarii apei in sol si asupra productiei 
agricole la culturi de toamna si de primavara aplicate in campul 
experimental CE Chiscani pentru culturi de toamna si primavara au 
prezentat 5 graduari, respectiv:

A1 (Martor) – Sistemul clasic – aplicarea lucrarii de baza prin arat, 
folosind plugul reversibil.

A2 – Minim-tillage (1) - aplicarea lucrarii de baza a solului cu plugul 
paraplow fara intoarcerea brazdei. 

A3 – Minim-tillage (2) - aplicarea lucrarii de baza a solului prin 
afanare cu scarificatorul.

A4 – Minim-tillage (3) - aplicarea lucrarii de baza a solului prin 
discure cu grapa cu discuri grea. 

A5 – No-tillage – efectuarea lucrarii de semanat direct in miriste, pe 
teren neprelucrat

Identificarea unui sortiment de culturi din specii, soiuri și hibrizi 
rezistenți la secetă și arsiță
Pentru a identifica noi specii ce se pretează a fi cultivate în zone afectate de 
secetă și arșită, au fost cultivate urmatoarele specii:, mazare, in de samanta, 
canepa de samanta, iarba de Sudan, ricin, năut, muștar, mei, sorg, floarea-
soarelui, porumb , rapita, orz, grau, secara, triticale pentru care au fost 
monitorizate suma gradelor utile, precipitatiile si numarul de zile de vegetatie.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 7

Experimentarea unor produse si substante pentru reducerea 
pierderilor de apa neproductive prin evaporatie la sol si transpiratie la 
plante. S-a testat produsul SunGuard comercializat de Soufflet Agro 
România,  un produs pe bază de alcooli grași și oxid de magneziu, ce 
acționează ca un fizio-stimulant pentru plantele de cultură și prezintă rol de 
protecție împotriva radiațiilor ultraviolete și a factorilor de stres.
Stabilirea influentei culiselor si perdelelor silvice de protectie asupra 
culturilor agricole.
Perdelele provizorii (culisele) se realizează simplu din câteva rânduri de 
plante cu talie înaltă (porumb, sorg) și se amplasează la distanțe reduse una 
de alta (5-20 m) perpendicular pe direcția vântului dominant. Culisele sunt 
practicate în legumicultură și chiar pentru unele culturi de câmp, 
dovedindu-și din plin eficacitatea. 
La CE Chiscani, în anul agricol 2020-2021, au fost experimentate culisele 
de porumb la cultura de orz, amplasate perpendicular pe  direcția vântului 
dominant unde s-a putut constata ca provizia momentana de apa mc/ha a 
prezentat o tendinta de acumulare a apei mai mare fata de varianta 
semanata clasic.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 8

Rezultate privind influenta lucrarilor tip dry-farming asupra 
productiilor agricole la culturile de toamna si primavara Nivelul 
productiilor agricole reprezinta rezultatul sintetic al  insumarii efectelor 
input-urilor aplicate si al lucrarilor executate ce se constituie ca 
elemente tehnologice de lucru.
-La cultura de grâu, s-a evidentiat lucrarea de baza a solului cu 
scarificatorul, cu o productie de 4553 kg/ha si un spor de productie de 
567 kg fata de lucrarea de arat-martor. La polul opus s-a aflat lucrarea 
cu paraplow-ul cu 260 kg sub productia martorului – arat. 
-La cultura de orz, s-a evidentiat deasemenea lucrarea de baza a solului 
cu scarificatorul, cu o productie de 4673 kg/ha si un spor de productie 
de 273 kg fata de lucrarea de arat-martor. La polul opus s-a aflat 
lucrarea cu discul greu cu 327 kg sub productia martorului – arat. 
-La cultura de triticale, toate lucrarile de baza ale solului au fost 
superioare martorului, evidentiindu-se de aceasta data  no-till cu un spor 
de productie de 534 kg/ha si lucrarea de scarificat cu un spor de 
productie de 494 kg/ha. 



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 8

La cultura de secară, s-a evidentiat deasemenea lucrarea de baza a solului cu 
scarificatorul, cu o productie de 2980 kg/ha si un spor de productie de 267 kg 
fata de lucrarea de arat-martor. 
Rezultate privind influenta lucrarilor de baza ale solului (arat, paraplow, 
scarificat, disc greu, no-till) asupra productiilor agricole la culturile de 
primavara (porumb, sorg, floarea-soarelui) la CE  Chiscani 

La cultura de porumb, productiile  s-au situat in limitele 5421-5888 kg/ha, iar 
fata de lucrarea de baza-arat s-a evidentiat doar lucrarea de scarificare, cu 
productia de 5888 kg.
-La cultura de sorg, varianta scarificat a obtinut cea mai mare productie, de 
5226 kg/ha iar cea mai mica productie varianta no-till. 
-La cultura de floarea-soarelui, în condițiile anului agricol 2020-2021 s-au 
remarcat lucrarile solului conservative, discul greu cu un spor de productie de 
478 kg/ha și no-till cu un spor de 406 kg/ha fata de martorul-arat.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 9

Studiu privind posibilitatile de imbunatatire a sistemei de masini agricole 

pentru zonele secetoase si pentru conservarea apei in soluri.

O sistema de masini pentru zonele secetoase si pentru conservarea apei in 
soluri ar trebui sa cuprinda urmatoarele utilaje
-tocatoare resturi vegetale
-dezmiristitor
-scarificator
-disc greu
-combinator
-cultivator
-masina aplicat pesticide
-masini administrat ingrasaminte chimice si organice
-semanatori cereale si semanatori culturi prasitoare



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 10

Pentru aplicarea sistemelor de lucru antiseceta, in domeniul intretinerii 
culturilor agricole, un rol important il au si ultimile tipuri de imput-uri 
agricole (fertilizanti, pesticide) ce prezinta caracteristici imbunatatite in 
ce priveste eficienta raportata la masa bruta precum si spectrul de lucru.
Toate lucrarile agrotehnice se produc cu un anumit consum de carburant 
si pot fi cuantificate prin indicele de productivitate, fie in ha/schimb, fie 
in ore / ha .
Tehnologia de lucru adoptata, influenteaza in mare masura tasarea 
solului. Astfel, fata de varianta de lucru conventionala, varianta minim-
till are un numar de treceri si o suprafata tasata mai redusa cu 45%, iar 
in cazul variantei no-till, cu cca 60%. Cand  sunt folosite culoare de 
trecere, zonele de tasare se concentreaza pe acestea, menajandu-se restul 
suprafetei.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 11

Studiu privind modelarea procesului de aplicare a doua erbicide, unul 
total si unul selectiv, la plante prasitoare si stabilirea cerintelor tehnice 
ce trebuie indeplinite de o instalatie de administrat concomitent doua 
erbicide, unul total si unul selectiv.
In vederea unui management eficient al combaterii buruienilor la 
culturile prasitoare, o idee ar fi aceea de aplicare concomitenta a 2 
erbicide diferite, care sa aiba un rezultat in  functie de planta de cultura 
si gradul de imburuienare. 
Pe acest considerent, in cadrul atelierului de mecanizare al Sectorului de 
cercetare-SCDA Braila, s-a proiectat si realizat partial o instalatie de 
administrat concomitent doua erbicide, unul total si unul selectiv la 
culturile prasitoare. Ca mod de actiune al acestei instalatii, vizeaza ca 
printr-o singura trecere la plantele prasioare sa fie aplicate pe intervalul 
dintre randuri erbicidul total iar pe randul de plante erbicidul selectiv.
Acesta va fi testat in etapele urmatoare la culturile prasitoare.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 11

In cele ce urmeaza se prezinta proiectarea instalatiei si implementarea incipienta a schemei, 
urmand ca in urmatoarele etape ale proiectului, aceasta sa fie testata si eventual imbunatatita 
in functie de rezultatele obtinute pe parcursul fazelor. 



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 12

Eficienta economica a culturilor agricole este determinata de nivelul 
productiilor realizate, pretul de vanzare al acestora si cheltuielile 
efectuate in cadrul tehnologiilor de cultura. 

Efectul economic s-a stabilit prin calcularea veniturilor inregistrate in 
functie de productia obtinuta in variantele experimentale din care s-au 
scazut cheltuielile aferente tehnologiei aplicate. Astfel, rezultatele 
financiare inregistrate si inscrise in tabele, ce sunt expresia a efectului 
economic, s-au calculat pe culturi, efectuandu-se diferenta dintre  
veniturile obtinute si chetuielile realizate. Veniturile obtinute s-au 
calculat in functie de  productiile inregistrate experimental si preturile 
de vanzare practicate in cursul anului 2021
-



• Din calcularea rezultatului financiar la cultura de orz, cel mai bun rezultat s-a 
realizat la lucrarea no-till, cu un profit pe hectar de 2004 lei. 

• La cultura de grau, in condițiile anului agricol 2020-2021 s-a remarcat 
lucrarea de baza a solului cu scarificatorul, cu un profit pe hectar de 1719 lei

• Din calcularea rezultatului financiar la cultura de triticale, s-a remarcat 
lucrarea conserrvativa no-till, cu un profit pe hectar de 2454 lei

• La cultura de secara, in condițiile anului agricol 2020-2021 s-a remarcat 
lucrarea de baza a solului cu scarificatorul, cu un profit pe hectar de 2456 lei

• La cultura de porumb, in condițiile anului agricol 2020-2021 s-a remarcat 
lucrarea de baza a solului cu scarificatorul, cu un profit pe hectar de 3260 lei.

• La cultura de floarea soarelui, din punct de vedere al profitului s-au remarcat 
lucrarile conservative, discul greu obtinand un profit de 4551 lei/ha iar no-
till-ul 4444 lei/ha

• La cultura de sorg, din punct de vedere al rezultatului financiar, se remarca in 
conditiile anului agricol 2020-2021 lucrarea cu scarificatorul, obtinand un 
profit pe hectar de 2676 lei.



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 3/2021 Activitatea 13

In anul 2021 SCDA Braila a organizat simpozionul online: 1ST INTERNATIONAL 

CONFERENCE ABOUT RICE AND ENGINEERING SCIENCES IN BRAILA (ICRESB - 2021) 

ce a cuprins doua sectiuni: SECTION 1- RICE FROM RESEARCHTO FARM-TO-TABLE si 

SECTION 2- ENGINEERING SCIENCES TO PROTECT OUR LIFE.

In cadrul acestei manifestari stiiintifice s-a prezentat si lucrarea „Climate change and 

how it can affect rice and another agricultural crops” in care s-a prezentat o  analiză 

multianuală a principalilor parameri climatici (temperatura aerului și precipitațiile) 

pe o perioadă de 120 ani (1900-2020) ce atestă tendințele de modificare a acestor 

parametri pentru zona Barăganului de Nord, cu implicații profunde în 

comportamentul plantelor cultivate și cerințele unor replieri tehnologice



Concluzii

Obiectivele fazei 3/2021 a proiectului ADER 1.2.1 au fost atinse in 
proportie de 100%, rezultatele fiind urmatoarele:
-utilizarea diferitelor metode agrofitotehnice de conservare a apei in 
sol si de valorificare ei in optim in zonele secetoase prin utilizarea 
unor culturi, soiuri si hibrizi adapatati si cultivati pe baza unor 
tehnologii specifice
-implementarea sistemelor tehnologice de lucrari agricole 
mecanizate tip dry-farming asupra culturilor agricole si dinamicii si 
conservarii apei din sol
- proiectarea si executarea unei instalatii de aplicare a doua erbicide 

(selectiv si total) concomitent, la culturile prasitoare
- Analiza eficientei economice a tehnologiilor aplicate 

Ca propunere de continuitate a proiectului, vizam testarea 
instalatiei de aplicat concomitent doua erbicide, testarea in 
continuare a produsului SunGuard in vederea reducerii stresului 
plantelor datorat perioadelor de seceta si arsita


