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PROIECTUL ADER 3.3.2. ”Cercetări privind perfecţionarea tehnologiilor de semănat la 
culturile succesive sau duble de porumb, floarea-soarelui, soia şi cânepă de fibră şi seminţe”



Obiective măsurabile:

• OM-2. Executarea unei experienţe complexe care să evidenţieze impactul elementelor tehnologice asupra creşterii

eficienţei economice pe unitatea de suprafaţă, în cazul practicării culturilor succesive pentru furaj şi, în acelaşi timp,

studierea influenţei culturilor succesive asupra creşterii fertilităţii solului, în cazul utilizării ca îngrăşământ verde.

• OM-3. Realizarea unui studiu privind stabilirea elementelor tehnologice (fertilizare, norma de semănat, diferenţele dintre

irigat şi neirigat, precum şi alegerea speciilor care au cele mai bune rezultate privind producţia în culturile succesive de

porumb, floarea-soarelui, soia şi cânepă.

• OM-4. Realizarea unui studiu privind eficienţa economică în cazul practicării culturilor succesive de porumb, floarea-

soarelui, soia şi cânepă, inclusiv privind impactul asupra creşterii fertilităţii solului, în cazul folosirii ca îngrăşăminte verzi.

• OM-5. Introducerea în testare a două specii de plante rezistente la secetă în cultură succesivă, cu scopul analizei în

privinţa eficienţei economice pe unitatea de suprafaţă (în cazul folosirii ca furaj) şi a influenţei asupra creşterii fertilităţii

solului (în cazul folosirii ca îngrăşământ verde).



A-3.1. Proiectarea unor experienţe care să evidenţieze
impactul unor elemente tehnologice (tip de semănat, 
fertilizat, norma de sămânţă, irigaţie) asupra creşterii
producţiilor la culturile succesive de porumb, floarea-

soarelui, soia şi cânepă.

Proiectarea experientelor s-a realizat ţinând cont de

condiţiile pedoclimatice din cele două zone în care au fost

amplasate experienţele, respectiv în Câmpia Brăilei la

SCDA Brăila – pentru culturi succesive irigate (fig. 1.a) şi în

Podişul Moldovei la SCDA Secuieni – pentru culturi

succesive neirigate (fig. 1.b). Proiectarea experienţelor a

cuprins atât stabilirea indicatorilor pedoclimatici zonali,

cât şi a schemei de amplasare, cu factorii experimentali şi

graduările acestora.



Astfel, în cadrul S.C.D.A. Secuieni, în anul agricol 2020 – 2021, în

cadrul laboratorului de Agrofitotehnie s-a amplasat o experiență

cu patru specii și anume: porumb, floarea soarelui, soia și cânepa

pentru sămânță, la care s-a aplicat tehnologia din planul

proiectului ADER (tabel 7).

Aşa cum este reprezentat în fig. 2, experiența a avut doi factori

și anume:

Factorul A- lucrările solului cu două graduări.

a1 - disc şi

a2 - arat;

Factorul B – fertilizare cu patru graduări.

b1- nefertilizat;

b2- N50P50 la pregătirea patului germinativ;

b3- N50P50K50 la pregătirea patului germinativ;

b4 – N50P50 la semănat.





Astfel în experienţele cu culturi succesive din anii agricoli 2019 – 2020 şi 2020 – 2021, la 
SCDA Brăila şi la SCDA Secuieni s-a ales amplasarea experienţelor după grâu şi orz la 
SCDA Brăila şi după borceag de primăvară la SCDA Secuieni, cu specificaţiile de 
semănat relatate în figura următoare. 

A-3.2. Studierea structurii de culturi şi 
asolamentelor în corelaţie cu posibilitatea 

practicării culturilor succesive.



A-3.3. Monitorizarea condiţiilor pedoclimatice pe 
perioada de vegetaţie a celor patru culturi succesive

La SCDA Secuieni



La SCDA Brăila



Necesitatea readaptării tehnologiilor de cultură 

DE CE 

Culturi succesive?

Creşterea fertilităţii
solului prin folosirea 
ca îngrăşăminte verzi

Creşterea eficienţei
economice la hectar



Pe lângă monitorizarea factorilor climatici, în anul agricol 2020 – 2021 la SCDA
Brăila s-a putut realiza inclusiv monitorizarea terenului agricol cu ajutorul
aplicaţiei FieldView, care utilizează sateliţi pentru observarea stării de vegetaţie a
culturilor şi stării de utilizare a apei în cadrul culturilor agricole.



În figura 5 sunt prezentate comparativ graficele pentru culturile de
primăvară (a) şi pentru culturile succesive (porumb, floarea-soarelui,
sorg, soia, cânepă) (b) care au fost semănate în anul 2021 la SCDA
Brăila, observându-se, aşa cum a fost menţionat anterior, diferenţele
mari de temperatură în unele perioade de vegetaţie, care au afectat
dezvoltarea plantelor şi prelungirea perioadei de vegetaţie.



Pentru cultura succesivă de cartof introdusă
experimental la SCDA Brăila, graficul GDU este
reprezentat în figura 6 b, observându-se faptul că în
perioada de vegetaţie a culturii de cartof plantată în
epoca optimă (figura 6a), în anul 2021 s-au acumulat
mai puţine grade de temperatură utilă, respectiv
doar 1462,4oC, faţă de 2567oC, cât s-au acumulat în
cultura succesivă de cartof.



A-3.4. Amplasarea experienţelor cu 
cele 4 culturi succesive, conform 

fişelor de cercetare



La SCDA Secuieni, după eliberarea terenului de cultura de 
borceag de toamnă s-a aplicat tehnologia de cultivare

pentru înființarea culturilor succesive din planul
proiectului ADER 3.3.2., respectiv din tabelul 9.



A-3.5. Analiza complexă a influenţei speciei, fertilizării şi
normei diferite de semănat în culturile succesive, pentru
creşterea eficienţei economice pe unitatea de suprafaţă şi
pentru creşterea fertilităţii solului în cazul utilizării ca
îngrăşământ verde

• Prima cultură semănată în cultură
succcesivă a fost cânepă monoică, semănată cu
soiul numit Succesiv, un soi creat de S.C.D.A.
Secuieni, a cărui perioadă de vegetație este de
100 de zile, cu o producție de 1,5 to/ha și cu
un conținut în THC de 0,01% (Tabelul 10).



Producțiile STAS au variat în limite destul de
mari, de la 298 kg/ha până la 753 kg/ha.
Comparativ cu varianta martor (disc x
nefertilizat) producții superioare s-au obținut
în toate variantele în care s-au aplicat
lucrarea de arat x nefertilizat cât și fertilizat,
indiferent de doze, acestea fiind asigurate
statistic și interpretate ca fiind foarte
semnificative (Tabelul 11).



Figura 7. Aspecte din câmpul de culturi succesive, 
cultura de porumb

În perioada de înspicat la cultura de porumb în luna
august, arșițele solare generate de temperaturi ale
aerului cât și cele de la nivelul solului, mai mari de
30℃, au influențat negativ polenizarea conducând
la sterilitatea florilor, cultura fiind afectată în
procent de 100% (figura 7).
Talia plantelor la porumb a variat în funcție de
lucrarea mecanică dar și de doza de îngrășământ
aplicată, de la 104,5 cm în variata disc x nefertilizat,
iar maximul înregistratt a fost de 132,1 cm în
varianta în care s-a aplicat disc x N50P50 ( semănat).



Producția de masă verde a variat în limite
destul de mari de la 9254 kg/ha (disc x 

nefertilizat) și până la 12032 kg/ha (arat x 
N50P50K50) (Tabelul 12).



A treia cultură ce a făcut parte din experiențele
cu succesive a fost floarea soarelui, semănată
cu hibridul Performer, a cărui capacitate de
producție depășește 3,5 to/ha și prezintă
rezistență la secetă și arșită. Hibridul
Performer a înflorit în data de 13 august. Talia
plantelor a variat în limite destul de mari, de la
120,3 cm (arat x nefertilizat) și până la
134,9cm (disc x N50P50) (Tabelul 13).



La cultura de floarea soarelui producțiile au variat în

limite destul de mari, de la 1919 kg/ha până la 2509

kg/ha.

Comparativ cu varianta martor, disc x nefertilizat, s-au

obținut productii superioare în variantele în care s-a

aplicat disc x îngrășăminte chimice (N50P50 (pregătirea

patului germinativ, semănat), acestea fiind asigurate

statistic și interpretate ca fiind semnificative

respective foarte semnificativ (Tabelul 14).



• Ultima cultură care a făcut parte din

experiențele cu culturi succesive înființată în anul

2021, a fost cultura de soia, însămânțarea

realizându-se cu soiul de soia Eugen, creație a SCDA

Turda. Eugen este soi timpuriu, cu un potenţial de

producţie de 3600kg/ha, prezentând o rezistenţă

foarte bună la cădere şi scuturare.

• Talia plantelor de soia a variat de la 48,9 cm,

în varianta disc x nefertilizat și până la 54,7 cm în

variata disc x N50P50 (semănat). În ceea pe privesc

producțiile, acestea au variat în limite destul de

mari, de la 1672 kg/ha și până la 2554 kg/ha

(Tabelul 15).



La cultura de soia producțiile au
variat de la 1649 kg/ha până la 2373
kg/ha. Comparativ cu varianta
martor, disc x nefertilizat, s-au
obținut productii superioare în toate
variantele în care s-a aplicat disc sau
arat x îngrășăminte chimice în
diferite doze, acestea fiind asigurate
statistic și interpretate ca fiind
foarte semnificative (Tabelul 16).



În cadrul SCDA Brăila au determinările
intermediare cu privire la densitatea şi talia
plantelor au fost realizate la data de 31.08.2021, 
fiind cumulate în tabelul 17.



• De asemenea, La SCDA Brăila, au fost realizate

analize fizico-chimice de sol înainte de semănat şi apoi la

încorporarea culturilor succesive ca îngrăşământ verde.

• Rezultatele de laborator ale analizelor chimice de

laborator realizate în suspensie apoasă sol: apă de 1:2,5

pentru pH şi în extract apos de sol:apă de 1:5, înainte de

fertilizatul şi semănatul culturilor succesive în anul 2021, la

SCDA Brăila sunt prezentate în tabelul 18.



Influenţa îngrăşămintelor verzi asupra reacţiei
solului – Faţă de valoarea pH-ului solului
înregistrată înainte de fertilizat şi semănat, care a
fost de 7,81, toate variantele experimentale au
înregistrat o scădere a acesteia, după încorporarea
plantelor ca îngrământ verde, cu cea mai
accentuată scădere la cănepă şi floarea soarelui cu
doză dublă de fertilizare şi densitatea 2 şi 3,
urmate de porumb şi sorg, iar cea mai mica
influenţă asupra scăderii pH-ului solului a fost
înregistrată la încorporarea plantelor de soia cu
densităţile 2 şi 3 în blocul 2 (fertilizare dublă)
(Figura 8).



Influenţa îngrăşămintelor verzi asupra conţinutului
total de săruri solubile din sol (CTSS) – Faţă de
valoarea CTSS de 520ppm, cât a fost înainte de
amplasarea experienţei cu culture succesive, după
încorporarea plantelor ca îngrăşăminte verzi, s-a
constatat scăderea sărurilor solubile din sol la
majoritatea variantelor, cu excepţia variantei de
floarea soarelui densitatea a treia şi sorg – densitatea
1 şi 2, în blocul 1 (fertilizat cu 200kg/ha NPK 18:46:0)
(Figura 9).



Influenţa îngrăşămintelor verzi asupra
creşterii conţinutului de azot, fosfor şi

potasiu asimilabile din sol



Influenţa îngrăşămintelor verzi
asupra densităţii aparente a solului



Influenţa îngrăşămintelor verzi asupra
acumulării de materie organică în sol la 

culturile succesive cu diferite densităţi se 
semănat şi doze diferite de fertilizare

• Determinarea materiei organice din sol s-a realizat
pentru toate variantele experimentale utilizate ca
îngrăşământ verde, prin încorporarea în sol,
comparativ cu variantele rămase pentru recoltare
ca furaj verde sau ca boabe. Cele mai bune
rezultate în functie de densitatea de semănat au
fost înregistrate de variantele semănate cu
densitatea 2 (Figura 15 a).

• În privinţa influenţei speciei corroborate cu
densitatea de semănat, cel mai slab aport de
materie organică după încorporarea ca
îngrăşământ verde a fost înregistrat de floarea
soarelui cu densitatea 1, în ambele blocuri de
fertilizare, celelalte rezultate ale acumulării de
materie organică în sol aflându-se între 15 şi 20%
(Figura 15 b).



Rezultate de producţie la culturile
agricole succesive pentru furaj verde, la 

SCDA Brăila



Rezultate de producţie la cultura
succesivă de cartof la SCDA Brăila

• Lotul demonstrativ de cartof în cultură succesivă a avut în
vedere alegerea celor mai performante soiuri, din punct de
vedere productiv, în condiţiile Bărăganului de Nord.

• Recoltarea culturii succesive de cartof la SCDA Brăila a avut
loc în data de 25.10.2021, imaginile comparative ale
tuberculilor recoltaţi fiind etalate în figura 19.



A-3.6. Analiza utilizării inputurilor pentru culturile
agricole succesive în creşterea eficienţei economice

pe unitatea de suprafaţă la SCDA Secuieni



La SCDA Brăila, în condiţiile utilizării culturilor succesive din
anul 2021 ca furaj verde, cu preţul estimativ de 0,16lei/kg, cea
mai bună eficienţă economică a fost obţinută la varianta de
floarea soarelui cu densitatea de 70.000 pl /ha în blocul 1 de
fertilizare, apoi la porumb, cu densitatea de 80.000 pl/ha în
acelaşi bloc, urmate de floarea soarelui şi porumb la densitatea
3, în blocul 2, cu fertilizare dublă.



A-3.7. Promovarea rezultatelor
obţinute prin redactarea de articole şi

referate ştiinţifice.


