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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-4.1. Proiectarea unor experienţe care să evidenţieze
impactul elemenlor tehnologice (semănat, fertilizat, norma
de sămânţă, irigaţie) asupra creşterii producţiilor la culturile
successive de porumb, floarea-soarelui, soia şi cânepă.

Proiectarea experienţelor a cuprins atât stabilirea indicatorilor pedoclimatici zonali, 
cât şi a schemei de amplasare, cu factorii experimentali şi graduările acestora, 

respectiv: lucrările solului şi fertilizarea la SCDA Secuieni şi densitatea de semanat şi
fertilizarea la SCDA Brăila.



• Tehnologiile practicate la culturile succesive din anul 2022 la SCDA Secuieni

A-4.2. Amplasarea experienţelor pentru studiul
impactului elementelor tehnologice asupra creşterii
producţiilor de furaj la culturile succesive de
porumb, floarea-soarelui, soia şi cânepă.





Tehnologiile practicate la culturile
succesive din anul 2022 la SCDA 

Brăila







A-4.3. Cercetări privind posibilitatea
introducerii în culturi succesive a unor

noi specii cu rezistenţă la secetă.

La SCDA Brăila, în anul 2022, am încercat să introducem în culturi succesive, în plus faţă de anul
anterior, următoarele specii care au fost cultivate în acelaşi an în culturi principale, respectiv:
- muştar în cultură succesivă, după cereale păioase,
- coriandru în cultură succesivă, după cereale păioase,
- lot demonstrativ de in cu 7 soiuri, după cereale păioase



A-4.4. Studiul culturilor experimentale, 
monitorizarea şi evaluarea continuă a evoluţiei
culturilor prin cercetări, observaţii fenologice, 

măsurători biometrice şi de productivitate. 

• Analiza agrochimică a solului din experienţele cu culturi succesive



• Particularitãţile hidroclimatice specifice ale anului agricol 2021-2022 











• Observații fenologice, măsuratori biometrice și de productivitate











A-4.5. Analiza eficienţei economice pentru
fiecare specie şi tehnologie, în cele două

centre experimentale



A-4.6. Organizarea unei manifestări
ştiinţifice pentru promovarea
rezultatelor experimentale

Această activitate a avut loc în data de 
09.09.2022, când au fost prezentate
rezultatele cercetărilor din cadrul

proiectului ADER 3.3.2, precum şi Ghidul
de bune practici privind tehnologiile de 

culturi succesive în condiţiile
pedoclimatice din Câmpia Brăilei şi Podişul

Moldovei (fig. 16).



CONCLUZII

1. În condiţiile schimbărilor climatice actuale, culturile succesive sunt o provocare, deoarece dorim un profit brut cât mai
mare la hectar.

2. Cu toate acestea, nu toate speciile pot fi culturi succesive până la maturitatea fiziologică, adică să putem obține
producţia principală de boabe.

3. Experiențele noastre din proiectul ADER 3.3.2 și loturile demonstrative adăugate au demonstrat că putem utiliza cu
succes culturile succesive pentru a aduce un profit în plus la hectar în anii buni, sau pentru folosirea lor ca furaj verde,
sau ca biomasă uscată pentru peleți, sau ca îngrășământ verde/cultură acoperitoare.

4. În cei trei ani experimentali, care au fost foarte diferiţi din punct de vedere climatic, s-a putut constata şi concluziona că
înfiinţarea culturilor succesive se motivează doar pentru anumite specii şi doar dacă precipitaţiile au fost suficiente în
perioada primăvară-vară. Dacă există un deficit accentuat de precipitaţii, culturile succesive sunt recomandate numai la
irigat, dar eficienţa economică scade atunci când temperaturile atmosferice nu sunt favorabile pentru polenizare şi
fructificare.

5. În funcție de condițiile climatice, dacă aceste culturi succesive nu ajung la maturitatea tehnologică sau fiziologică,
producțiile vor putea fi folosite ca îngrășământ sau furaj verde sau ca biomasă uscată pentru peleți.

6. Densitățile sau dozele crescute de fertilizanți nu se motivează în culturile succesive, însă precipitațiile și suma gradelor
de temperatură utilă sunt foarte importante pentru a ajunge la maturitatea fiziologică.

7. De aceea, se recomandă înfiinţarea culturilor succesive doar dacă există suficientă umiditate în sol după recoltarea
culturii principale sau dacă există posibilitatea irigării culturii.


