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INTRODUCERE 
 

Dezvoltarea durabilă este conceptul care stă la baza menţinerii resurselor şi 

conservării terenurilor arabile (DECLARAŢIA DE LA STOCKHOLM, 1972; RAPORTUL 

BRUNDTLAND, 1987; RIO DE JANEIRO, 1992; PROTOCOLUL DE LA KYOTO, 1997; 

SUMMIT-UL ONU DE LA JOHANNESBURG, 2002; SUMMIT-UL ONU DE LA COPENHAGA, 

2009). Există diferite opinii cu privire la ceea ce înseamnă durabilitatea. Această 

nevoie se adresează în ultimul timp problematicii generate de adaptare la schimbările 

climatice. Deşi impactul schimbărilor climatice este unul considerabil, conceptul de 

dezvoltare durabilă este mult mai larg. Alţii includ în acest concept şi poluarea, 

conservarea naturii şi alte aspecte legate de mediu înconjurator. Pentru alţii, aspectele 

legate de calitatea vieţii sunt mai importante. Dintr-o perspectivă antropocentrică, 

durabilitatea include următoarele elemente (RUSU ȘI COLAB., 2011): epuizarea 

resurselor – pentru a nu se ajunge ca viitoarele generaţii să nu aiba resurse; aspecte 

ecologice şi de protecţie a mediului – pentru a asigura un mediu curat şi sănătos în care 

generaţiile prezente şi cele viitoare să trăiască în armonie cu mediul înconjurător; 

calitatea vieţii – pentru a asigura un nivel de trai satisfăcător pentru generaţiile 

prezente şi viitoare.  

În această idee, a dezvoltării durabile, teza de docotorat propune, în egală 

măsură, cercetarea conservării resurselor (sol si apă) prin sistemul de lucrare a 

solului, cât şi productivitatea culturilor. 

Se consideră că agricultura intensivă contribuie la reducerea suprafețelor de 

teren necesare pentru producția de alimente și furaje (prin producții mari la unitate de 

suprafață), ceea ce poate avea ca rezultat o suprafață agricolă excedentară care poate fi 

utilizată pentru producerea unor producții suplimentare. Cu toate acestea trebuie 

subliniată importanța cercetării căilor de intensivizare ale agriculturii, datorită 

contribuției acesteia la creșterea emisiilor gazelor cu efect de seră (MELILLO ȘI 

COLAB., 2009, DE WIT ȘI COLAB, 2014).  

Este imperios necesar ca tehnologiile elaborate pentru adaptarea la 

schimbarea climei să ţină seamă de unele schimbari previzibile: numărul dăunătorilor 

va creşte, influenţa asupra recoltelor şi variabilitatea producţiilor. În condiţiile 

schimbărilor de climă, rolul agriculturii UE ca girant al serviciilor pentru mediu şi 

ecosisteme va creşte ca importanţă în viitor. Agricultura joacă un rol major în folosirea 

eficientă a apei, în protecţia cursurilor de apă împotriva aportului în exces de 

substanţe nutritive, îmbunătăţirea modului de gestionare a inundaţiilor, intreţinerea şi 

restaurarea cadrelor naturale multifuncţionale. 
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1. Evoluția sistemelor de lucrare a solului 
Sistemele de agricultură s-au dezvoltat istoric, în funcţie de progresul ştiinţific şi 

tehnic, precum şi în funcţie de necesarul de produse al societăţii (RUSU, 2005). Prin 

sistem de agricultură se înţelege totalitatea măsurilor tehnico-organizatorice şi 

agronomice aplicate într-o anumită epocă istorică cu scopul de a reface  şi ridica 

fertilitatea solului şi a spori producţia agricolă (FLOREA, 1994; RUSU, 2005). 

În cadrul sistemului de agricultură, sistemul de lucrare a solului reprezintă un 

subsistem integrat cu influenţă hotărâtoare în relaţia sol - plantă - eficienţă economică 

(DOMUȚĂ, 2008). 

 

 

2. Influenţa sistemelor de lucrare a solului  
     asupra respiraţiei solului 
       
Pentru a realiza funcţia de absorbţie rădăcinile plantelor trebuie să fie foarte 

bine dezvoltate şi în contact intim cu solul. Volumul şi masa rădăcinilor este în general 

specific speciei, soiului sau hibridului cultivat. Prin lucrările de ameliorare se pot crea 

soiuri sau hibrizi cu diferite însuşiri ale sistemului radicular. Dezvoltarea acestuia 

poate fi însă dirijată şi prin diferite metode agrotehnice. 

1. Reglarea regimului de umiditate şi termic al solului (RUSU, 2005). Creşterea 

rădăcinilor are loc când apa este reţinută în sol cu o forţă care variază între 1/3 şi 15 

atmosfere. Temperatura optimă pentru creşterea rădăcinilor este în jur de 20-25 0C, la 

majoritatea plantelor, cu câteva grade mai mică decât cea necesară părţilor aeriene. 

2. Fertilizarea şi lucrările solului (RUSU, 2005). Plantele îşi dezvoltă sistemul 

radicular în funcţie de abundenţa substanţelor nutritive. Acestea pătrund în stratele 

mai fertile unde se ramifică foarte mult. Astfel în funcţie de adâncimea de încorporare, 

tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate se poate dirija adâncimea şi volumul sistemului 

radicular, precum şi relaţiile rădăcinilor cu microorganismele din sol. 

3. Tratarea seminţelor cu preparate care conţin bacterii simbiotice şi stimularea 

procesului simbiotic (RUSU, 2005). Este o metodă folosită în practica agricolă, la 

plantele leguminoase, pentru intensificarea procesului de fixare a azotului atmosferic 

pe cale biologică. Metoda se foloseşte atât în cazul când plantele respective nu au mai 

fost cultivate pe solul respectiv dar şi pentru a introduce tulpini de bacterii mai active 

(eficiente) decât cele existente spontan în solul respectiv. Bacteriile cu însemnătate 

practică sunt: Rhizobium phaseoli pentru fasole, R.japonicum pentru soia, 

R.leguminosarum pentru mazăre, bob, linte, R.trifolii pentru trifoi etc. 
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3. Obiective urmărite  
 

        Obiectivele tezei de doctorat au vizat abordarea urm[toarelor aspecte: 

 Estimarea impactului sistemelor de lucrare (convențional, minim și 

semănat direct) asupra temperaturii solului . 

 Estimarea impactului sistemelor de lucrare (convențional, minim și 

semănat direct) asupra umidității solului.  

 Estimarea impactului sistemelor de lucrare (convențional, minim și 

semănat direct) asupra capacității  de respirație a solului. 

 Studiul interacțiunii dintre capacitatea de respirație a solului, 

temperatura și umiditatea acestuia.  

 Studiul influenței sistemelor de lucrare a solului (convențional, minim și 

semănat direct) asupra caracteristicilor productive la culturile din 

rotație. 

 

4. Particularităţile mediului în care a avut loc        

     experimentarea 
Zona în care a fost instalat dispozitivul experimental se încadrează din punct de 

vedere geografic în Depresiunea Transilvaniei, respectiv în Podișul Someșan, 

subunitatea Dealurile Clujului și Dejului.  

Relieful şi geomorfologia. În ansamblu, relieful Depresiunii Transilvaniei, se 

caracterizează prin prezenţa unui platou evident fragmentat de văile ce străbat 

depresiunea, în general, de la est spre vest, determinând în mod logic, creşterea în 

altitudine în sens invers, aspectul reliefului trădând o evoluţie relativ recentă. 

Diferenţierea geomorfologică, litologică, bioclimatică şi pedologică creează o mare 

variabilitate a factorilor de vegetaţie în această zonă. Relieful conferă diferenţieri 

considerabile pe întreaga zonă colinară luată în studiu (RUSU, 2001). Aici se 

înregistrează contraste mari de factori staţionari datorită reliefului foarte frământat şi 

substratului litologic variat 

Hidrologia. Sub aspect hidrografic, Depresiunea Transilvaniei este favorizată 

de prezenţa cununii carpatice din care rezultă un aport însemnat de apă, precum şi de 

cantităţile destul de mari de precipitaţii ce cad în depresiune, această situaţie 

contribuind la prezenţa unei reţele hidrografice dense. Pentru culturile agricole 

situate pe pante acumularea apei în sol şi realizarea rezervei de apă pentru perioadele 

secetoase reprezintă o problemă stringentă care trebuie rezolvată prin agrotehnica 

aplicată şi modul de organizare a teritoriului. 

Solul. Experimentul s-a desfășurat, pe un sol de tip faeoziom argic-stagnic, într-

un areal al cărui teren este caracterizat  de caracterizat de 77 puncte de bonitare și 
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încadrat în clasa II-a de calitate. Referitor la calitatea terenului, tot aici se impune 

evidențiat faptul că relieful poate constitui un factor limitativ, în cazul culturii sfeclei 

de zahăr și porumbului, datorită înclinării pantei, deși aceasta este inferioară pragului 

de 12% impus în vederea acordării de către Uniunea Europeană, a subvențiilor. 

Clima. Climatic, în Depresiunea Transilvaniei, apare tipul de deal şi culoar, cu 

condiţia de adăpost şi influenţe oceanice, în cadrul căruia se înregistrează temperaturi 

medii anuale de 8-90C şi ceva peste 90C în Culoarul Câmpia-Turzii – Aiud – Alba Iulia. 

Particularităţile climatice sunt puse în evidenţă şi de temperaturile extreme ce se 

înregistrează în cadrul depresiunii, sub acest aspect maxima absolută prezentând 

valori situate în jur de 370C. În legătură cu mersul temperaturii aerului, o semnificaţie 

mai aparte o au primele şi ultimele zile cu îngheţ. Astfel, primele zile cu îngheţ aparţin 

în Culoarul Mureş-Arieş, decadei a treia din octombrie (21 octombrie – 1 noiembrie). 

Ultimele zile cu îngheţ apar între 11-21 aprilie în aceeaşi zonă. 

 

 

5. Material şi metodă 
 

Pentru desfășurarea experimentelor cu scopul de cercetare a efectelor tipului de 

lucrare a solului (convențional cu plug și grapă rotativă, conservativ prin lucrări 

minime și grapă rotativă, precum și prin varianta cu semănat direct - fără lucrări) 

asupra respirației, umidității, temperaturii și productivității solului, inițial s-a recurs la 

documentarea bibliografică, urmată de realizarea în câmp a experiențelor, respectiv 

colectarea datelor experimentale și prelucrarea acestora.  

Măsurarea dioxidului de carbon 

Acest lucru este realizabil cu ajutorul unei noi generații de senzori de CO2 

capabili de a măsura in-situ și quasi-instantaneu concentrația în stare gazoasă. S-au 

folosit senzorii Vaisala GMD20 (Fig. 5.1) produsi de compania finlandeza Vaisala. 

 

Măsurarea umidității solului 

Umiditatea s-a determinat prin masurarea caracteristicilor dielectrice ale 

solului. Acestea, puternic influentate de continutul de apa, genereaza un semnal 

electric proportional cu acesta. S-a folosit senzorul EC-5 (Fig. 5.2) produs de compania 

americană Decagon. 

 

Măsurarea temperaturii solului 

Măsurarea temperaturii aerului din sol s-a facut prin instalarea unor senzori de 

temperatură, realizati dintr-o joncțiune a două metale cu proprietăți diferite 

(termocuplu nichel-constantan). S-a folosit senzorul ECT (Fig. 5.3). 
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Fig. 5.1. Senzor de CO2  

Vaisala GMD20 

 (Sursa:RUSU, 2005)  

 

 

Fig. 5.2. Senzor de umiditate 

 EC-5 

 (Sursa: RUSU, 2005) 

Fig. 5.3. Senzor de 

temperatură ECT 

 (Sursa/e: RUSU, 2005) 

 

5.4. Metode de executare a experiențelor 
Metodologia de lucru a fost elaborată și implementată în concordanță cu 

standardele și metodologiile naționale, respectiv Sistemul român de taxonomie a 

solurilor (FLOREA ȘI MUNTEANU, 2012) și Metodologia întocmirii studiilor pedologice 

și agrochimice, a sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru 

agricultură (ORDINUL NR. 223, 2002). Toate elementele tehnologice descrise, de la 

materialul biologic, la materialele chimice și până la cele fizice reprezentate de 

sistemele de monitorizare a  emisiilor de CO2, umidității și temperaturii solului sunt 

identice, la nivelul tuturor celor tre variante experimentale. 

Variantele experimentale au fost următoarele: 

       A. Sistemul convențional – SC  

 B. Sistemul minim de lucrări – LM  

 C. Sistemul fără lucrări - semănat direct, SD  

Variantele experimentale au fost studiate pe o durata de 2 ani, la culturile de 

porumb și soia, rotația fiind: grau - porumb - soia - floarea soarelui. 

 

5.5. Observații şi determinări efectuate 

Observațiile vizează aspecte specifice fiecărui experiment. În acest scop este 

utilizată infrastructura performantă existentă în cadrul centrului de cercetare Sisteme 

Minime şi Tehnologii Agricole Durabile, pentru abordarea interdisciplinară a relaţiei 

dintre sistemul de lucrare a solului, cantitatea de resturi vegetale şi funcţiile ecologice - 

agronomice ale solului. Prin variantele variante tehnologice experimentate sunt 

evidențiate metodologii de conservare a solului şi reducere a emisiilor de CO2 din sol 

cu efect final asupra schimbărilor climatice globale. Printre elementele menţionate se 

realizează valorificarea resturilor vegetale, se reface structura solului şi se asigură 

condiţii mai bune pentru humificarea materiei organice din sol. 
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Fig. 5.11. Instalarea sistemului de monitorizare a temperaturii, umidității și a respirației solului la 

culturile de soia și porumb, imediat după semănat (original) 

 

  
Fig. 5.12. Colectarea datelor din sistemului de monitorizare a temperaturii, umidității și a respirației 

solului la culturile de soia și porumb (original) 

 

  
Fig. 5.13. Verificarea echipamentului de cercetare pe parcursul dezvoltării culturilor (original) 
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6. Rezultate şi discuţii 
Sistemele de lucrare a solului utilizate pe parcursul desfășurării experimentelor, 

respectiv, sistemul clasic cu plug reversibil și grapă rotativă, sistemul de lucrări 

minime cu paraplow și grapă rotativă, precum și semănatul direct (fără lucrări), 

influențează de o manieră specifică procesul de respirație a solului, precum și 

evoluțiile temperaturii și umidității solului. De asemenea, particularități distincte sunt 

înregistrate și în ceea ce privește producția culturilor de porumb și soia utilizate în 

cadrul asolamentului. 

     
 

6.1. Studiul impactului sistemelor de lucrare (convențional,  

         minim și semănat direct) asupra temperaturii solului 
Se constată faptul că, la cultura porumbului, în condițiile pedoclimatice 

caracteristice anului 2014, în câmpul experimental localizat în comuna Jucu, județul 

Cluj, indiferent de sistemul de lucrare a solului adoptat, cea  mai mică medie a 

temperaturii  acestuia, atât la adâncimea de 7 cm, cât și la cea de 22cm se înregistrează 

în luna mai, iar cea mai ridicată în luna iulie. Diferențe senificative statistic (p < 0,05)  

se înregistrează între valorile medii ale temperaturii solului, pe ansamblul perioadei 

experimentale aferente anului 2014, corespunzătoare adâncimilor de 7 și respectiv 22 

cm, în sistem convențional (d=1,15°C) și fără lucrări ale solului (d=0,95°C). O diferență, 

egală cu 0,81°C, nesemnificativă statistic (p > 0,05) este raportată între mediile 

temperaturii solului la adâncimile de 7cm și 22 cm, în sistem minim de lucrare a 

solului (Fig. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Var 100 – temperatura medie a solului - 

sistem convențional de lucrare, 7 cm (°C);  

Var 101 – temperatura medie a solului - 

sistem convențional de lucrare (°C), 22 cm;  

Var 102 – temperatura medie a solului - 

sistem minim de lucrare (°C), 7 cm; Var 103 – 

temperatura medie a solului - sistem minim 

de lucrare, 22 cm (°C);  

Var 104 – temperatura medie a solului - 

sistem fără, 7 cm (°C);  

Var 105 – temperatura medie a solului - 

sistem fără, 22 cm (°C);  

a – p > 0.05; b – p < 0.05. 
 

 
Fig. 6.1. Semnificația diferențelor dintre mediile regimului termic al solului la adâncimile studiate 

(7cm și 22 cm) în perioada experimentală mai – septembrie 2014 în arealul experimental al 

culturii porumbului, în funcție de sistemul de lucrare a solului (°C) 
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Pe ansamblul experimental, cea mai mare valoare medie a temperaturii solului, 

considerată în funcție de adâncimi, se înregistrează în condițiile sistemului minim de 

lucrări a solului și cea mai mică atunci cât se aplică sistemul convențional. Această 

situație este similară celei înregistrate în condițiile pedo-climatice specifice anului 

experimental anterior, în cazul tuturol variantelor de lucrare a solului studiate, în 

condițiile tehnologice specifice culturii porumbului. 

Diferențe asigurate statistic la diferite praguri de semnificație se înregistrează, 

în cazul unor variante experimentale, între mediile temperaturilor solului înregistrate 

la adâncimile de 7 cm și 22 cm, pe ansamblul perioadei experimentale 

corespunzătoare anului 2015.  Între media temperaturii solului măsurată la adâncimea 

de 7 cm și cea măsurată la 22 cm, în sistem convențional e lucrare a solului se 

înregistrează o diferență (d=1,08°C) asigurată statistic la pragul de semnificație 5%, iar  

între media temperaturii solului măsurată la adâncimea de 7 cm și cea măsurată la 22 

cm, în sistem minim de lucrare a solului se înregistrează o diferență (d=1,42°C) 

asigurată statistic la pragul de semnificație 1% (Fig. 6.4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var 100 – temperatura medie a solului - 

sistem convențional de lucrare, 7 cm (°C);  

Var 101 – temperatura medie a solului - 

sistem convențional de lucrare, 22 cm 

(°C);  

Var 102 – temperatura medie a solului - 

sistem minim de, 7 cm (°C);  

Var 103 – temperatura medie a solului - 

sistem minim de lucrare, 22 cm (°C); 

 Var 104 – temperatura medie a solului - 

sistem fără lucrărie, 7 cm (°C);  

Var 105 – temperatura medie a solului - 

sistem fără lucrări, 22 cm (°C);  

a – p > 0.05; b – p < 0.05; c  - p < 0,01. 
 

 

 

 

Fig. 6.4. Semnificația diferențelor dintre mediile regimului termic al solului la adâncimile studiate 

(7cm și 22 cm) în perioada experimentală mai – septembrie 2015 în arealul experimental al culturii 

soiei, în funcție de sistemul de lucrare a solului (°C) 

 
 

Între media temperaturii solului măsurată la adâncimea de 7 cm și cea măsurată 

la 22 cm, în sistem de lucrare a solului cu semănat direct, se înregistrează o diferență 

(d=0,87°C) care nu este asigurată statistic la pragul de semnificație 5% (Fig. 6.4). 



Cercetări privind influenţa sistemului de lucrare asupra respiraţiei solului - Rezumat 

IX 

 

 

6.2. Studiul impactului sistemelor de lucrare (convențional,  

         minim și semănat direct) asupra umidității solului 
Între media umidității solului măsurată la adâncimea de 7 cm și cea măsurată la 

22 cm, în sistem convențional de lucrare a solului, se înregistrează o diferență 

(d=5,61%) asigurată statistic la pragul de semnificație 0,01% (Fig. 6.7). Diferențe 

asigurate statistic la același prag de semnificație se înregistrează și în cazul celorlalte 

variante experimentale, respectiv între mediile umidităților solului înregistrate la 

adâncimile de 7 cm și 22 cm, în sistem minim de lucrare a solului (d=4,01%) și în 

sistem fără lucrare a solului, cu semănat direct, unde se raportează cea mai mare 

diferență, respectiv  6,73% (Fig. 6.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var 108 – umiditatea medie a solului - 

sistem convențional de lucrare (%), 7 cm;  
 

Var 109 – umiditatea medie a solului - 

sistem convențional de lucrare (%), 22 

cm;  
 

Var 110 – umiditatea medie a solului - 

sistem minim de lucraree (%), 7 cm; Var  
 

111 – sistem minim de lucrare (%), 22 

cm;  

Var 112 – umiditatea medie a solului - 

sistem fără lucrări (%), 7 cm;  
 

Var 113 – umiditatea medie a solului - 

umiditatea medie a solului - sistem fără 

lucrări (%), 22 cm; d – p < 0.001. 

 
 

 

 

Fig. 6.7. Semnificația diferențelor dintre mediile regimului umidității  solului la adâncimile studiate 

(7cm și 22 cm) în perioada experimentală mai – septembrie 2014 în arealul experimental al culturii 

porumbului, în funcție de sistemul de lucrare a solului (%) 

 

Similar anului experimental anterior, în care a fost practicată cultura 

porumbului în arealul experimental și care  a fost caracterizat de un regim 

pluviometric mai redus și de o umiditate atmosferică relativă mai mică în comparație 

cu cel de-al doilea an experimental, 2015, în care a fost cutivată soia (Fig. 6.12).  

Cu toate acestea, se constată totuși aceleași evoluții referitoare la semnificațiile 

dferențelor dintre mediile umidității solului măsurate la adâncimile de 7 cm și 22 cm, 

în toate cele trei variante experimentale. Astfel, acestea sunt superioare la adâncimea 

de 22 cm și semnificația diferențelor este asigurată la pragul de semnificație 0,1% (Fig. 

6.12). 



Rafael Marian 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var 108 – umiditatea medie a solului - sistem 

convențional de lucrare/mean soil humidity, 

conventional tillage (%), 7 cm;  
 

Var 109 – umiditatea medie a solului - sistem 

convențional de lucrare (%), 22 cm;  
 

Var 110 – umiditatea medie a solului - sistem 

minim de lucrare/ (%), 7 cm; Var  
 

111 – sistem minim de lucrare (%), 22 cm;  

Var 112 – umiditatea medie a solului - sistem 

fără lucrărie (%), 7 cm;  
 

Var 113 – umiditatea medie a solului - 

umiditatea medie a solului - sistem fără lucrări 

(%), 22 cm; d – p < 0.001. 
 

 

 

 

 

Fig. 6.12. Semnificația diferențelor dintre mediile regimului umidității  solului la adâncimile studiate 

(7cm și 22 cm) în perioada experimentală mai – septembrie 2015 în arealul experimental al culturii 

soiei, în funcție de sistemul de lucrare a solului (%) 

 

În sistem convențional de lucrare a solului, se înregistrează cea mai mare 

diferență între umiditățile medii ale solului calculate pentru adâncimile 7 cm și 22 cm, 

respectiv 10,27%. În condițiile  aplicării celorlalte variante experimentale, rezultă 

diferențe egale cu 3,66% corespunzător sistemului de lucrări minime a solului și 

8,14% corespunzător sistemului fără lucrare a solului (Fig. 6.12). 

 

6.3. Studiul impactului sistemelor de lucrare  

        (convențional, minim și semănat direct) supra capacității   

        de respirație a solului 
Respirația solului analizată ca medie a perioadei experimentale mai – 

septembrie a anului 2014, când în arealul studiat a fost cultivat porumb (Zea mays L.), 

prezintă valoarea maximă în varianta convențională de lucrare a solului înregistrându-

se valoarea de 3367,59 mmoli CO2/m2/s, valoarea minimă în varianta experimentală 

fără lucrări ale solului (2209,32 mmoli CO2/m2/s), iar valoarea intermediară, egală cu 

2423,74 mmoli CO2/m2/s în varianta experimentală în care au fost utilizate lucrări 

minime ale solului (Tabelul 6.37).  

Diferențele dintre mediile respirației solului sunt semnificative statistic la 

diferite praguri de semnificație. Media respirației solului rezultată în urma aplicării 

sistemului convențional de lucrare a soluluiegală cu 3367,59 mmoli CO2/m2/s diferă 

foarte semnificativ (p < 0,001%) de mediile obținute în celelalte două variante 

experimentale, în timp ce acestea la rândul lor diferă de o manieră semnificativă (p < 
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0,05%), fapt ce indică influența sistemului de lucrare a solului asupra capacității de 

respirație a solului. 

 

Tabelul/Table 6.37 

Statistica de bază a respirației solului în câmpul experimental de cultură a porumbului 

(Zea mays L.), în funcție de sistemul de lucrare a solului, pe ansamblul perioadei 

experimentale mai - septembrie 2014 (mmoli CO2/m2/s) 

 

Specificare Convențional Lucrări minime Semănat direct 

N 153 153 153 

�̅� – media - 2423.74 - 

Mediana/ 3012 - 2145 

Modulul 2995.5 - 2168 

𝑠�̅� – eroarea standard a mediei 115.35 53.74 60.29 

s – deviaţia standard/ 1436.12 669.07 750.60 

Minimum value 1400.00 1013.00 918.00 

Maximum value 7020.00 4515.00 5999.00 

CV – coeficientul de variație (%) 42.65 27.60 33.97 

b – p < 0,05%; d – p < 0,001%. 

 

În ceea ce privește valorile coeficienților de variație, se constată faptul că aceștia 

au valori superioare pragului de 30%, în condițiile de aplicare a sistemelor 

convenționale și cu lucrări minime și cu semănat direct a solului, respectiv 42,65% și 

33,97%, motiv pentru care, pentru o mai bună reflectare a mediilor, în cazurile 

precizate a fost calculată și mediana (Tabelul 6.37). Din cele prezentate reiese astfel și 

faptul că în condițiile experimentale ale practicării sistemelor convențional și 

necovențional de lucrare a solului (fără lucrări, cu semănat direct) procesul resiprației 

acestuia este neuniform, în condițiile climatice ale câmpului experimental, în anului 

2014. Analiza procesului de respirație a solului ca medie a perioadei experimentale 

mai – septembrie a anului 2015, când în arealul studiat a fost cultivată soia (Glycine 

hispida  L.), similar situației înregistrate în anul anterior în condițiile culturii 

porumbului (Zea mays L.), prezintă valoarea maximă în varianta experimentală 

convențională de lucrare a solului (3063,80 mmoli CO2/m2/s), valoarea minimă în 

varianta experimentală fără lucrări ale solului (1988,43 mmoli CO2/m2/s), în varianta 

cu lucrări minime ale solului înregistrându-se valoarea intermediară, egală cu valoarea 

de 2348,92 mmoli CO2/m2/s (Tabelul 6.41). Valorile obținute ca medii ale respirației 

solului în anul experimental 2015 (Tabelul 6.41), deși prezintă variații identice cu cele 

înregistrate anterior, sunt mai reduse comparativ cu acestea (Tabelul 6.37). De 

asemenea similar situației înregistrate în anul experimenta anterior, diferențele dintre 

mediile respirației solului sunt semnificative statistic la diferite praguri de 

semnificație. Media respirației solului rezultată în urma aplicării sistemului 

convențional de lucrări ale solului egală cu 3063,80 mmoli CO2/m2/s diferă foarte 

semnificativ (p < 0,001%) de mediile obținute în celelalte două variante experimentale, 
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iar acestea diferă distinct  semnificativ (p < 0,01%) între ele. Acest fapt indică încă o 

dată influența sistemului de lucrare a solului asupra capacității de respirație a solului. 

Valorile coeficienților de variație, spre deosebire de situația raportată în anul 

experimental anterior, sunt cuprinse în intervalul 26,76% - 29,54% și evidențiază o 

variabilitate normală a respirației solului dar și reprezentativitatea mediilor anuale 

(Tabelul 6.41).  

 

Tabelul/Table 6.41 

Statistica de bază a respirației solului în câmpul experimental de cultură a soiei (Glycine 

hispida  L.), în funcție de sistemul de lucrare a solului, pe ansamblul perioadei 

experimentale mai - septembrie 2015 (mmoli CO2/m2/s) 

 

Specificare Convențional Lucrări minime Semănat direct 

N 153 153 153 

�̅� – media 3063,80d 2348.92cd 1988.43cd 

𝑠�̅� – eroarea standard a mediei 75,89 50.82 51.28 

s – deviaţia standard 898.45 628.64 583.20 

Minimum value 1398.00 963.00 913.00 

Maximum value 7018.00 3750.00 5994.00 

CV – coeficientul de variație (%) 29.32 26.76 29.54 

c – p < 0,01%; d – p < 0,001%. 

 

Rezultatele studiilor desfășurate în condițiile climatice ale anului 2015, 

evidențiază faptul că toate variantele experimentale de lucrare a solului sunt 

caracterizate de emisii uniforme de CO2, și implicit de un proces respirator al solului, 

uniform (Tabelele 6.38 – 6.41).   

 

6.4. Studiul interacțiunii dintre capacitatea de  

        respirație a solului, temperatura  

        și umiditatea acestuia  
În vederea identificării interrelațiilor dintre capacitatea de respirație a solului, 

temperatura și umiditatea acestuia, considerate pe adâncimea 0 – 22 cm, s-a recurs la 

reprezentarea grafică a interdependențelor stabilite între parametrii menționați, în 

funcție de sistemul de lucrare practicat. Datorită lipsei liniarității dpendențelor, în 

toate cazurile analizate, s-a optat pentru calculul corelațiilor simple Spearman.   

 

6.5. Studiul influenței sistemelor de lucrare a solului  

        (convențional, minim și semănat direct), asupra 

        caracteristicilor productive la culturile din rotație 
 

 

Privitor la influența sistemelor de lucrare a solului asupra producțiilor culturilor 



Cercetări privind influenţa sistemului de lucrare asupra respiraţiei solului - Rezumat 

XIII 

 

din rotație, respectiv porumb (Zea mays L.), și soia (Glycine hispida  L.), rezultatele 

experimentale evidențiază diferențe (Tabelele 6.42 și 6.43). 

 

Tabelul/Table 6.42 

Statistica de bază a producției de porumb (Zea mays L.), în funcție de sistemul de lucrare a 

solului, pe ansamblul perioadei experimentale mai - septembrie 2014 (kg/ha) 

 

Specificare Convențional Lucrări minime Semănat direct 

N 5 5 5 

�̅� – media/mean 6005.77bc 6326.03bc 5543c 

𝑠�̅� – eroarea standard a mediei/standard 

error of mean 

189,81 135,57 258,18 

s – deviaţia standard/standard deviation 423.28 302.34 575.75 

Minimum value 4159.00 6002.00 3088.00 

Maximum value 7012.00 7520.00 5791.00 

CV – coeficientul de variație/coefficient of 
variation (%) 

7.05 4.78 10.39 

b – p < 0,05%; c – p < 0,01%. 

 

 

Tabelul/Table 6.43 

Statistica de bază a producției de soia (Glycine hispida L.), în funcție de sistemul de lucrare 

a solului, pe ansamblul perioadei experimentale mai - septembrie 2015 (kg/ha) 

 

Specificare Convențional Lucrări minime Semănat direct 

N 5 5 5 

�̅� – media/mean 2510.19a 2426.03ab 2615.87ab 

𝑠�̅� – eroarea standard a mediei/standard 

error of mean 

32.78 54.30 26.74 

s – deviaţia standard/standard deviation 182.49 302.34 148.88 

Minimum/Minimum value 2090 1802 2100 

Maximum/Maximum value 3312 3300 2980 

CV – coeficientul de variație/coefficient of 
variation (%) 

7.57 14.22 5.69 

a – p > 0,05;  b – p < 0,05%. 

 

 

7. Concluzii şi recomandări 
Pe ansamblul experimental, cea mai mare valoare medie a temperaturii solului, 

considerată în funcție de adâncimi, se înregistrează în condițiile sistemului minim 

(20,09 ºC la adâncimea de 7 cm și 18,67 ºC la adâncimea de 22 cm) de lucrări a solului și 

cea mai mică atunci cât se aplică sistemul convențional (17,08 ºC la adâncimea de 7 cm 

și 16 ºC la adâncimea de 22 cm). 

Pe ansamblul experimental al anului 2014, cea mai mare valoare medie a 

umidității solului, considerată în funcție de adâncimi, se înregistrează în condițiile 

sistemului fără lucrări a solului (30,96% la adâncimea de 7 cm și 37,69% la adâncimea 
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de 22 cm) și cea mai mică atunci cât se aplică sistemul convențional (22,69% la 

adâncimea de 7 cm și 28,30% la adâncimea de 22 cm). Similar anului experimental 

anterior și în 2015, cea mai mare valoare medie a umidității solului, considerată în 

funcție de adâncimi, se înregistrează în condițiile sistemului fără lucrări a solului 

(51,16% la adâncimea de 7 cm și 59,30% la adâncimea de 22 cm) și cea mai mică 

atunci cât se aplică sistemul convențional (27,48% la adâncimea de 7 cm și 37,75% la 

adâncimea de 22 cm). Similar anului experimental anterior și în 2015, 

În anul 2014,  respirația solului prezintă valoarea maximă în varianta 

experimentală în care au fost utilizate lucrări convenționale ale solului (3367,59 mmoli 

CO2/m2/s), valoarea minimă în varianta experimentală fără lucrări ale solului (2209,32 

mmoli CO2/m2/s), în varianta cu lucrări minime ale solului înregistrându-se valoarea 

intermediară, egală cu valoarea de 2423,74 mmoli CO2/m2/s. Diferențele dintre 

mediile respirației solului sunt semnificative statistic la diferite praguri de 

semnificație. Media respirației solului rezultată în urma aplicării sistemului 

convențional de lucrări ale solului egală cu 3367,59 mmoli CO2/m2/s diferă foarte 

semnificativ (p < 0,001%) de mediile obținute în celelalte două variante experimentale, 

în timp ce acestea la rândul lor diferă de o manieră semnificativă (p < 0,05%), fapt ce 

indică influența sistemului de lucrare a solului asupra capacității de respirație a 

solului. În anul 2015, când în câmpul experimental a fost cultivată soia,  respirația 

solului, prezintă valoarea maximă în varianta experimentală în care au fost utilizate 

lucrări convenționale ale solului (3063,80 mmoli CO2/m2/s), valoarea minimă în 

varianta experimentală fără lucrări ale solului (1988,43 mmoli CO2/m2/s), în varianta 

cu lcrări minime ale solului înregistrându-se valoarea intermediară, egală cu valoarea 

de 2348,92 mmoli CO2/m2/s, similar situației înregistrate în anul anterior în condițiile 

culturii porumbului (Zea mays L.), prezintă valoarea maximă în varianta experimentală 

în care au fost utilizate lucrări convenționale ale solului (3063,80 mmoli CO2/m2/s), 

valoarea minimă în varianta experimentală fără lucrări ale solului (1988,43 mmoli 

CO2/m2/s), în varianta cu lucrări minime ale solului înregistrându-se valoarea 

intermediară, egală cu valoarea de 2348,92 mmoli CO2/m2/s.  

În anul experimental 2014, în care studiul s-a realizat pe cultura porumbului, 

între capacitatea de respirație a solului și temperatura acestuia, în toate variantele 

experimentale, se înregistrează un grad mare de dispersie a interrelației urmărite, de o 

parte și de alta a dreptei de regresie, o fracțiune mică dintre datele individuale 

situându-se în intervalul de confidență și corelații slabe, reflectate de valorile 

coeficienților de corelații Spearman (RS = 0,285 în sistem convențional; RS = 0,315  în 

sistem cu lucrări minime a solului; RS = 0,198 în sistem fără lucrări a solului). Între 

capacitatea de respirație a solului și umiditatea acestuia, în toate variantele 

experimentale, se înregistrează corelațiil caz negative și foarte slabe (RS = - 0,109 în 

sistem convențional; RS =- 0,068  în sistem cu lucrări minime a solului; RS = - 0,093 în 

sistem fără lucrări a solului). În anul experimental 2015, corelațiile reflectate de 
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valorile coeficienților de corelații Spearman prezintă, însă, intensități diferite, în 

funcție de sistemul de lucrare a solului. Astfel, pentru lucrările efectuate în sistem 

convențional, aceasta a fost medie, RS = 0,473; pentru lucrările efectuate în sistem 

sistem cu lucrări minime a solului aceasta a fost slabă spre medie, RS = 0,341; iar 

pentru sistemul fără lucrări a solului, cu semănat direct, corelația identificată este 

slabă, RS = 0,226.  Între capacitatea de respirație a solului și umiditatea acestuia, 

corelațiile sunt negative și foarte slabe (RS = - 0,065 în sistem convențional; RS = - 0,043 

în sistem cu lucrări minime a solului; RS = - 0,082 în sistem fără lucrări a solului). 

Productivitatea cea mai ridicată a poumbului a rezultat, în anul 2014, în câmpul 

experimental în care s-a practicat sitemul convențional de lucrare a solului cu plug și 

grapă rotativă, obținându-se producția medie de 6326,03 kg/ha. În ceea ce privește 

producția de soia, media maximă la hectar, respectiv 2615,87 kg/ha s-a raportat în 

condițiile aplicării sistemului neconvențional, fără lucrări a solului cu semănat direct. 

 

Recomandări în vederea integrării datelor experimentale în practică  

Rezultatele studiilor întreprinse de noi cu privire la influenţa sistemului de 

lucrare a solului asupra capacității acestuia de respirație, constituie importante 

premise pentru o mai bună valorificare a tehnologiilor de lucrare a solului, nu numai în 

scop productiv, exclusiv ci și pentru sporirea gradului de conservare a calității 

mediului în general și a solului, în particular. Astfel, în urma studiului nostru, se pot 

face o serie de recomandări, pe care le menționăm în cele ce urmează. 

 Pe parcursul desfășurării lucrărilor solului, temperatura acestuia, pe intervalul 

de adâncime 0 – 22 cm, trebuie atent monitorizată, deoarece conduce la 

creșterea emisiilor de CO2, care, așa cum este bine cunoscut, face parte din 

categoria gazelor cu efect de seră și aduce o contribuție negativă la procesul de 

conservare a calității mediului. 

 Umiditatea solului, pe intervalul de adâncime 0 – 22 cm, se recomandă, de 

asemenea, atent monitorizată, deoarece are influență asupra respirației 

acestuia, în sensul că, odată cu creșterea umidității până la valori situate în 

apropierea capacității de câmp a culturilor capacitatea de respirație a solului 

crește, după care, la valori ridicate ale umidității, respirația solului scade în 

intensitate. 

 Pentru o productivitate ridicată, se recomandă în cazul culturii porumbului 

utilizarea sistemului convențional de lucrare a solului, iar în cazul culturii 

soiei, sistemul fără lucrare a solului, cu semănat direct, care conduce nu numai 

la producții superioare ci și la emisii  reduse de CO2. 

 Dinamica concentraței de bioxid de carbon în sol poate fi in prezent continuu 

monitorizată datorită noilor generații de senzori existenti. Sistemele de 

măsurare a gazelor în sol oferă informații deosebit de importante privind 
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producția, consumul și transportul acestora, cu implicații majore în estimarea 

calitativă și cantitativa a respiratiei solului și a stării de aerare a acestuia. 

 Managementul carbonului este necesar pentru un complex de probleme incluzând 

solul, managementul apei, productivitatea terenurilor, biocombustibilul şi 

schimbarea climatică. Cercetări aprofundate sunt necesare pentru a stabili practicile 

de sechestrare a carbonului şi impactul implementării acestora. 

 În prezent se impune o schimbare în ceea ce priveşte modelul de conservare şi 

o abordare nouă în ceea ce priveşte controlul eroziunii. Adevărata conservare 

a solului trebuie să fie extinsă dincolo de înţelegerea tradiţională a eroziunii 

solului. Adevărata conservare a solului este reprezentată de managementul 

carbonului. Trebuie să ne îndreptăm spre un alt nivel în ceea ce priveşte 

conservarea prin focalizarea asupra calităţii solului.  
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