
RAPORT DE FAZA

• Contractor : Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila

• Numarul/codul proiectului : 1.2.1./27.09.2019

• Anul inceperii : 27.09.2019        Anul finalizarii : 05.11.2022 Durata (luni) : 38

• Denumirea proiectului : - “Cercetări privind identificarea soluțiilor tehnice și a elementelor tehnologice pentru 
practicarea sistemului de lucru dry-farming în sudul României”

• Denumirea fazei : „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 rezultatelorPersoana de 
contact 

• (Director de proiect) : Dr.ing. RÎȘNOVEANU LUXIȚA

• Date de contact : Tel /Fax: 0239 684744, Mobil: 0748 147140luxita_risnoveanu@yahoo.uk.co



Obiectivul general al proiectului Adaptarea practicilor de management la modificările 
climatice predictibile pentru o mai bună utilizare a apei, atât din precipitații, cât şi a apei de
irigare
Obiectivul fazei: Identificarea elementelor tehnologice specifice ale sistemului dry‐farming  si evaluarea 
nivelului de productivitate a culturilor agricole prin masuratori biometrice si de productie si caracterizarea 
lucrarilor si masinilor agricole din punct de vederea al conservarii apei in sol. 
Obiectivele fazei: 
• OS‐2. Precizarea elementelor tehnologice ale sistemului dry‐farming si a parametrilor cu impact major 
asupra cresterii productiilor agricole in zone afectate de seceta (A‐5, A‐6, A‐7). 

• 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 (A‐8, A‐9).

• OS‐4. Stabilirea necesarului energetic pentru evaluarea nivelului de productivitate si performanta al 
utilajelor agricole specifice sistemului dry‐farming (A‐10).

• OS‐5. Efectuarea de studii si testari prin modelarea operatiunilor efectuate de utilaje specifice sistemului 
dry‐farming (A‐11).

• 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 (A‐12).

PROIECTUL 1.2.1./ COD 121, FAZA 2 – „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.

PROIECTUL 1.2.1./ COD 121, FAZA 2 – „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”



-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 2/2020 Activitatea 5

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020 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



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, , rapita, orz, grau, secara, triticale



Experimentarea unor produse si substante pentru reducerea 
pierderilor de apa neproductive prin evaporatie la sol si transpiratie la 
plante.S-a identificat 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 2019-2020, au fost experimentate culisele 
de porumb la cultura de orz, amplasate perpendicular pe  direcția vântului 
dominant

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020 Activitatea 7



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 orz, s-a evidentiat lucrarea de baza a solului cu discul greu, cu o 
productie de 4076 kg/ha si un spor de productie de 1595 kg fata de lucrarea de arat-
martor. La polul opus s-a aflat lucrarea de scarificat cu 938 kg sub productia 
martorului – arat. 
-La cultura de grau, de asemenea, s-a evidentiat lucrarea de baza a solului cu discul  
greu, celelalte lucrari fiind sub productia obtinuta de lucrarea clasica, arat-martor
- 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 2514 
kg/ha si lucrarea de scarificat cu un spor de productie de 1800 kg/ha. 
- La cultura de secara, s-au evidentiat de asemenea lucrarile conservative, respectiv 

no-till si discul greu, cu sporuri de productie de 1666 si 1414 kg/ha. 
- In concluzie, pentru culturile de toamna s-au evidentiat ca productive fata de 

martorul-arat lucrarile cu discul greu si no-till-

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020 Activitatea 8



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 4444-5230 kg/ha, 
iar fata de lucrarea de baza-arat s-a evidentiat doar lucrarea de scarificare, cu 
productia de 5230 kg. In ceea ce priveste masa a 100 de boabe, rezultatele nu 
prezinta diferente semnificative.
-La cultura de sorg, varianta martor-arat, a obtinut cea mai mare productie, de 
6408 kg/ha iar cea mai mica productie varianta paraplow. Masa a 1000 de 
boabe a fost mai ridicata la varianta scarificat .
-La cultura de floarea-soarelui, de asemenea varianta martor a obtinut 
productia cea mai mare, 3056 kg/ha iar cea mai slaba productie s-a inregistrat 
la varianta scarificat cu o productie de 2019 kg/ha dar a inregistrat cea mai 
mare valoarea a masei a 1000 de boabe, respectiv 59,7grame

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
Activitatea 8



Studiu privind posibilitatile de imbunatatire a sistemei de masini agricolsistema de masini agricole pentru zonele secetoase si pentru conservarea apei in soluri.
Osistema de masini pentru zonele secetoase si pentru conservarea apei in soluri ar trebui sa cuprinda urmatoarele utilaje
-tocatoare resturi vegetale
-dezmiristiror
-plug
-combinator
-cultivator
-masina aplicat pesticide
-masini administrat ingrasaminte chimice si organice
-semanatori cereale si semanatori culturi prasitoare

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
Activitatea 9



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 2/2020
Activitatea 10



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

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
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 2/2020
Activitatea 11



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
Activitatea11



REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
Activitatea 11



Eficienta economica a culturilor agricole este determinata de nivelul productiilor realizate, pretul de 
vanzare al acestora si cheltuielile efectuate in cadrul tehnologiilor de cultura. 
In acest sens se urmareste obtinerea unor productii cat mai mari, negocierea unor preturi cat mai 
avantajoase la vanzare si  realizarea unui pret de cost cat mai mic.
Influenta utilizarii acestor input-uri agricole asupra nivelului productiilor obtinute experimental la 
cateva culturi de toamna si de primavara, productii ce pot fi considerate indici de apreciere a 
posibilitatilor de ameliorare a efectelor secetei avand in vedere locatiile in care sunt amplasate 
campurile experimentale.
Anul agricol 2019 – 2020 a fost un an extrem de dificil din cauza lipsei precipitaţiilor şi secetei 
pedologice extreme, astfel încât nu se poate vorbi despre o eficienţă corespunzătoare din punct de 
vedere economic. La neirigat, culturile au fost calamitate în proporţie de 100%, iar la irigat, în 
proporţie de 80%. 
Raportarea producţiilor in cadrul activitatii A-8 s-a realizat estimativ, pe baza elementelor de 
productivitate ale speciilor analizate

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL FAZEI 2/2020
Activitatea 12



-Obiectivele fazei 2/2020 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
Ca propunere de continuitate a proiectului, vizam introducerea in tehnologiile 
specifice zonelor secetoase a unor norme minime de aprovizionare cu apa in fazele 
critice ale plantelor de cultura din experienta, avand in vedere ca in sud-estul tarii s-
au inregistrat pe intreaga periaoda de vegetatie deficite de apa. Concret, anul agricol 
2019-2020 a inceput cu un deficit de umiditate de -61 mm continuad ca pe tot 
parcursul anului sa se inregistreze  un deficit  total de -222 mm. In urmatoarea faza 
aproiectului vizam o prima selectie aspeciilor care raspund in mod pozitiv 
conditiilor  secetoase. Tot in urmatoarea faza a proiectului vom infiinta o experienta 
conexa de culturi prasitoare in vederea testarii instalatiei de aplicare a doua erbicide 
(selectiv si total).

Concluzii


