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INTRODUCERE 
 

Analizând evoluția precipitațiilor ultimilor ani, ajungem la concluzia că verile 

devin din ce în ce mai secetoase, iar extremele meteorologice cauzează pierderi foarte 

mari în agricultură. Pentru a limita efectele acestor fenomene, cercetătorii studiază 

permanent, variante și tehnologii noi precum și aplicarea acestora într-un mod cat mai 

eficient. Irigarea culturilor agricole, reprezintă singura masură de completare a cantității 

de apă din sol în anii secetoși sau cu repartiții ale precipitațiilor, deficitare în perioada de 

vegetație a culturilor agricole. 

Porumbul (Zea mays L.), este o plantă iubitoare de umiditate, care în perioada 

iulie-august înregistrează cele mai mari consumuri de apă. Efectele irigării culturii de 

porumb sunt multiple, și anume: sporirea cantității de boabe, îmbunătățirea calității prin 

determinarea creșterii procentului de amidon, asigurarea folosirii potențialului productiv 

al hibrizilor și determinarea dizolvării îngrășămintelor, contribuind astfel la o creștere a 

eficienței folosirii acestora. Chiar dacă sistemul radicular al plantelor de porumb poate 

ajunge chiar și la 3 m adâncime, perioada de înflorire, legare și umplere a bobului este 

critică pentru consumul de apă.  

Lucrarea de față raspunde cerințelor agriculturii practicate în zona Câmpiei 

Transilvaniei, oferind soluții practice, specifice culturii porumbului, atat pentru obținerea 

unui optim tehnologic cât și pentru obținerea optimului economic. 

Astfel, cercetările efectuate în vederea elaborării prezentei teze de doctorat au avut 

la bază influența a trei factori tehnologici și anume: desimea plantelor, regimul de irigare 

și fertilizarea, analizându-se acțiunea directă dar și interacțiunea acestora asupra 

producțiilor obținute. 

Cercetările intreprinse în vederea elaborării tezei de doctorat s-au desfășurat sub 

îndrumarea permanentă a d-lui Prof. Univ. Dr. Emil LUCA, conducător științific de 

doctorat. 

         

                                                                                     Autorul 
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Capitolul I 

PORUMBUL – CARACTERIZARE GENERAL Ă 

1.1. Origine, răspândire, istoric şi importan ţă 
 

Porumbul (Zea mays L.) este cea de-a treia cultură cerealieră ca importanţă şi este 

cea de-a doua, după grâu, în topul comerţului internaţional. A evoluat dintr-o specie de 

iarbă salbatică numită teosinte, care creşte şi astăzi pe dealurile din apropiere de Mexico 

City (http://www.newtimes.ro).  

Este originar din America (Mexic, America Centrală, America de Sud), unde 

băştinaşii îl cultivau din timpuri foarte vechi, fiind singura lor cereală răspândită din 

sudul Argentinei până în sudul Canadei. 

În ţara noastră, porumbul este amintit pentru prima dată pe la sfârşitul secolului al 

XVII-lea. În Muntenia este menţionată cultivarea lui în timpul domniei lui Şerban 

Cantacuzino (1678-1688) iar în Moldova, sub domnia lui Duca-Vodă (1693-1695). În 

Transilvania a început să fie cultivat începând cu secolul al XVIII-lea. La sfârşitul 

secolului XIX s-au introdus în România soiurile Lester Phister (S.U.A.), Dinte de cal 

Fleichmann (Ungaria), Pignolletto (Italia). 

Cele mai mari suprafeţe ocupate cu porumb se găsesc în arealele unde condiţiile naturale 

sunt favorabile acestei culturi.  

Pe continente, cea mai mare suprafaţă cu porumb s-a cultivat în anul 2010 în 

America, 63 098 704 hectare, urmată de Asia cu 53 705 479 hectare şi Europa cu 14 111 

702 hectare (http://www.faostat.fao.org) . 

Porumbul prezintă importanţă agrofitotehnică deosebită. Fiind plantă prăşitoare, 

lasă terenul curat de buruieni şi dăunători, fiind o bună premergătoare pentru alte plante, 

chiar şi pentru grâu sau orz. Porumbul permite cultura intercalată cu alte plante (de ex. cu 

fasolea, cu dovlecii), iar după premergătoare timpurii se poate cultiva ca a doua cultură, 

asigurând astfel o cultură suplimentară de masă verde, siloz sau chiar de boabe. Datorită 

particularităţilor sale biologice, şi în mod deosebit datorită introducerii în cultură a 

hibrizilor, porumbul are capacitate mare de producţie (6 000 - 9 000 kg/hectar boabe la 

varianta neirigată şi 9 000-16 000 kg/ha boabe la varianta irigata) (ŞTEFAN M., 2004). 
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1.2. Particularităţi biologice 
 

 Porumbul (Zea mays L.) este o plantă ierboasă anuală, cu încolţire unipolară, 

dezvoltând o singură rădăcină, care, la scurt timp de la apariţie, se ramifică, formând 

rădăcini secundare.  La porumb, din nodul tulpinal, situat deasupra mezocotilului, se 

dezvoltă rădăcinile coronare sau permanente, care se ramifică şi ajung uneori în sol până 

la 3-5 m, iar lateral se extind pe o rază de 90 cm. Din primele 2-4 noduri supraterane se 

formează rădăcinile adventive sau de sprijin, care asigură o stabilitate mai mare a 

plantelor la acţiunea vântului (ŞTEFAN M., 2004). 

 

1.3. Ameliorarea porumbului pe plan mondial şi naţional 
 

Ameliorarea porumbului a început să fie practicată empiric din cele mai vechi 

timpuri. Cultivatorii au ales ca sămânţă pentru culturile lor, boabe din ştiuleţii cei mai 

dezvoltaţi şi cei mai sănătoşi, ajungând astfel la formarea mai multor populaţii şi soiuri 

locale. 

Selecţia în masă este o metodă de ameliorare sistematică care datează de la 

jumătatea secolului al-XIX-lea, când REID, în SUA, a folosit-o pentru crearea de soiuri 

(JUGENHEIMER, 1976).  

Selecţia individuală a fost folosită pentru prima dată de Hopkins în 1896 

(SPRAGUE G.F., 1977). 

Ca metodă de ameliorare, hibridarea a început prin crearea de hibrizi între soiuri. 

În 1893, MORROW şi GARDNER au elaborat procedeul de producere a seminţelor 

hibride F1, dar hibrizii au avut o răspândire redusă (JUGENHEIMER, 1976).  

Cea mai eficientă metodă de ameliorare a porumbului este cea prin 

consangnivizare, pentru crearea de hibrizi simpli între linii consangvinizate, elaborată de 

către SHULL în 1908-1909. Această metodă se foloseşte şi în prezent. Deşi foarte 

performanţi, primii hibrizi simpli de porumb nu s-au extins în producţie din cauza 
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ineficienţei economice. Linia consangvinizată este fundamentul producerii de sămânţă 

hibridă de porumb. Ea stă la baza producerii tuturor categoriilor de hibrizi. 

Dezvoltarea geneticii a adus noi progrese în procesul de ameliorare: hibridarea de 

testare a capacităţii generale de combinare a liniilor consangvinizate, prognoza 

formulelor hibrizilor dubli, testarea timpurie a valorii combinative a liniilor 

consangvinizate şi evidenţierea diferenţelor între tipurile de hibrizi. Aceste metode de 

ameliorare au promovat cu prioritate hibrizii simpli datorită performanţelor deosebite, ca 

urmare a fenomenului de heterozis. Astfel s-a finalizat activitatea de creare şi 

implementare în producţie a hibrizilor simpli (HALLAUER şi MIRANDA, 1988). 

În ţara noastră, ameliorarea porumbului a început tot prin folosirea selecţiei în 

masă (MOŞNEAGA şi colab., 1957). Această metodă s-a folosit pe scară largă de către 

mulţi cultivatori, creându-se astfel mai multe soiuri precum şi numeroase populaţii locale 

cu unele însuşiri ameliorate.  

În 1957, a fost înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului (ICCP) 

la Fundulea şi cinci staţiuni experimentale (Săftica, Şimnic, Ceala, Turda şi Podul 

Iloaiei.), având ca obiectiv prioritar promovarea hibrizilor dubli de porumb în România 

(GIOSAN, 1964). Începând cu acel an o serie de hibrizi din SUA, Canada, URSS, 

Ungaria, Cehoslovacia, Germania, Italia, Franţa şi Olanda au fost experimentaţi în 

vederea adaptării lor la condiţiile specifice ţării noastre. Pe baza rezultatelor obţinute, 

hibrizii străini cu cele mai bune performanţe de adaptare au fost recomandaţi şi răspândiţi 

în cultură.  Din anul 1957 Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului Fundulea a 

organizat câmpuri de înmulţire a liniilor consangvinizate, de producere a hibrizilor simpli 

- forme parentale şi loturi de hibridare pentru producerea hibrizilor dubli (COVOR, 1961;  

MUREŞAN şi VOINEA, 1959). 

Printr-o activitate susţinută şi responsabilă a tuturor specialiştilor implicaţi în 

multiplicarea seminţelor din formele parentale, atât din institut, cât şi din staţiunile 

experimentale din reţeaua acestuia, precum şi printr-o bună colaborare cu specialiştii din 

cadrul Ministerului Agriculturii, în realizarea loturilor de hibridare, s-a reuşit în anul 

1963 obţinera unor cantităţi importante de sămânţă hibridă F1, care au permis în anul 

1964 generalizarea în producţie a hibrizilor de porumb (MANOLIU şi colab., 1967). 

 



 Ing. Radu  Cristian  PANDREA                                                                 REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT        

 8 

 

Capitolul II 

CERINŢELE CULTURII DE PORUMB FA ŢĂ DE FACTORII 
ECOLOGICI 

 

Este o plantă iubitoare de căldură. Pentru germinaţie are nevoie de o temperatură 

minimă de 8-10 ºC. La 8 ºC în sol şi la umiditate suficientă porumbul răsare în 18-21 de 

zile, iar la temperatura de 15,5 - 18 ºC în sol, porumbul răsare în 8-10 zile (BÂLTEANU 

GH., 1989). 

Porumbul este o plantă mare consumatoare de substanţe nutritive. Pentru o recoltă 

de 10 000 kg boabe/hectar (la care se adaugă şi celelalte părţi ale plantei) acesta consumă 

până la 280 kg N, 140 kg P2O5 şi 260 kg K2O. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară pe 

toate tipurile de sol, cea mai mare parte a substanţelor nutritive fiind consumată până la 

începutul formării bobului. Valorificarea elementelor nutritive de către porumb depinde 

foarte mult de condiţiile de umiditate şi în special, de repartizarea precipitaţiilor în 

perioada de vegetaţie a plantelor. Perioada în care porumbul consumă cantităţi mari de 

substanţe nutritive se suprapune cu perioada în care consumă şi cantităţi mari de apă 

(HAŞ I., 2004). 

 Porumbul este pretenţios faţă de umiditate dar, datorită coeficientului de 

transpiraţie redus (230-440), a sistemului radicular puternic dezvoltat şi a posibilităţii de 

reducere a suprafeţei de transpiraţie prin răsucirea frunzelor în caz de secetă, este 

considerat o plantă rezistentă la secetă. Totuşi este sensibil la insuficienţa apei în fazele 

de înflorire şi de formare a  boabelor. ANGELINI F. (1965) consideră ca perioadă critică 

începutul înfloritului şi următoarele 10 zile când consumul este de 1,5-4,5 l/plantă/zi. De 

altfel, intervalul de la apariţia paniculului până la sfârşitul umplerii boabelor constituie 

faza critică a porumbului pentru umiditate, care durează aproximativ 50 de zile şi se 

suprapune în anii normali din punct de vedere climatic cu lunile iulie şi august (între 10-

20 iunie şi 10-20 august). După această fază, cerinţele scad treptat până la coacerea 

deplină. În această perioadă, plantele de porumb consumă zilnic, în medie, 5-6 mm/ha, iar 

în zilele foarte calde, cu insolaţie puternică pot folosi chiar 9-10 mm/ha. Cerinţele faţă de 

apă  rămân ridicate în perioada de formare a boabelor. Pentru porumb, precipitaţiile din 
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lunile de vară au o influenţă hotărâtoare asupra producţiei, iar repartiţia uniformă a 

acestora este mai importantă decât cantitatea totală de precipitaţii căzute. 

 Între cantitatea anuală de precipitaţii şi recolta de porumb este o corelaţie pozitivă, 

de mare importanţă fiind ploile din mai, iunie şi iulie. Ploile abundente din luna 

septembrie nu contribuie la creşterea producţiei, fiind chiar dăunătoare prin prelungirea 

perioadei de creştere, dar vremea relativ secetoasă din octombrie influenţează calitatea 

porumbului şi asigură condiţii bune pentru recoltarea şi condiţionarea recoltei. 

 Pentru condiţiile din ţara noastră, cantitatea minimă de precipitaţii pentru întreaga 

perioadă de vegetaţie a porumbului este de 250-300 mm, iar cea optimă între 300-380 

mm cu următoarea repartizare  pe luni : 60-80 mm în mai, 100-120 mm în iunie, 100-120 

mm în iulie şi 40-60 mm în august (după HUMLUM, citat de SALONTAI A. 1982). 

După formarea tulpinii şi înaintarea în vegetaţie cerinţele porumbului pentru apă 

cresc considerabil, ajungând la un nivel maxim în perioada de înspicare şi formare a 

boabelor, în lunile iulie-august  (ŞTEFAN M., 2004). 

Dacă în perioada cuprinsă între apariţia celei de-a opta frunze şi apariţia 

paniculului umiditatea este moderată, iar de la apariţia paniculului şi după, umiditatea 

este scăzută, producţia de porumb se reduce la jumatate. Producţia se reduce la jumatate 

şi atunci când plantele cresc în condiţii de secetă până la formarea primelor opt frunze şi 

în condiţii de umiditate moderată până la înspicare, chiar dacă după aceasta beneficiază 

de umiditate optimă. 

 

2.1. Consumul de apă la porumb 
 

 Norma de irigare reprezintă cantitatea de apă care se aplică unei culturi de-a 

lungul perioadei de vegetaţie, în vederea realizării unor producţii cât mai ridicate. Se 

stabileşte în funcţie de perioada de vegetaţie sau chiar pe diferite fenofaze şi reprezintă 

însumarea normelor udărilor de aprovizionare cu normele udărilor din cursul vegetaţiei 

(JINGA, 1971). 

 Mărimea normei de irigare nu este un element fix, ci variază în funcţie de nevoile 

de apă ale plantelor, de cantitatea de apă existentă în sol la un moment dat (la semănat) şi 
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de cantitatea de apă provenită din precipitaţii sau cea din pânza freatică (LUCA şi 

NAGY, 1999; LUCA şi colab., 2008). 

 Mărimea normei de irigare este influenţată pozitiv sau negativ atât de tehnologia 

de cultură aplicată, cât şi de potenţialul productiv al materialului biologic folosit (LUCA 

E. şi colab., 2008). 

 Norma de irigare se poate calcula din ecuaţia de bilanţ a apei din sol astfel (LUCA 

E. şi colab., 2008): 

• pentru solurile cu bilanţ închis : 

∑m = ∑ (e+t) +Rf + Ri-Pv 

• pentru solurile cu bilanţ deschis: 

∑m = ∑ (e+t) +Rf + Cc-Pv-Af, unde,  

 ∑m = norma de irigare, m3/ha 

 ∑(e+t) = consumul total de apă , m3/ha 

 Rf = rezerva finală de apă m3/ha 

 Ri = rezerva iniţială de apă m3/ha 

 Pv= precipitaţiile de vară, m3/ha 

 Cc = capacitatea de câmp, m3/ha 

 Af = aportul freatic, m3/ha 

 Norma de udare reprezintă cantitatea de apă exprimată în m3/ha, care se dă la o 

singură udare, pentru a asigura plantelor umiditatea corespunzătoare. Are ca limită 

superioară capacitatea de câmp pentru apă a solului, iar limita inferioară este 75-80 % din 

capacitatea de câmp.  

 Norma de udare se calculează astfel: 

m = 110 x H x DA x (Cc-P), unde,  

 H- adâncimea pe care se umectează solul,  

 DA- desimea aparentă a solului, (g/m3) 

 Cc – capacitatea de câmp pentru apă a solului (% din masa solului uscat) 

 P – provizia momentană de apă din sol (% din masa solului uscat) 

La calculul normei de udare se ţine seama de proprietăţile hidrofizice ale solului, 

precum şi de coeficientul de înmagazinare al precipitaţiilor, ce pot cădea între momentul 

aplicării udării şi de data semănatului (LUCA E. şi colab., 2008). 
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Momentul optim pentru realizarea procesului de udare al unei culturi se determină 

din relaţia sol-apă-plantă-climă, şi se alege pe faze de vegetaţie, controlându-se 

umiditatea solului, spre a fi completată, astfel încât aceasta să nu scadă sub 75-80% din 

capacitatea de câmp (LUCA E. şi colab., 2008). 

 

2.2. Irigarea, măsură de creştere a producţiei agricole 
 

 Apa constituie cel mai important element al vieţii, însă numai o parte extrem de 

mică, din totalul de apă care acoperă suprafaţa globului, este apă dulce, direct utilizabilă 

pentru alimentarea populaţiilor şi pentru utilizările ei în diferite domenii (CONSTANTIN 

ELENA şi colab., 2009). 

Deşi reprezintă doar 16 % din suprafaţa agricolă a Terrei, suprafeţele irigate 

asigură 40% din necesarul de alimente al omenirii (BROWN (2002) citat de MAXIM A., 

2008). 

Eficienţa economică şi nivelul recoltelor în agricultura irigată depind în primul 

rând de regimul de irigare aplicat fiecărei culturi în parte. 

Pentru a iriga porumbul la efect optim este obligatoriu să se ştie când să se 

intervină cu udările şi câtă apă să se folosească la fiecare udare (MUREŞAN D., 1970). 

În cultura irigată porumbul îşi asigură 70-80 % din apa necesară din stratul 

superficial, situate între zero şi 70-80 cm adâncime (SIPOS , 1972). 

În urma irigării nivelul recoltelor creşte cu 60-70% şi, de asemenea, se reduce 

variabilitatea producţiilor de la 40- 45% la 10-15 %, rentabilitatea culturilor irigate faţă 

de cultura neirigată fiind evidentă (LUCA E., 1996) 

 

Capitolul III 

CADRUL NATURAL ÎN CARE AU AVUT LOC CERCET ĂRILE  
 

Aflată în partea nordică a Podişului Transilvaniei şi situată, aproximativ, între 

râurile Someşul Mic, Someşul Mare şi Mureş, Câmpia Transilvaniei are un aspect 

deluros, fiind practic formată din dealuri scunde, cu o înălţime medie de 500 m. 
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Denumirea de câmpie provine datorită unei influenţe antropice, influenţă conturată prin 

despăduriri masive şi extinderea într-o proporţie destul de ridicată, a culturilor în special 

a celor cerealiere şi a pajiştilor. Relieful Câmpiei Transilvaniei este modelat în formaţiuni 

sedimentare miocene, în special badeniene şi sarmaţiene (argile, marne, conglomerate, 

gresii, nisipuri şi tufuri vulcanice) (BUNESCU V., 2005).  

 

3.1. Caracterizarea condiţiilor climatice ale anilor experimentali 
 

Faţă de cadrul natural şi general pedoclimatic prezentat, experienţele obţinute au 

fost determinate de unele particularităţi climatice ale anilor 2008, 2009 şi 2010.  Anii 

2008 şi 2009 au fost ani călduroşi, înregistrându-se o abatere pozitivă de 1,4 0C în 2008 şi 

1,2 0C în anul 2009 faţă de valoarea medie multianuală (Figura 1.) 

Din punct de vedere  termic, în anul 2008, lunile ianuarie, februarie, martie, 

aprilie, mai, iunie, iulie, august şi septembrie au înregistrat valori mai ridicate decat 

valorile normale. Cea mai caldă lună a anului a fost august, temperatura medie lunară 

fiind de 23,3 0C, cu o abatere pozitivă de 4,2 0C faţă de media lunară. 

În anul 2009, din punct de vedere termic, toate lunile au înregistrat valori mai 

ridicate, decât valorile normale, excepţie făcând luna martie, care a fost uşor mai 

răcoroasă decât normala ( cu o abatere de – 0,2 0C).  

 Anul 2010 a fost unul normal din punct de vedere termic, înregistrându-se o 

abatere de 0,7 0C faţă de valoarea medie multianuală.  

Din punct de vedere pluviometric anii experimentali  2008 şi 2010 au înregistrat 

un surplus de precipitaţii faţă de suma lunară multianuală, fiind caracterizaţi ca ani 

excesiv de ploioşi, depăşind cu 143,1 mm şi respectiv 282,3 mm normala multianuală. 

În figura 2 se poate observa reprezentarea grafică a valorilor precipitațiilor anului 

2009 care a fost unul normal din punct de vedere pluviometric, dar repartizarea 

precipitaţiilor pe parcursul lui nu a fost favorabilă culturii porumbului. Astfel ca lunile 

aprilie şi mai, au înregistrat un deficit mare de precipitaţii. De asemenea, în perioada de 

înflorire şi umplere a bobului - lunile iulie și august - regimul pluviometric a fost mult 

mai mic decât mediile normale.  
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Figura 1. Variaţia temperaturii medii lunare (tºC),  Suatu 2008-2010 
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Figura 2. Variaţia precipitaţiilor medii lunare (mm),  la Suatu 2008-2010 

 

3.2. Caracterizarea condiţiilor solului 
 

Textura solurilor dominante este luto-argiloasă, cu însuşiri hidrofizice bune: 

structură glomerulară, porozitate mare de 59% la suprafaţa şi 47% în profunzime, iar 
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capacitatea de reţinere a apei este ridicată având valoarea Cc de 32% şi Co de 18%. 

Indicii agrochimici se caracterizează prin următoarele valori medii: conţinutul în humus 

este de peste 3,5%, conţinutul de fosfor mobil de peste 4,5 mg P2O5 / 100 g sol (AL), iar 

conţinutul în potasiu mobil de peste 30 de mg K2O / 100 g sol (AL). Reacţia solului este 

neutră. 

În Câmpia Transilvaniei se întâlnesc aceleaşi tipuri de sol, iar limitrof acestei 

zone, devin dominante argiloluvisolurile (luvisoluri S.R.T.S. 2003), în care intră solurile 

brune, brune argiloiluviale (preluvisoluri S.R.T.S. 2003), brune luvice (luvosoluri 

S.R.T.S. 2003) şi podzolurile. În luncile râurilor se întâlnesc soluri aluviale (aluvisoluri 

S.R.T.S. 2003 ). 

Experienţele au fost amplasate pe un teren plan, la 540 m altitudine. Solul pe care 

s-au amplasat experienţele este tipic zonei. Caracteristicile morfologice şi însuşirile fizice 

şi chimice ale solului au fost determinate la începutul cercetărilor fiind descrise în cele ce 

urmează. 

 

 
 

Capitolul IV 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

4.1. Obiectivele cercetării 
 

Scopul principal al cercetǎrilor efectuate în vederea elaborării prezentei teze de 

doctorat a fost studiul influenţei regimului de irigare, a fertilizării şi a tehnologiei de 

cultură asupra nivelului producţiei de porumb boabe în Câmpia Transilvaniei. 

Principalele obiective care derivă din acest scop sunt: 

• realizarea unei caracterizări din punct de vedere al condiţiilor naturale a 

zonei în care s-au desfăşurat cercetările; 

• urmărirea interacţiunii dintre factorii climatici (temperatură şi precipitaţii) 

şi condiţiile de vegetaţie ale plantelor; 
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• identificarea şi descrierea tipului de sol pe care s-au efectuat experienţele; 

• determinarea indicilor hidrofizici ai solului; 

• aplicarea unei tehnologii adecvate culturii porumbului în zona în care s-au 

desfăşurat cercetările în condiţii de irigare şi neirigare; 

• stabilirea efectului regimului de apă asupra producţiei de porumb; 

• stabilirea efectului fertilizării asupra producţiei de porumb; 

• stabilirea efectului desimii plantelor asupra producţiei de porumb; 

• stabilirea consumului de apă; 

• stabilirea optimului tehnic şi al celui economic la cultura de porumb. 

 

4.2. Materialul biologic utilizat 
 

Datorită faptului că experimentele au fost realizate în Câmpia Transilvaniei, în 

zona 4 de favorabilitate a hibrizilor de porumb marca Pioneer, am ales hibridul 

extratimpuriu  PR39D81 (Figura 3), încadrat în clasa de maturitate conventională FAO 

270. Alegerea făcută este strâns legată și de continuarea unor experiențe făcute în același 

areal (Campia Transilvaniei), experiențe din care a rezultat faptul că acest hibrid se 

pretează cel mai bine acestei zone. Este un hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic 

procent de umiditate în momentul recoltării din toţi hibrizii companiei Pioneer, tolerant la 

secetă, cu rezistenţă bună la frângere şi cădere, dar şi cu rezistenţă bună la principalele 

boli ale porumbului. Este deosebit de stabil, datorită rezistenţei excepţionale la condiţiile 

de secetă. 

 

Figura 3. Hibridul de porumb PR39D81 (original) 
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4.3. Organizarea experiențelor 
Pentru atingerea obiectivelor propuse s-a înfiinţat o experienţa polifactorială, 

amplasată după metoda parcelelor subdivizate, în care factorii experimentali au fost 

următorii: 

• factorul A – desimea plantelor, cu trei graduări׃ 

a1 – 60000 plante/ha; 

a2 – 80000 plante/ha; 

a3 – 100000 plante/ha. 

• factorul B – regimul de irigare, cu două graduări׃ 

b1 – neirigat; 

b2 – irigat la 50% din intervalul umidităţii active (I.U.A.). 

• factorul C – nivelul de fertilizare, cu două graduări׃ 

c1 – nefertilizat; 

c2 – fertilizat. 

 Fiecare variantă a fost semănată în trei repetiţii, lungimea rândului fiind de 50 m. 

Numărul variantelor încercate a fost de 12 (v=2x2x3), iar numărul total al parcelelor 

experimentale a fost de 36 (N=12x3) 

Pentru desimea de 60000 plante/ha, distanţa între plante pe rând a fost de 21,6 cm, 

pentru desimea de 80000 plante/ha, distanţa între plante pe rând a fost de 16,2 cm, iar 

pentru desimea de 100000 plante/ha, distanţa între plante pe rând a fost de 12,9 cm. 

Asolamentul a fost unul de 3 ani.  În anul 2005 s-a semănat porumb, în anul 2006 

a urmat o cultură de grâu, urmată în 2007 de soia, iar în anul 2008 s-au început 

experienţele de porumb, experienţe care fac obiectul acestei teze de doctorat. 

 

4.4. Metode de calcul și interpretare a rezultatelor 
 

 Interpretarea statistică a rezultatelor de producție s-a realizat pe baza analizei 

varianței, adică influența celor trei factori experimentali dar și influența interacțiunii lor 

asupra producției realizate în fiecare an experimental. 
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 Pentru determinarea consumului de apă din sol s-a folosit metoda directă de 

stabilire a bilanţului apei în sol , prin efectuarea bilanţului dintre cantităţile de apă 

pătrunse în sol şi cele pierdute. 

În urma experiențelor realizate, s-a concluzionat faptul că realizarea unui optim 

tehnic (varianta cu producția cea mai mare), este zadarnică în practică dacă nu se ține 

cont de indicatorii economici care exprimă profitabilitatea culturii.  

După stabilirea desimii optine, respectiv 80000 de plante pe hectar, experiențele 

din câmp au fost urmate de analiza celor mai importanți indicatori economici, pentru 

acest profil de activitate: profitul brut total (PBT), profitul net total (PNT), valoarea 

adăugată brută (VAB) și Rata profitului (Rpr). 

 În urma analizării acestor indicatori, s-a determinat optimul economic ca fiind 

varianta cu cea mai mare rată a profitului. 

 
 

Capitolul V 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND INFLUEN ŢA 
TEHNOLOGIEI ŞI A REGIMULUI DE IRIGARE ASUPRA PRODUC ŢIEI 

LA CULTURA DE PORUMB BOABE ÎN PERIOADA 2008-2010 
 

5.1. Influenţa factorilor asupra producţiei de boabe la cultura de porumb 
 

În figura 4 se poate observa variația producției în funcție de desimea de semanat în 

fiecare dintre cei trei ani. Desimea de semănat optimă la cultura de porumb destinată 

producţiei de boabe în perioada anilor 2008-2010 s-a dovedit a fi cea de 80 000 

plante/hectar, desime care a asigurat un spor de producţie foarte semnificativ faţă de 

varianta martor (desimea de 60000 plante/hectar). Producția medie a fost de 7983,00 

kg/ha cu o diferență de 1274,22 kg/ha față de varianta martor. În cazul variantei cu 

desimea de 100000 plante/hectar s-a obţinut o producţie medie inferioară martorului, de 

6407,75 kg/ha, producţie semnificativ negativă faţă de producţia medie a variantei martor 

(cea de 60000 plante/ha). Acest lucru evidenţiază faptul că desimea de 100000 

plante/hectar este prea mare pentru cultura porumbului destinat producţiei de boabe. 
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Luând în considerare influenţa regimului de irigare asupra producţiei de porumb, 

se observă că irigarea cu 50 % din IUA aduce un spor de producţie foarte semnificativ 

statistic raportat la varianta neirigată pentru cei trei anii experimentali (Figura 5). Astfel, 

producția medie a variantelor irigate pentru cei trei anii experimentali a fost de 7705,74 

kg/ha, producție superioară variantei neirigate, cu 1345,13 kg/ha. Așa cum s-a observat 

din cercetările anterioare realizate de diverşi cercetători şi în cazul de faţă, prin rezultatele 

obţinute la Suatu judeţul Cluj, din perioada anilor 2008-2010 se evidenţiază faptul că prin 

irigare se pot aduce sporuri însemnate de producţie. 

Se observă că și influenţa fertilizării asupra producţiei de porumb aduce un spor de 

producţie în toţi cei trei ani experimentali, spor ce s-a dovedit foarte semnificativ statistic 

raportat la varianta nefertilizată (Figura 6). Media producției pentru varianta influențată 

de acest factor este de 7565,07 kg/ha, cu un spor de 1063,80 kg/ha față de varianta 

nefertilizată. 

 

Figura 4. Influența desimii de semănat asupra producției de boabe 

în Câmpia Transilvaniei 2008-2010 

 

Figura 5. Influența regimului de irigare asupra producției de boabe 

în Câmpia Transilvaniei 2008-2010 
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Figura 6. Influența fertilizării asupra producției de boabe 

în Câmpia Transilvaniei 2008-2010 

 

5.2. Influenţa interacţiunii factorilor asupra produc ţiei de boabe la cultura de 
porumb în perioada 2008-2010 

 

În cadrul aceleiași desimi, s-a observat faptul că irigarea cu 50 % din IUA, aduce 

sporuri asigurate statistic ca foarte semnificative pentru toate cele 3 variante ale acestui 

factor, în perioada 2008-2010. În cadrul desimii de 60000 plante/ha, s-a putut observa un 

spor de 1208,17 kg/ha.  Varianta cultivată la 80000 plante/ha, a înregistrat cel mai mare 

spor mediu, de 1532,33 kg/ha, în timp ce sporul variantei 100000 plante/ha a fost de 

1295,17 kg/ha. 

 Și în cadrul aceluiași regim de fertilizare, irigarea cu 50 % din IUA a adus sporuri 

de producție foarte semnificative, în perioada 2008-2010. Astfel, varianta irigat x 

nefertilizat a înregistrat un spor de 1080,33 kg/ha în comparație cu varianta neirigat x 

nefertilizat. Un spor mult mai mare a înregistrat varianta  irigat x fertilizat şi anume 

1609,89 kg/ha comparativ cu varianta neirigat x fertilizat.  

 În cadrul aceleiași desimi, fertilizarea aduce sporuri medii importante de 

producție, în perioada 2008-2010. În cadrul desimii de 60000 plante/ha, fertilizarea aduce 

cel mai mic spor mediu în cantitate de 605,89 kg/ha. În cadrul desimii de 80000 plante/ha 

sporul este de 1845 kg, iar în cadrul desimii de 100000 plante/ha sporul mediu este de 

740,5 kg. 
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 În tabelul 1 se poate observa cum fertilizarea, coroborată cu irigarea cu 50 % din 

IUA a generat în cadrul aceleiași desimi, sporuri medii de producție foarte semnificative, 

în perioada 2008-2010, între 916,33 kg/ha la varianta irigat x nefertilizat x 100000 

plante/ha și 1751,00 kg/ha la varianta irigat x fertilizatx 80000 plante/ha. Și în cadrul 

celorlalte variante s-au înregistrat sporuri care au depășit 1000kg/ha. Astfel: varianta 

irigată, nefertilizată cu desimea de 60000 plante/ha, a înregistrat un spor de 1011,67 

kg/ha fată de varianta neirigată; în cadrul variantei irigat x nefertilizat la 80000 plante/ha, 

s-a inregistrat un spor de 1313,67 kg/ha comparativ cu varianta neirigată la aceeași 

desime; pentru varianta irigat x fertilizat la 60000 plante/ha sporul a fost de 1404,67 

kg/ha, iar sporul variantei irigat x tertilizat la desimea de 100000 plante a fost de 1674 

kg/ha. 

Tabelul 1 

Influenţa interacţiunii factorilor regimul de irigarex fertilizarea x desimea de semănat 

asupra producţiei de porumb boabe, la Suatu în anul 2008-2010 

DL (p 5%)                                                                                   336,90 
DL (p 1%)                                                                                   482,01 
DL (p 0.1%)                                                                                704,79 

Varianta 
Variable 

Producţia de 
boabe  

Corn harvest 
(kg/ha) 

Producţia 
relativă  

Relative harvest 
(%) 

Diferenţa  
 Difference 

(kg/ha) 

Semnificaţia 
diferenţei 
Difference 

significance 
b1 c1 a1 5900,00 100,0 - Mt. 
b2 c1 a1 6911,67 117,1 1011,67 *** 
b1 c1 a2 6404,00 100,0 - Mt 
b2 c1 a2 7717,67 120,5 1313,67 *** 
b1 c1 a3 5579,33 100,0 - Mt. 
b2 c1 a3 6495,67 116,4 916,33 *** 
b1 c2 a1 6309,33 100,0 - Mt. 
b2 c2 a1 7714,00 122,3 1404,67 *** 
b1 c2 a2 8030,00 100,0 - Mt.. 
b2 c2 a2 9781,00 121,8 1751,00 *** 
b1 c2 a3 5941,00 100,0 - Mt. 
b2 c2 a3 7615,00 128,2 1674,00 *** 
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Capitolul VI 

REZULTATELE CERCET ĂRILOR PRIVIND INFLUEN ŢA 
TEHNOLOGIEI ŞI A REGIMULUI DE IRIGARE ASUPRA CALIT ĂŢII 

PRODUCŢIEI LA CULTURA DE PORUMB BOABE 
 

Calitatea recoltei se apreciază nu doar după însuşirile morfologice sau tehnologice, 

ci şi după conţinutul în compuși biochimici (hidraţi de carbon, lipide, proteine, 

aminoacizi esenţiali, substanţe minerale, vitamine, enzime). În prezent cercetătorii sunt 

preocupaţi, pe lângă îmbunătăţirea capacităţii de producţie şi de calitatea boabelor de 

porumb.  

6.1. Calitatea dată de conţinutul de proteină 
 

Conţinutul în proteină al boabelor de porumb a fost diferit în cei trei ani 

experimentali (tabelul 2).  

Tabelul 2. 

Influenţa anilor experimentali asupra conţinutului în proteină al bobului la cultura de 

porumb, la Suatu în perioada anilor 2008-2010 

Anii 
Years 

Conţinutul în 
proteină g/100g 

s.u. 
Protein content 

Conţinutul 
în proteină 

(%) 
Protein 
content  

Diferenţa  
Difference 

 

Semnificaţia 
diferenţei 
Difference 

significance 

2008 9,32        100,0 - Mt 
2009 9,49        101,8    0,17          ** 
2010 8,92        95,7      -0,40          000 
DL (p 5%)                                                                    0,06 
DL (p 1%)                                                                    0,11 
DL (p 0.1%)                                                                 0,20 
 

Astfel, în anul 2009 conţinutul în proteină al boabelor (9,32 g/100g s.u.) a 

înregistrat o diferenţă distinct semnificativă comparativ cu valoarea acestui indicator 

calitativ înregistrată în anul 2008 (9,49 g/100 g s.u.). Anul 2009 a fost un an călduros, 

înregistrându-se o abatere pozitivă de 1,2 °C faţă de valoarea medie multianuală. Din 

punct de vedere pluviometric anul 2009 a fost un an normal, dar repartizarea 
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precipitaţiilor pe parcursul anului nu a fost favorabilă culturii porumbului. Astfel ca 

lunile aprilie şi mai, au înregistrat un deficit mare de precipitaţii. De asemenea în 

perioada de înflorire şi umplere a bobului, lunile iulie, august şi septembrie, volumul 

precipitațiilor a fost mult mai mic decât mediile lunare normale.   

În anul 2010, conţinutul în proteină al boabelor (8,92 g/100g s.u.) a înregistrat o 

diferenţă foarte semnificativ negativă în comparație cu rezultatele anului 2008. Anul 

2010 a fost un an normal din punct de vedere termic, înregistrându-se o abatere de 0,7
º
C 

faţă de valoarea medie multianuală, dar din punct de vedere pluviometric s-a înregistrat 

un surplus de precipitaţii faţă de suma lunară multianuală, fiind caracterizat ca an excesiv 

de ploios, depăşind cu 282,3 mm normala multianuală. Se observă că surplusul de apă din 

anul 2010 a determinat o  scădere  a conţinutului de proteină din bobul de porumb. 

Creşterea desimii de semănat la 80000 plante/hectar a determinat creşterea 

conţinutului în proteină al substanţei uscate din bobul de porumb. Se observă că la 

desimea de 100000 plante/hectar conţinutul în proteină a crescut cu 2,2 %  în comparație 

cu varianta martor și cu 0,3 % în comparație cu varianta de cultura la desimea de 80000 

plante/ha. 

 

Figura 7. Influenţa interacţiunii factorilor irigare x desime asupra conţinutului în proteină 

al bobului la cultura de porumb la Suatu, judeţul Cluj în perioada anilor 2008-2010 
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Irigarea a determinat o scădere considerabilă a conţinutului de proteină în toate 

cele trei desimi. Astfel, în cazul producțiilor obținute la variantele irigate cu desimea de 

60000 plante/hectar și 100000 plante/hectar, s-au înregistrat scăderi ale conținutului de 

proteină cu 0,8 g/100g s.u. în comparație cu variantele martor neirigate. Procentul de 

proteină a scăzut și în cazul variantei irigate cu desimea de 80000 plante / hectar, cu 0,74 

g/100g s.u., comparativ cu varianta martor . Din punct de vedere statistic, diferențele sunt 

foarte semnificativ negative (Figura 7). 

 

6.2. Calitatea data de conţinutul în amidon 
Având în vedere numeroasele utilizări ale amidonului, studiul variabilităţii acestui 

component dominant al bobului de porumb capătă o importanţă deosebită. Cunoaşterea 

conţinutului de amidon din substanța uscată a bobului de porumb este necesară în 

stabilirea utilizării lui, luând în considerare şi faptul că acest component este corelat 

negativ cu conţinutul de proteină şi grăsimi. 

Tabelul 3. 

Influenţa anilor experimentali asupra conţinutului în amidon al bobului la cultura de 

porumb, la Suatu în perioada anilor 2008-2010 

Anii 
Years 

Conţinutul în 
amidon  

Starch content 

Conţinutul în 
amidon (%) 

starch content  

Diferenţa  
Difference 

 

Semnificaţia diferenţei 
Difference significance 

2008 80,77       100,0 - Mt 
2009 75,75         93,8     -5,02         000 
2010 83,76       103,7      2,99         *** 

DL (p 5%)                                                                     0,05 
DL (p 1%)                                                                     0,08 
DL (p 0.1%)                                                                  0,15 

 

Conţinutul în amidon al boabelor de porumb a fost diferit în cei trei ani 

experimentali înregistrându-se diferențe asigurate statistic. Astfel, faţă de anul 2008 

considerat martor, conţinutul în amidon al boabelor obținute în anul 2009 a înregistrat o 

diferenţă foarte semnificativ negativă de 5,02 %, concretizată în valoarea de 93,8 

g/100g.s.u. (Tabelul 3). Amintim faptul că din punct de vedere termic, anul 2009 a fost 

un an călduros, înregistrându-se o abatere pozitivă de 1,2 °C faţă de valoarea medie 
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multianuală. Din punct de vedere pluviometric anul 2009 a fost un an normal, dar 

repartizarea precipitaţiilor pe parcursul anului nu a fost foarte favorabilă culturii 

porumbului. Astfel că lunile aprilie şi mai, au înregistrat un deficit mare de precipitaţii. 

De asemenea în perioada de înflorire şi umplere a bobului, lunile iulie, august şi 

septembrie, cantitățile de apă din precipitații au fost mult mai mici decât mediile lunare 

normale.  

 

Conţinutul în amidon al boabelor în anul 2010 a înregistrat o diferenţă foarte 

semnificativă comparativ cu varianta martor. Anul 2010 a fost un an normal din punct de 

vedere termic, înregistrându-se o abatere de 0,7 0C faţă de valoarea medie multianuală 

(tabelul 3.3.). Din punct de vedere pluviometric s-a înregistrat un surplus de precipitaţii 

faţă de suma lunară multianuală, fiind caracterizat ca an excesiv de ploios, depăşind 

282,3 l/mp normala multianuală (tabelul 3.4.). Se observă că datorită acestui aspect, anul 

2010 a fost mai favorabil acumulării amidonului în bobul de porumb. 

Irigarea a determinat o crestere considerabilă a conţinutului de amidon la bobul de 

porumb în toate cele trei desimi.  

 Creşterea desimii de semănat a determinat o scădere a conţinutului în amidon al 

bobului de porumb, atât la varianta neirigată cât şi la varianta irigată (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Influenţa interacţiunii factorilor irigare x desime asupra conţinutului în amidon 

al bobului la cultura de porumb la Suatu-Cluj în perioada anilor 2008-2010 
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Capitolul VII 

REGIMUL DE IRIGARE ŞI CONSUMUL DE APĂ LA PORUMB 
 

 Evoluţia valorilor termice şi pluviometrice a fost urmărită îndeaproape în toţi anii 

experimentali.  S-a creat astfel o imagine de ansamblu asupra condiţiilor climatice 

existente precum şi asupra necesităţii aplicării irigaţiei şi fertilizării în scopul măririi 

producţiei de boabe la porumb. 

 Perioadele cu temperaturi peste normală, au favorizat un consum de apă mai 

ridicat decât în condiţiile unor temperaturi normale, consum care, corelat cu deficitul de 

precipitaţii şi-a făcut simţită prezenţa mai ales în anul experimental 2009. 

 Numărul de udări s-a stabilit în funcţie  de evoluţia umidităţii solului. Astfel, în 

anul 2008 s-a intervenit cu o singură udare, în data de 5 august, cu o normă de 300 m3/ha, 

în anul 2009 s-a intervenit cu două udări, în 2 mai, cu o normă de 300 m3/ha şi în  1 

august cu o normă de 500 m3/ha, iar în anul 2010 s-a intervenit tot cu o singură udare în 4 

august, cu 200 m3/ha 

 Momentul aplicării udărilor a fost decis de scăderea umidităţii solului pe 

adâncimea la care se găseşte răspândită cea mai mare parte a masei radiculare, prin 

urmărirea dinamicii umidităţii în comparaţie cu plafonul minim. 

 În anul experimental 2008 s-a înregistrat în perioada de vegetaţie o sumă a  

precipitaţiilor în valoare de 4078 m3/ha. Consumul de apă la cultura de porumb în 

condiţii de neirigare a fost de 5193 m3/ha, cu valori maxime ale consumului zilnic în 

lunile iunie şi iulie, când s-a înregistrat un consum zilnic de apă de 53.80 m3/ha, respectiv  

43.10 m3/ha.  

 În primul an experimental s-a înregistrat în condiţii de irigare un consum total de 

apă în perioada de vegetaţie de 5434 m3/ha. Irigarea s-a realizat în luna august, iar norma 

aplicată a fost de 300 m3/ha. Consumul zilnic maxim în perioada de vegetaţie s-a realizat, 

ca şi la cultura neirigată în lunile iunie şi iulie, însă valori ridicate ale consumului zilnic 

de apă s-au înregistrat, de asemenea,  şi în lunile mai şi septembrie. În figura 9 este 
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ilustrat modul cum a oscilat consumul zilnic de apă la porumb, în anul 2008 atât în 

condiţii de neirigare, cât şi în condiţii de irigare, pe întreaga perioada de vegetaţie. 

Stabilirea rezervei iniţiale şi a rezervei finale necesare calculării consumului de 

apă s-a realizat lunar, prin determinarea umidităşii solului. 

Pentru calcularea consumului de apă a fost necesar să se urmărească şi să se 

înregistreze precipitaţiile căzute în perioada de vegetaţie. 

În anul experimental 2009 s-a înregistrat în perioada de vegetaţie o sumă a  

precipitaţiilor în valoare de 2220 m3/ha. Consumul de apă la cultura de porumb în 

condiţii de neirigare a fost de 3142 m3/ha, cu valori maxime ale consumului zilnic în 

lunile iunie, iulie şi august, care au fost cele mai călduroase luni din perioada de 

vegetaţie.  

În condiţii de irigare s-a înregistrat un consum total de apă în perioada de vegetaţie 

de 3847 m3/ha. Irigarea s-a realizat în lunile mai şi august, iar norma aplicată a fost de 

300 m3/ha şi respectiv 500 m3/ha. Consumul zilnic maxim în perioada de vegetaţie s-a 

realizat, ca şi la cultura neirigată în lunile iunie, iulie şi august. 

 În figura 10 este ilustrat modul cum a oscilat consumul zilnic de apă la porumb, în 

anul 2009 atât în condiţii de neirigare, cât şi în condiţii de irigare, pe întreaga perioadă de 

vegetaţie. 
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Figura 9 . Variaţia consumului zilnic de apă în condiţii de irigare şi neirigare în anul 2008 
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Figura 10. Variaţia consumului zilnic de apă în condiţii de irigare şi neirigare - 2009 

 

În anul experimental 2010 s-a înregistrat în perioada de vegetaţie o sumă a  

precipitaţiilor în valoare de 4960 m3/ha. Consumul de apă la cultura de porumb în 

condiţii de neirigare a fost de 5003 m3/ha, cu valori maxime ale consumului zilnic în 

lunile iunie şi iulie, când s-a înregistrat un consum zilnic de apă de 41,83 m3/ha, respectiv  

41,84 m3/ha.Anul 2010 a fost un an excesiv de ploios, înregistrând un surplus de 

precipitaţii faţă de suma lunară multianuală şi depăşind cu 282,3 mm normala 

multianuală. 

 În condiţii de irigare, în ultimul an experimental, s-a înregistrat un consum total de 

apă în perioada de vegetaţie de 5209 m3/ha (tabelul 7.6.). Irigarea s-a realizat în luna 

august, iar norma aplicată a fost de 200 m3/ha. Consumul zilnic maxim în perioada de 

vegetaţie s-a realizat, ca şi la cultura neirigată în lunile iunie şi iulie, însă valori ridicate 

ale consumului zilnic de apă s-au înregistrat, de asemenea,  şi în luna august.  

 În figura 11 este ilustrat modul cum a oscilat consumul zilnic de apă la porumb, în 

anul 2010 atât în condiţii de neirigare, cât şi în condiţii de irigare, pe întreaga perioada de 

vegetaţie. 
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Figura 11. Variaţia consumului zilnic de apă în condiţii de irigare şi neirigare  

în anul 2010 

 

Pe baza determinării consumului de apă, în condiţii de neirigare şi irigare, s-a 

stabilit modul în care au contribuit precipitaţiile, rezerva de apă din sol şi norma de 

irigare, la asigurarea necesarului de apă al culturii de porumb, pentru obţinerea unei 

recolte superioare, atât cantitativ, cât şi calitativ. În tabelul 4 este prezentat modul cum au 

contribuit sursele de apă din sol şi din precipitaţii la acoperirea necesarului de apă al 

culturii neirigată de porumb în cei trei ani experimentali. 

Tabel 4 

Sursele de acoperire a consumului de apă în condiţii de neirigare, 2008 - 2010 

Consum total 
The total 

consumption 

Din sol 
From soil 

Din precipitaţii 
From precipitations 

Anul  
Year 

m3/ha m3/ha % m3/ha % 

2008 5193 1115 21.47 4078 78,53 

2009 3142 922 29.34 2220 70,66 

2010 5003 43 0.86 4960 99,14 

 

 Se poate constata că precipitaţiile au contribuit în cea mai mare măsură la 

asigurarea necesarului de apă al plantelor de porumb, asigurând în medie un procent de 

80 % din cantitatea de apă necesară plantelor. 
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 În anul 2009, când a căzut cea mai mică cantitate de precipitaţii, acestea au 

asigurat un procent de 70,66 % din cantitatea de apă necesară plantelor. 

 În anul 2010, când a căzut cea mai mare cantitate de precipitaţii, acestea au 

asigurat un procent de 99,14 % din cantitatea de apă necesară plantelor. 

În tabelul 5 este prezentat modul cum au contribuit sursele de apă din sol, din 

precipitaţii şi din udări la acoperirea necesarului de apă al culturii irigată de porumb în 

cei trei ani experimentali. 

Se poate constata că în anul 2009, când a căzut cea mai mică cantitate de 

precipitaţii, necesarul de apă al plantelor a fost asigurat de rezerva de apă din sol într-o 

proporţie de 20.80 %, de cantitatea de precipitaţii căzute într-o proporţie de 57,71 % şi de 

cantitatea de apă administrată prin udări într-o proporţie de 20,80 %. 

 În anul 2010, când a căzut cea mai mare cantitate de precipitaţii, necesarul de apă 

al plantelor a fost asigurat de rezerva de apă din sol într-o proporţie de 0,94 %, de 

cantitatea de precipitaţii căzute într-o proporţie de 95,2 % şi de cantitatea de apă 

administrată prin udări într-o proporţie de 3,84 %. În acest an proporţia în care a 

contribuit apa de irigare la asigurarea necesarului de apă a fost cea mai scăzută. 

Tabelul 5 

Sursele de acoperire a consumului de apă în condiţii de irigare, în perioada 2008-2010 

Anul 
Year 

Consum total 
The total 

consumption 

Din sol 
From soil 

Din precipitaţii 
From precipitations 

Din udări 
From irrigation 

 

 m3/ha m3/ha % m3/ha % m3/ha % 

2008 5434 1056 19.43 4078 75.05 300 5,52 

2009 3847 827 21.50 2220 57.71 800 20,80 

2010 5209 49 0.94 4960 95.22 200 3,84 
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Capitolul VIII 

EFICIEN ŢA ECONOMIC Ă A CULTURII DE PORUMB 
 

      Pentru a asigura o valoare practică a cercetărilor efectuate, prin experienţele care fac 

obiectul acestei teze de doctorat, s-a urmărit şi obţinerea unei eficienţe economice 

ridicate. Desfăşurarea eficientă a activităţilor agricole impune ca asigurarea cu resurse de 

producţie, combinarea şi alocarea lor să fie astfel făcută încât să ducă la: 

� valorificarea integrală a capacităţii de producţie; 

� obţinerea unor cantităţi sporite de produse pe hectar, cu cheltuieli cât mai 

reduse pe unitatea de produs; 

� creşterea continuă a randamentului resurselor utilizate prin aplicarea unei 

tehnologii de cultură, care să valorifice la cote superioare materiile prime şi 

energia, asigurând recolte de calitate superioară la un cost redus.  

     Astfel, vom urmări atingerea optimului economic. Este optimă acea componentă şi 

structură a culturilor care asigură obţinerea produselor agricole în sortimentul, calitatea și  

cantitatea care satisface cerinţele economiei naţionale, prin folosirea cât mai intensă a 

resurselor solului, a forţei de muncă şi a celorlalte resurse, în condiţiile de eficienţă 

economică ridicată. 

 Planificarea activitații tehnico economice, anuale sau operative, presupune 

elaborarea prealabilă a unor documente, între care fișa tehnologică (devizul) deține un rol 

hotărâtor  (MERCE E. şi colab., 2000). În prima parte a acestei fișe, au fost sintetizate 

date cu privire la lucrările executate, consumul de materiale și costurile acestora. Partea a 

doua grupează cheltuielile maximale pe elemente, costul unitar al produsului obținut şi 

rentabilitatea producției caracterizată de anumiți indicatori. 

Lucrările executate mecanizat au fost efectuate de către unităti prestatoare de 

servicii, fapt care a determinat înregistrarea de cheltuieli. 

 La baza analizei economice stau cheltuielile de producţie şi anume: 

� Cheltuieli directe (ChD), care vizează direct producția 

• Cheltuieli aferente lucrărilor mecanizate, efectuate de către unități 

prestatoare de servicii – rezultate din prima parte a fișei tehnologice 
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• Cheltuieli aferente materialelor folosite (semințe, fertilizanți, pesticide) 

• Cheltuieli de aprovizionare – evidențiate în partea a doua a fișei 

tehnologice 

• Alte cheltuieli materiale neanticipate – aferente unui procent de 1% din 

totalul cheltuielilor directe 

� Cheltuieli indirecte (ChI), care vizează, restul activităților adiacente producției 

o Amortizarea mijloacelor fixe care nu țin direct de producție 

o Carburanți, cheltuieli cu energia, materiale diverse, 

o Regii 

Datorită faptului că înființarea și întreținerea culturii de porumb se poate face 

mecanizat în proporție de 100%, nu există cheltuieli cu lucrările executate manual. 

 Economic, corelaţia dintre eforturile depuse şi efectele obţinute din punct de 

vedere financiar se exprimă prin indicatorii de eficienţă economică. Astfel, pentru o 

imagine cât mai completă a rentei obținută din cultura porumbului, am analizat următorii 

indicatori economici, pentru variatele cu desimea de 80000 plante la hectar, amintind 

faptul că producția este obținută într-o fermă horticolă deținătoare de teren, fără parc de 

utilaje și echipamente: 

� Profitul brut total (PBT): Profitul este venitul primar însuşit de proprietarii 

capitalului productiv (POPESCU GH, 2009) calculat ca diferență între veniturile 

totale (Vt) și cheltuielile totale (ChT); 

� Profitul net total (PNT): Se calculează ca diferență între PBT şi impozitul pe 

venitul agricol datorat de către agentul economic care deține ferma (în cuantum de 

16%) din PBT; 

� Valoarea adăugată brută (VAB): ca diferență intre veniturile totale (Vt) și 

cheltuielile directe (ChD); 

� Rata profitului (Rpr): raportul dintre PNT şi ChT ne indică în procente câștigul în 

urma investirii a 100 unități monetare. 

 Pornind de la ideea că optimul economic este caracterizat de cea mai mare  rată a 

profitului, din analiza indicatorilor economici obținuți, reiese că în anul 2008 varianta cea 

mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de boabe în Câmpia 
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Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat fertilizarea fără a mai fi aplicată irigarea 

(Figura 12).  

 

Figura 12. Rata profitului în funcție de varianta de cultură în anul 2008 

 

Astfel s-a observat că rata profitului aferentă variantei de cultură irigat x 

nefertilizat în anul 2008,  este net inferioară variantei de cultură neirigat x fertilizat. Acest 

lucru se datorează faptului că valoarea sporului de producție obținut în urma irigării cu 50 

% din IUA este mai mică decât valoarea irigării. Același lucru s-a observat și în cazul în 

care a fost aplicată fertilizarea pe cultura irigată cu irigarea la 50 % din IUA. Sporul de 

producție aferent variantei irigat x fertilizat aduce un profit superior în comparație cu 

varianta irigat x nefertilizat însă inferior atât comparativ cu varianta neirigat x fertilizat 

cât și cu varianta neirigat x nefertilizat. 

 Pe fondul secetei care a caracterizat anul 2009, s-a facut simțită necesitatea irigării 

culturii de porumb chiar și în Câmpia Transilvaniei. Astfel producțiile obținute în condiții 

de irigare au înregistrat sporuri cantitative, fapt care a adus și venituri însemnate. În anul 

2009, varianta cea mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de 

boabe în Câmpia Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat norma de irigare la 50 % din 

IUA, masură însoțită de administrarea fertilizării (Figura 13). 
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Figura 13. Rata profitului în funcție de varianta de cultură în anul 2009 

     

Astfel, într-un an secetos se poate observa lipsa eficienței fertilizării în lipsa 

irigării. Se constată faptul că fertilizarea intr-un an secetos trebuie sa fie obligatoriu 

însoțită de un regim de irigare adecvat. Se observă faptul că în conditiile aplicării de 

fertilizanți fără completarea umidității solului, cheltuielile de producție vor crește în timp 

ce producția nu va înregistra sporuri care să acopere costul îngrașamintelor. S-a observat 

faptul că valoarea producției (venitul total) a fost mai mică decât valoarea cheltuielilor 

totale, astfel înregistrându-se pierdere. Totodată s-a observat că rata profitului aferentă 

variantei de cultură irigat x fertilizat în anul 2009,  este superioară ratei profitului 

celorlalte variante. Sporul de producție aferent variantei irigat x nefertilizat aduce un 

profit superior în comparație cu varianta neirigat x nefertilizat. Varianta neirigat x 

nefertilizat, în care cheltuielile au fost minime, aduce profitul minim comparativ cu 

celelalte variante, datorită volumului redus al cantității de boabe obținută.  

Din analiza indicatorilor economici obținuți, reiese că în anul 2010 varianta cea 

mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de boabe în Câmpia 
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Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat fertilizarea fără a mai fi aplicată irigarea. 

 

Figura 14. Rata profitului în funcție de varianta de cultură în anul 2010 

  

Din figura 14 reiese că rata profitului aferentă variantei de cultură irigat x 

nefertilizat în anul 2010,  este net inferioară variantei de cultură neirigat x fertilizat. Acest 

lucru se datorează faptului că valoarea sporului de producție obținut în urma irigării cu 50 

% din IUA este mai mică decât valoarea irigării. Același lucru s-a observat şi în cazul în 

care a fost aplicată fertilizarea pe cultura irigată cu irigarea la 50 % din IUA. Sporul de 

producție aferent variantei irigat x fertilizat aduce un profit superior în comparație cu 

varianta irigat x nefertilizat însă inferior atât comparativ cu varianta neirigat x fertilizat 

cât și cu varianta neirigat x nefertilizat. 
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Capitolul IX 

CONCLUZII GENERALE 
 

9.1. Concluzii privind selectarea materialului biologic 
 

Din studiile efectuate până în prezent, s-a desprins concluzia că hibridul 

extratimpuriu  PR39D81 încadrat în clasa de maturitate conventională FAO 270, a dar 

cele mai bune rezultate în experiențele făcute în același areal (Câmpia Transilvaniei) și de 

către alți cercetători, comparativ cu alți hibrizi produși de către compania Pioneer. 

Hibridul experimentat este tolerant la secetă, cu rezistenţă bună la frângere şi 

cădere, dar şi cu rezistenţă bună la principalele boli ale porumbului. Este deosebit de 

stabil, datorită rezistenţei excepţionale la condiţiile de secetă. 

Ţinand cont de faptul că în această zonă a Transilvaniei cultura porumbului are 

tradiţie şi aduce venituri înseminate producătorilor, s-a urmărit creşterea producţiei de 

boabe prin aplicarea irigării şi fertilizării. Astfel se recomandă ca în zona Câmpiei 

Transilvaniei să se folosească hibrizi extratimpurii, cu rezistență la secetă, boli și 

dăunători concomitent cu aplicarea unor măsuri de agrotehnică și îmbunătățiri funciare 

(irigații). 

Pe baza rezultatelor obţinute se poate afirma că dintre cei trei factori experimentali 

urmăriţi în experienţă, factorul regimul de irigare şi factorul fertilizarea au influenţat 

obţinerea unor diferenţe de producţie asigurate din punct de vedere statistic pentru  

hibridul PR39D8. În concluzie se poate recomanda aplicarea îngrășămintelor și a 

normelor de irigare mai ales în anii secetoși. 

 

9.2. Concluzii privind influenţa tehnologiei şi a regimului de irigare asupra cantităţii 
producţiei la cultura de porumb boabe 

 
Comparativ cu anul 2008, luat ca martor, anii experimentali 2009 şi 2010 au 

determinat obţinerea de producţii inferioare. 
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Desimea de semănat optimă la cultura de porumb destinată producţiei de boabe în 

perioada anilor 2008-2010 s-a dovedit a fi cea de 80000 plante/hectar, desime care a 

asigurat un spor de producţie foarte semnificativ faţă de varianta martor (desimea de 

60000 plante/hectar). 

Luând în considerare influenţa regimului de irigare asupra producţiei de porumb, 

se observă că irigarea aduce un spor de producţie foarte semnificativ statistic raportat la 

varianta neirigată în toţi cei trei anii experimentali. 

Luând în considerare influenţa fertilizării asupra producţiei de porumb, se observă 

că acest factor  aduce un spor de producţie în toţi cei trei ani experimentali, spor ce s-a 

dovedit foarte semnificativ statistic raportat la varianta nefertilizată. 

Desimea de 100000 plante la hectar se dovedeşte a fi prea mare pentru cultura de 

porumb boabe în condiţii de nefertilizare. În condiţii de fertilizare, chiar dacă desimea 

este de 100000 plante/hectar, se asigură plantelor substanţele nutritive necesare creşterii 

optime, astfel încât sporul de producţie faţă de cultura nefertilizată este şi în acest caz 

foarte semnificativ. 

Luând în considerare influenţa interacţiunii celor trei factori experimentali asupra 

producţiei de porumb boabe, în toţi anii experimentali se constată că rezultatele cele  mai 

bune se obţin în cazul irigării la 50% din intervalul umidităţii active şi densităţile de 

80000 plante/hectar, atât la varianta nefertilizată cât şi la cea fertilizată. Sporul de 

producție în cazul variantei cu desimea de 100000 plante/hectar fertilizat, este net 

superior variantei cu aceeași desime în regim nefertilizat ceea ce implică recomandarea 

aprofundării studiilor cu privire la corelarea cantității de îngrășăminte cu desimea de 

semănat. 

 

9.3. Concluzii privind influenţa tehnologiei şi a regimului de irigare asupra calităţii 
producţiei la cultura de porumb boabe 

 
Conţinutul în proteină al boabelor de porumb a fost diferit în anul 2008 a fost de 

9,32 g/100 g s.u.. În anul experimental 2009, care a fost un an călduros conţinutul în 

proteină a crescut pe fondul secetei care a caracterizat acest an, iar în anul 2010, care a 

fost un an ploios conţinutul în proteină al boabelor  (8,92 g/100g s.u.) a scazut fiind 
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asigurat statistic ca foarte semnificativ negativ în comparație cu continutul în proteină al 

boabelor de porumb obținute în anul 2008. În concluzie, surplusul de apă din anul 2010 a 

determinat o scădere a conţinutului de proteină din bobul de porumb. 

Creşterea desimii de semănat a determinat creşterea foarte semnificativă a 

conţinutului în proteină al substanţei uscate din bobul de porumb. 

Irigarea a determinat în medie, de asemenea, o scădere foarte semnificativă a 

procentului de proteină din bobul de porumb. 

Luând în considerare influenţa fertilizării asupra conţinutului în proteină al 

bobului de porumb în perioada anilor 2008-2010, s-a observat că aceasta determină o 

creştere foarte semnificativă a conţinutului în proteină al bobului de porumb. 

Irigarea a determinat o scădere a conţinutului de proteină în toate cele trei 

densităţi, în timp ce fertilizarea a determinat o creștere față de varianta martor. 

Cea mai mare cantitate de proteină s-a înregistrat la desimea de 80000 de plante la 

hectar. Astfel se recomandă ca pentru obținerea unor cantități inseminate de proteină din 

boabele de porumb, înființarea culturii sa se facă la o desime de 80000 plante/hectar, 

irigat şi fertilizat. Chiar daca surplusul de umiditate este invers proportional cu 

acumularea de proteină, surplusul de producție de boabe datorat irigării, compensează 

scăderea procentului de proteina acumulat în boabe. De asemenea se recomandă 

fertilizarea culturii în vederea obținerii unor sporuri cantitative atat pentru producția de 

boabe cât și pentru cea de proteină. 

Conţinutul în amidon al boabelor de porumb a fost diferit în cei trei ani 

experimentali. În anul experimental 2009, care a fost un an călduros conţinutul în amidon 

a fost mai mic, iar în anul 2010, care a fost un an ploios conţinutul în în amidon a crescut 

comparativ cu anul 2008 considerat ca fiind martor. Anul 2010 a fost un an favorabil 

acumulării amidonului în bobul de porumb. 

Creşterea desimii de semănat a determinat o scădere a conţinutului în amidon al 

bobului de porumb, în experienţa organizată la Suatu, judeţul Cluj, în perioada anilor 

2008-2010. 

Luând în considerare influenţa regimului de irigare asupra conţinutului de amidon 

al bobului la cultura de porumb, se observă că irigarea a determinat o creștere foarte 

semnificativă a procentului de amidon din bobul de porumb. 
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Și fertilizarea a determinat o creştere semnificativă în medie, a conţinutului în 

amidon al bobului de porumb în perioada anilor 2008-2010. 

Irigarea a determinat o creștere considerabilă a conţinutului de amidon la bobul de 

porumb în toate cele trei densităţi.  

Fertilizarea a determinat de asemenea o creştere considerabilă a conţinutului de 

amidon în toate cele trei densităţi. 

În condiţii de fertilizare, conţinutul în amidon creşte atît la varianta neirigată cît şi 

în condiţiile în care s-a aplicat irigarea. 

Conţinutul cel mai mare în amidon al boabelor de porumb, s-a înregistrat la 

desimea de 60000 plante la hectar.  

Odată cu creşterea densităţii de semănat s-a înregistrat o scădere considerabilă a 

conţinutului în amidon din boabele de porumb.  

Ca ultima concluzie, cea mai mare cantitate de amidon s-a înregistrat la desimea 

de 80000 de plante la hectar. Astfel, se recomandă ca pentru obținerea unor cantități 

inseminate de amidon din boabele de porumb, înființarea culturii sa se facă la o desime 

de 80000 plante/hectar, irigat şi fertilizat. În anii excesiv de ploioși, irigarea nu este 

obligatorie decât în situațiile în care repartiția precipitațiilor este nefavorabilă 

porumbului. 

9.4. Concluzii privind consumul de apă la cultura de porumb boabe 
 

Pe baza rezultatelor obţinute, se desprinde concluzia că, în condiţiile unei culturi 

irigate, consumul de apă al plantelor de porumb a fost mai mare comparativ cu cel 

realizat în condiţii de neirigare. 

O altă concluzie desprinsă din rezultatele cercetărilor este aceea că cele mai 

ridicate valori ale consumului de apă s-au înregistrat la mijlocul perioadei de vegetaţie a 

porumbului, în faza de formare şi umplere a boabelor (lunile iulie, august). Cerinţele 

ridicate pentru apă ale plantelor corespund şi cu perioadele cele mai călduroase din an. 

Pentru cei trei anii de experimentare s-a stabilit modul în care, au contribuit 

sursele de apă existente (sol, precipitaţii şi apa de irigat), la acoperirea necesarului de apă 

al culturii de porumb. Pe baza rezultatelor obţinute se poate concluziona că în condiţiile 

unei culturi neirigate, precipitaţiile au contribuit în cea mai mare măsură la asigurarea 
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necesarului de apă al plantelor. Precipitaţiile au asigurat în medie pe cei trei ani 

experimentali, peste 70 % din cantitatea de apă necesară plantelor. 

În condiţii de irigare, s-a constatat că pentru a acoperi necesarul de apă, proporţia 

în care au contribuit sursele de apă existente a fost următoarea: solul a asigurat 14 % din 

cantitatea necesară, precipitaţiile au asigurat o proporţie de 76%, iar irigarea a asigurat 10 

% din cantitatea de apă necesară plantelor. 

 

9.5. Concluzii privind eficienţa economică a irigării şi fertiliz ării culturii de porumb 
boabe cu desimea 80000 plante pe hectar 

 
Analizând rezultatele obţinute în cei trei ani experimentali se constată că profitul 

înregistrat la kilogram de porumb boabe pentru hibridul PR39D81, variază în funcție de 

cheltuielile totale dar și în funcție de producția obținută. 

 Pornind de la ideea că optimul economic este caracterizat de cea mai mare  rată a 

profitului, din analiza indicatorilor economici obținuți, reiese că în anul 2008 varianta cea 

mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de boabe în Câmpia 

Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat fertilizarea fără a mai fi aplicată irigarea.  

 În figura 15 se poate observa evoluția ratei profitului în cele patru variante de 

cultura pentru anul 2008. Astfel s-a observat că rata profitului aferentă variantei de 

cultură irigată x nefertilizat în anul 2008,  este net inferioară variantei de cultură neirigat 

x fertilizat. Acest lucru se datorează faptului că valoarea sporului de producție obținut în 

urma irigării cu 50 % din IUA este mai mică decât valoarea irigării. Același lucru s-a 

observat şi în cazul în care a fost aplicată fertilizarea pe cultura irigată cu irigarea la 50 % 

din IUA. Sporul de producție aferent variantei irigat x fertilizat aduce un profit superior 

în comparație cu varianta irigat x nefertilizat însă inferior atat comparativ cu varianta 

neirigat x fertilizat cât și cu varianta neirigat x nefertilizat. 

 În final, se poate concluziona faptul că într-un an normal din punct de vedere 

pluviometric, irigarea culturilor de porumb în Câmpia Transilvaniei aduce cheltuieli care 

nu acoperă costul acestei lucrări. În schimb fertilizarea culturii în astfel de situații aduce, 

pe lângă un spor de producție și o profitabilitate mai mare. 
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 Pe fondul secetei care a caracterizat anul 2009, s-a facut simțită necesitatea irigării 

culturii de porumb chiar și în Câmpia Transilvaniei. Astfel producțiile obținute în condiții 

de irigare au înregistrat sporuri cantitative, fapt care a adus și venituri însemnate. În anul 

2009, varianta cea mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de 

boabe în Câmpia Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat norma de irigare la 50 % din 

IUA, masură însoțită de administrarea fertilizării.  

    Evoluția ratei profitului în anul 2009 ne concretizează lipsa eficienței fertilizării în 

lipsa irigării într-un an secetos. Astfel se constată faptul că fertilizarea într-un an secetos 

trebuie sa fie obligatoriu însoțită de un regim de irigare adecvat. Se observă faptul că în 

conditiile aplicării de fertilizanți fără completarea umidității solului, cheltuielile de 

producție vor crește în timp ce producția nu va înregistra sporuri care să acopere costul 

îngrașamintelor. S-a observat faptul că valoarea producției (venitul total) a fost mai mică 

decât valoarea cheltuielilor totale, astfel înregistrându-se pierdere. Totodată s-a observat 

că rata profitului aferentă variantei de cultură irigat x fertilizat în anul 2009,  este 

superioară ratei profitului celorlalte variante. Sporul de producție aferent variantei irigat x 

nefertilizat aduce un profit superior în comparație cu varianta neirigat x nefertilizat. 

Varianta neirigat x nefertilizat, în care cheltuielile au fost minime, aduce profitul minim 

comparativ cu celelalte variante, datorită volumului redus al cantității de boabe obținută.  

 În final, se poate concluziona faptul că într-un an secetos, irigarea culturilor de 

porumb în Câmpia Transilvaniei este o necesitate, atât pentru realizarea unor producții 

care să satisfacă cererea cât și pentru înregistrarea unor profituri substanțiale. Din analiza 

fișelor tehnologice ale acestui an se poate desprinde ideea că prețul porumbului în 

perioadele secetoase crește, iar obținerea unui volum mare de producție în aceste 

perioade, asigură continuitatea desfacerii. 

Din analiza indicatorilor economici obținuți, reiese că în anul 2010 varianta cea 

mai profitabilă pentru cultura porumbului în vederea obținerii de boabe în Câmpia 

Transilvaniei, a fost cea în care s-a aplicat fertilizarea fără a mai fi aplicată irigarea.  

 Sinteza ratei profitului pentru anul 2010 aferenta fiecărei variante de cultură cu 

desimea de 80000 plante/ha este prezentată în figura 15. Astfel s-a observat că rata 

profitului aferentă variantei de cultură irigată x nefertilizat în anul 2010,  este net 

inferioară variantei de cultură neirigat x fertilizat. Acest lucru se datorează faptului că 
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valoarea sporului de producție obținut în urma irigării cu 50 % din IUA este mai mică 

decât valoarea irigării. Același lucru s-a observat şi în cazul în care a fost aplicată 

fertilizarea pe cultura irigată cu irigarea la 50 % din IUA. Sporul de producție aferent 

variantei irigat x fertilizat aduce un profit superior în comparație cu varianta irigat x 

nefertilizat însă inferior atat comparativ cu varianta neirigat x fertilizat cât și cu varianta 

neirigat x nefertilizat. 

 În final, se poate concluziona faptul că într-un an cu excedent din punct de vedere 

pluviometric, irigarea culturilor de porumb în Câmpia Transilvaniei nu este necesară. În 

schimb fertilizarea culturii în astfel de situații aduce, pe lângă un spor de producție și o 

profitabilitate mai mare. 
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