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Cuvinte cheie: planificarea experienţelor de cîmp, analiza varianţei, comparaţii 

multiple, analiza regresiilor, numărul de repetitii,  calculul parcelei lipsă 

 

CAP. 1  STADIUL ACTUAL AL CUNOȘTIINȚELOR PRIVIND 

PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA EXPERIENȚELOR DE 

CÂMP ÎN DOMENIUL AGRONOMIEI 

În perioada actuală se pune un accent tot mai mare pe eficientizarea activităţii de 

cercetare. Eficientizarea activităţii de cercetare se poate realiza printr-o planificare 

riguroasă a experienţelor; stabilirea cu rigurozitate a factorilor studiaţi, stabilirea celor 

mai potrivite dimensiuni ale parcelelor; stabilirea numărului minim de repetiţii într-un 

experiment fără a influenţa veridicitatea şi repetabilitatea rezultatelor. 

 În decursul istoriei cercetărilor agronomice, activitatea de planificare, executare, 

prelucrare statistică şi valorificarea experienţelor de câmp a cunoscut o evoluţie continuă 

atât datorită acumulării cunoştiinţelor în domeniu, cât şi datorită mijloacelor tehnice cu 

care au lucrat cercetătorii. 

 Săulescu A.N., distinge trei epoci principale în dezvoltarea şi perfecţionarea 

experienţelor de câmp: 

 I . Epoca observaţiilor şi încercărilor simple, ale cărui începuturi se pierd în negura 

timpurilor şi care durează până la Liebig. 

 II. Epoca lui Liebig. 

 Apariţia în 1840 a teoriei nutriţiei minerale, elaborată de Justus Von Liebig, pe 

baza renumitelor sale lucrări de la Universitatea din Giessen (Germania) a determinat o 

mare extindere a experienţelor de câmp, ele trebuind să aducă dovezi convingătoare 

privind folosirea îngrăşămintelor pentru sporirea producţiei agricole. 

III. Epoca modernă 

 În experimentarea agricolă, epoca modernă o putem considera începută cu anul 

1915. Această epocă este caracterizată prin extinderea domeniului experienţelor de câmp, 

prin introducerea repetiţiilor şi a calculului probabilităţilor în valorificarea rezultatelor 

experimentale. 

 Întrebuinţarea calculului probabilităţilor în valorificarea experienţelor agricole a 

fost propusă mai întâi de Rodewald şi Quante (1907).  
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 Roemer (1930) a militat pentru sporirea preciziei experienţelor de câmp prin 

perfecţionarea metodicii şi tehnicii experimentale prin care pot fi descoperite chiar 

diferenţele mici dintre variante. Un progres deosebit în metoda experimentală s-a 

înregistrat datorită lui R.A. Fisher (1926, 1935 şi 1938), care între altele a introdus 

aşezarea randomizată a variantelor în experienţe precum şi analiza varianţei. 

 1.1. Fixarea  obiectivelor 

 O experienţă are şanse de reuşită dacă se stabileşte de la început ce se aşteaptă de 

la ea. De aceea are o deosebită importanţă formularea precisă a obiectivelor ce se 

urmăresc prin experienţă, luând în considerare concluziile ce se aşteaptă a se trage din 

rezultatele experimentale. 

 Variantele propuse trebuie să aibă o bună justificare pentru a merita să fie 

introduse în experienţă, menţinerea lor fiind îndreptăţită numai dacă pot să ofere 

posibilitatea de a răspunde la întrebările pe care experienţa trebuie să le rezolve. 

 La fixarea obiectivelor trebuie luată în considerare şi zona în care se vor aplica 

rezultatele experimentale scontate. Dacă se intenţionează ca din experienţele planificate 

să se tragă concluzii pentru zone mai întinse, este necesar ca ele să se execute în serie, 

adică în mai multe localităţi şi în mai mulţi ani. 

1.2. Stabilirea indicilor experimentali 

 Indicii experimentali trebuie fixaţi clar pentru fiecare experienţă, ei se referă la 

numărul de variante, metoda de aşezare a experienţelor, numărul repetiţiilor, mărimea 

parcelei experimentale, distanţa dintre rânduri, respectiv şi distanţa între plante pe rând; 

lucrările de îngrijire şi tratamentele aplicate, principalele observaţii, metode de recoltare, 

măsurătorile, analize şi determinările care trebuie făcute. Indicii experimentali trebuie 

astfel aleşi ca să se obţină rezultatele experimentale cu cât mai puţine erori sistematice şi 

cu o erori întâmplătoare cât mai scăzute. 

 În orice experienţă trebuie să fie prezentă şi varianta martor (soiul neinovat, 

parcela nefertilizată sau metoda culturală obişnuită) spre a se putea determina 

superioritatea sau inferioritatea variantelor experimentale. 

 Stabilirea indicilor experimentali se va face pe baza principiilor fundamentale ale 

metodicii experimentale: randomizare, experienţe polifactoriale, aşezări adecvate ale 
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variantelor, repetiţii suficiente (minim 3) şi  corespunzătoare metodei de aşezare 

adoptate. 

1.3. Precizarea metodei de analiză a rezultatelor experimentale 

 În preliminariile experienţei trebuie indicată de asemenea metoda de analiză a 

datelor experimentale, metodă care variază după tipul de aşezare a variantelor, după 

durata experienţei, etc. De asemenea la acest punct al preliminariilor se vor prevedea şi 

obiectivele ce trebuie stabilite, modul de prezentare a rezultatelor (schiţe, grafice, tabele, 

etc.) 

1.4. Organizarea și executarea experienţelor de câmp 

 Organizarea experiențelor presupune stabilirea ipotezei de lucru cu obiective clare 

și în concordanță cu scopul și obiectivele lucrării, respectiv finalitatea la care se dorește 

să se afle răspunsul. Pentru ca să putem prelucra corect datele experimentale, 

planificarea, organizarea și executarea experiențelor trebuie să respecte regulile de 

tehnică experimentală astfel încât prin metodele de analiză folosite să putem separa și 

evalua diferențele determinate de factorul cercetat, iar erorile care sunt identificabile să se 

ncadreze în limitele admise de tehnica experimentală.  

 Atunci când se stabilește ipoteza de lucru și obiectivele lucrării este necesară 

stabilirea corectă a graduărilor factorului sau a factorilor studiați. Acest lucru trebuie 

făcut ținând seama pe cât posibil de rezultatele experimentale obținute anterior, de 

condițiile pedoclimatice ale zonei și de diferențele limită de semnificație dintre variante 

pe care dorim să le observăm prin realizarea experimentului. Un alt factor important este 

folosirea  repetițiilor și a blocurilor într-un asemenea mod încât să atingem obiectivele 

stabilite anterior dar și să ținem cont de posibilitățile financiare și de spațiu al campului 

experimental ale experimentatorului. De asemenea trebuie menționată ca obligativitate 

folosirea randomizării variantelor la așezarea acestora pe teren. 

 1.4.1. Importanţa experienţelor de câmp 

 Câmpul de experienţă îndeplineşte mai multe roluri . Astfel, el reprezintă în 

primul rând un instrument esenţial de cercetare ştiinţifică, care contribuie substanţial, 

prin studiul fenomenelor la lărgirea cunoştiinţelor ştiinţifice. El constituie cel mai solid 

fundament pe care se clădesc ştiinţele agronomice. De aceea, rezultatele experimentale 

executate în alte condiţii (în vase, în case de vegetaţie sau în sere) trebuie să-şi primească 
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confirmarea prin examenul sever al experienţelor de câmp plasate în condiţii similare 

celor din producţie. 

 În al doilea rând, câmpul de experienţă serveşte specialiştilor care lucrează în 

producţie ca mijloc de orientare asupra aplicabilităţii, la zone mai restrânse a 

recomandărilor bazate pe cercetările complexe, executate de universităţile agronomice şi 

staţiunile de cercetare – dezvoltare agricole. În acest caz, experienţele sunt mai simple, cu 

mai puţine variante şi adesea monofactoriale. Câmpul de experienţă serveşte în acest timp 

şi ca obiect de demonstraţie şi de propagandă. 

 Experienţele sunt cu atât mai necesare cu cât agricultura este mai dezvoltată şi 

deci cu cât sunt mai numeroşi şi variaţi factorii, din împletirea armonică a acţiunii cărora 

se realizează producţiile maxime. Tehnica experimentală modernă permite studierea 

simultană, în aceeaşi experienţă a mai multor factori în diferite combinaţii şi 

determinarea precisă a aportului fiecăruia în realizarea sporurilor de producţie obţinute. 

 Experienţele agricole au o importanţă permanentă, deoarece în fiecare an apar noi 

soiuri şi hibrizi de plante a căror capacitate de producţie trebuie studiată în condiţii 

tehnologice şi de mediu diferite. Există o strânsă interdependenţă între dezvoltarea 

cercetărilor şi progresul practicii agricole, deoarece producţia reflectă nivelul cercetărilor. 

 Instrument de cercetare, mijloc de orientare pentru cei din producţie şi de 

propagandă agricolă, câmpul de experienţă are şi o însemnată valoare educativă; el 

deprinde cu observaţia exactă şi îndelungată şi cu răbdarea de a aştepta ca rezultatele 

experimentale anuale, oricât de  îmbucurătoare ar fi ele, să fie confirmate repetat, mai 

mulţi ani de-a rândul. Câmpul de experienţă obligă să se interpreteze, prin adânci 

raţionamente, complexa reacţie a plantelor agricole faţă de factorii de vegetaţie. 

 Experienţele de câmp nu pot fi înlocuite prin experienţe în vase atunci când se 

cercetează valoarea culturală a soiurilor sau hibrizilor şi a metodelor culturale. 

Experienţele în vase sunt indicate în schimb pentru cercetări preliminare de fiziologie şi 

pentru studiul stării de fertilitate a diferitelor tipuri de sol şi nevoi de îngrăşăminte a 

diferitelor plante pe aceste tipuri de sol; rezultatele acestor cercetări trebuie să-şi 

primească însă confirmarea prin ulterioare experienţe de câmp. 
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CAP. 2  STADIUL ACTUAL PRIVIND BAZELE TEORETICE ALE 

PRELUCRĂRII STATISTICE A DATELOR EXPERIMENTALE 

2.1. Distribuţia normală 

 Curba normală descrie o distribuţie teoretică definită de formula: 

 

 În această formulă, în afara constantelor π şi e şi a variabilei x, intră mărimile µ 

(miu) şi σ (sigma) denumite parametrii distribuţiei care determină poziţia şi forma 

curbelor normale 

2.2 Testarea semnificaţiei rezultatelor valorificate prin analiza varianţei 

 Analiza varianţei permite testarea semnificaţiei diferenţelor dintre variante pe 

două căi: 

- o testare globală a semnficaţiei tuturor diferenţelor prin testul F, şi 

- o testare a semnificaţiei fiecărei diferenţe în parte prin testul t, sau cu ajutorul 

Diferenţelor limită, folosind pentru aceasta eroarea medie a diferenţelor, calculată din 

variaţia erorii. 

2.3. Analiza legăturii între variabile cu ajutorul regresiilor 

 Problema stabilirii legăturii între variabile poate fi abordată și dintr-un alt punct de 

vedere deosebit de util, mai ales atunci când distribuția studiată nu este de tipul 

distribuțiilor bidimensionale normale, deci relația între variabile nu poate fi caracterizată 

prin estimarea parametrului ρ. În acest caz, legătura între variabilele studiate este 

exprimată cu ajutorul unei formule matematice denumită în statistică regresie, care 

definește dependența care există între variabilitățile acestora. În mod obișnuit, în cazul a 

două variabile, una dintre ele, x , este considerată variabila independentă, iar expresia 

matematică stabilește valoarea variabilei dependente y, în funcție de mărimea lui x. 

 2.3.1. Regresia liniară simplă 

 Cea mai simplă relație între variabile poate fi exprimată de o ecuație de gradul I de 

forma:                                           y = α + β x 
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2.3.2. Regresia pătratică 

 În multe cazuri regresia liniară nu constituie o aproximare eficientă a fenomenelor 

biologice studiate și, pentru descrierea mai fidelă a relației dintre variabile, trebuie să se 

recurgă la folosirea unei parabole, determinată de o funcție de gradul II de tipul: 

y = a + bx + cx2 

 2.4. Scopul cercetării 

1. Găsirea modalităţilor de valorificare a bazei de date experimentale din 

experienţele de câmp de la SCDA Livada şi SCDA Turda. 

2. Alegerea metodei cele mai eficiente şi operative a fi utilizată în valorificarea 

experienţelor de câmp 

3. Stabilirea metodei statistice de valorificare a rezultatelor din experienţele de câmp 

în corelaţie cu momentul optim al tratamentului cu erbicide 

4. Identificarea posibilităţilor de reducere a erorilor experimentale prin folosirea 

metodelor statistice la calcularea producţiei la parcela lipsă 

5. Stabilirea modalităţilor de utilizare a metodelor statistice de prelucrare a datelor în 

scopul identificării variantei optime din punct de vedere economic. 

 

CAP. 3  CADRUL NATURAL ŞI PEDOCLIMATIC 
 

Cercetările s-au efectuat la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda şi  

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada . Amplasarea experienţelor  în cele 

două locaţii se justifică prin faptul că în aceste locaţii condiţiile pedoclimatice sunt total 

diferite. 

 Terenul de la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda pe care au fost 

amplasate experienţele din punct de vedere fizico-geografic face parte din Podişul 

Transilvaniei . Climatul general al zonei este definit  prin valorile elementelor înregistrate 

la staţia meteorologică Turda. Regimul termic este caracterizat prin media anuală de 8,6° 

C.  Luna cea mai căldurosă este iulie când se înregistrează o temperatură medie lunară de 

19,3° C, iar cea mai răcoroasă lună este ianuarie, având temperatura medie lunară de – 

4,4°C.  
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 Precipitaţiile medii anuale sunt de 540 mm, din care 68% cad în perioada de 

vegetaţie, cea mai ploioasă  fiind luna iunie, când s-au înregistrat precipitaţii de 85,3 mm, 

iar luna cea mai secetoasă, cu  precipitaţii foarte puţine este luna februarie, când media de 

precipitaţii  este de numai 22,6 mm. 

 Din punct de vedere fizico- geografic, terenul pe care au fost amplasate 

experienţele la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada aparţine Câmpiei 

Someşului, care este o câmpie de revărsare fluvială. Relieful este format din materiale de 

divagare cu forme de mezo şi micro relief foarte variate. În câmpia Someşului Vechi 

solurile întâlnite aparţin tipurilor: aluvional, preluvosal şi luvosol. Aceste  soluri se 

reprezintă ca subsoluri tipice, albice şi stagnogleizate şi au la bază sedimente lutoase, 

nisipolutoase sau chiar nisipuri.  Sedimentele pe care s-au format aceste soluri sunt de 

texturi mijlocii şi fine. Nivelul freatic este variabil în timp şi spaţiu fiind mult influențat 

de regimul precipitaţiilor. 

Temperatura medie multianuală, înregistrată la staţia Livada, în ultimii 35 de ani, a 

fost de 9,3 °C, amplitudinea de variaţie fiind de 4,2 °C. Coeficientul de variaţie al 

valorilor anuale faţă de normală (s % = 7,0) indică o variaţie relativ mică. Evoluţia 

temperaturilor medii lunare, multianuale şi a extremelor (min.,max.), relevă că, cea mai 

caldă lună a anului este iulie cu 20 °C, urmată de august cu 19,3 ° C şi iunie cu 18,2 °C, 

iar cea mai rece lună este ianuarie  cu - 2,9 °C. 

Suma precipitaţiilor anuale în medie pe 47 ani (1962- 2008) a fost de 724 mm cu o 

repartiţie neuniformã în perioada de vegetaţie şi cu oscilaţii medii anuale între 524 mm 

(1971) şi 1489 mm (1966) Precipitaţiile cãzute în perioada rece (XI -III) imprimã în 

general caracterul anului agricol. În medie în acest sezon se acumuleazã 286 mm cu 

variaţii între 152 mm (1990) şi 590 mm (1966). 
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CAP. 4 METODELE DE CERCETARE 

4.1 Organizarea experienţelor la SCDA Livada şi SCDA Turda 

 La SCDA Livada şi SCDA Turda s-au organizat un număr de 3 experienţe la 

cultura porumbului privind calculul statistic al gradului de îmburuienare şi al influenţei 

acestuia asupra producţiei. În aceste experienţe am urmărit influenţa numărului de 

repetiţii şi a mărimii parcelelor asupra preciziei de interpretare a diferenţelor dintre 

parcele. Prin rezultatele obşinute urmărim precizarea celor mai potrivite dimensiuni ale 

parcelelor şi a numărului de repetiţii pentru a elimina influenţa erorilor datorate 

neuniformităţii terenului care este caracteristic terenului pe care se execută experienţele 

la SCDA Livada.  

4.2. Metodele de cercetare folosite 

Metoda folosită pentru stabilirea semnificației efectelor studiate sunt metoda 

Analizei Varianței, iar pentru stabilirea variantelor optime ale tratamentelor se vor folosi 

metode de testare a semnificației la comparaţiile multiple. Dintre metodele noi pe care 

le propunem pentru analiza efectelor  tratamentelor aplicate sunt analiza regresiilor. 

 

CAPITOLUL 5 - PRELUCRAREA DATELOR FOLOSIND METODE ŞI 
PACHETE SOFTWARE DEDICATE CALCULUI STATISTIC 

 

Aplicaţiile informatice sunt de un real ajutor în munca de zi cu zi a cercetătorilor. 

Acest ajutor apare prin  posibilitatea culegerii datelor experimentale la faţa locului, 

stocarea lor electronică, se evidenţiază în special în etapa anevoioasă a prelucrării datelor 

experimentale, a interpretării  acestora şi se finalizează cu posibilitatea prezentărilor 

rezultatelor cercetarilor în moduri diverse, cât mai accesibile publicului informat sau 

publicului larg. 

Pentru experienţe monofactoriale amplasate în repetiţii cu blocuri complete, 

complet randomizate, folosirea aplicaţiilor SPSS sau MINITAB este extrem de facilă, 

oferă rezultate complete şi asigură plusul de informaţii faţă de metodele statistice folosite 

anterior. 

Pentru experienţele polifactoriale, aplicaţiile SPSS sau MINITAB oferă rezultate 

parţiale. Pentru experienţele organizate după metoda grilajelor, aplicaţiile SPSS sau 
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MINITAB nu pot fi utilizate, valorificarea se poate face manual, folosind o aplicaţie de 

calcul tabelar. Pentru experienţele amplasate după metoda parcelelor subdivizate sau în 

benzi, informaţia de analiza varianţei obţinute din SPSS trebuie corectate manual pentru a 

putea fi folosita la testele statistice F şi la testele statistice pentru comparaţii multiple. 

 

CAPITOLUL 6 - REZULTATE OBŢINUTE 
 

 Experienţele au fost amplasate  după metoda dreptunghiului latin în 3 şi 6 repetiţii 

şi după metoda pătratului latin  în 12 repetiţii atât la la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 

Agricolă Turda  cât şi la  Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada. 

 Rezultatele obţinute  în cazul experienţelor amplasate după metoda dreptunghiului 

latin  ne arată că cea mai bună variantă la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 

Livada a fost cea tratată cu Lumax 3,5 l/ha, diferenţa faţă de martor fiind asigurată 

statistic. (Tabelul 1) 

 Creşterea numărului de repetiţii de la 3 la 6, diferenţa faţă de martor a variantei 

tratată cu Lumex 3,5 l/ha devine distinct semnificativă, iar diferenţa producţiei din 

variante (V12) unde tratamentul a fost cu Dual Gold +Merlin 480 Ec în doză de 2,0+ 

0,200 l/ha devine semnificativă faţă de nesemnificativ în cazul amplasării în trei repetiţii. 

(Tabelul 2). 

 Amplasarea experienţei după metoda pătratului latin în 12 repetiţii în varianta (9) 

tratament cu Lumax 3,45 l/ha diferenţa faţă de martor este foarte semnificativă faţă de 

semnificativ sau distinct semnificativîn cazul amplasării în 3 repetiţii sau în 6 repetiţii. 

Creşterea semnificaţiei prin creşterea numărului de repetiţii se datorează eliminării 

erorilor datorate neuniformităţii terenului. (Tabelul 3) 

În cazul experienţelor amplasate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 

Turda  diferenţele faţă de martor a producţiilor din variantele erbicidate este asigurată 

statistic în majoritatea lor, datorită evidenţierii mai puternic a efectelor tratamentelor 

(Tabelul 4, 5, 6). 

În cazul experienţelor amplasate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 

Turda   creşterea numărului de repetiţii de la 3-6-12 nu modifică  nivelul semnificaţiei 

diferenţei dinte variantele tratate şi varianta martor. 
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Tabelul 1 
Stabilirea semnificaţiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 

dreptunghi latin cu 3 repetitii la SCDA Livada 
V Productia  

de boabe 
q\ha 

Diferenta fata de 
martor 

Semnif.
 

Diferenta fata de 
medie 

Semnif.
 

q/ha % q/ha % 
1 33,9 - 100 - - 54,9 38,2 ooo 
2 89,3 55,4 265,4 xxx 0,5 100,6  
3 92,9 59,0 274,0 xxx 4,1 104,6  
4 101,8 67,9 300,3 xxx 13,0 114,6  
5 88,1 54,2 259,9 xxx - 0,7 99,2  
6 78,9 45,0 232,7 xxx - 9,9 88,9  
7 77,7 43,8 229,2 xxx -11,1 87,5  
8 92,5 58,6 272,9 xxx 3,7 104,2  
9 110,7 76,8 326,5 xxx 21,9 124,7 x 
10 105,7 71,8 311,8 xxx 16,9 119,0  
11 96,7 62,8 285,3 xxx 7,9 108,9  
12 97,6 63,7 287,0 xxx 8,8 109,9  

xmedie = productia medie pe experienta = 88,8 q/ha 
DL 5% = 18,9 q/ha      55,8%       21,3% 
      1% = 25,9 q/ha     76,4%       29,2% 
   0,1% = 35,1q/ha    103,5%       39,5% 

  
Tabelul 2 

Stabilirea semnificatiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 
dreptunghi latin cu 6 repetitii  

V Productia  
de boabe 

q\ha 

Diferenta fata de martor 
 

Semnif. 
 

Diferenta fata de medie 
 

Semnif. 
 

q/ha % q/ha % 
1 28,3 - 100 - - 61,2 32 ooo 
2 90,2 61,9 318 xxx 0,7 101  
3 92,9 64,6 328 xxx 3,4 104  
4 97,9 69,6 346 xxx 8,4 109  
5 86,7 58,4 306 xxx -2,8 97  
6 82,5 54,2 292 xxx -7,0 92  
7 85,1 56,8 301 xxx -4,4 95  
8 97,8 69,5 346 xxx 8,3 109  
9 107,9 79,6 381 xxx 18,4 121 xx 
10 101,5 73,2 359 xxx 12,0 113  
11 97,6 69,3 345 xxx 8,1 109  
12 105,8 77,5 374 xxx 16,3 118 x 
xmedie = productia medie pe experienta = 89,5 q/ha 
DL 5% = 14,1 q/ha      49,8 %       15,8 % 
      1% = 18,7 q/ha     66,1 %        20,9 % 
   0,1% = 24,4 q/ha      86,2 %       27,3 % 
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Tabelul 3 
Stabilirea semnificatiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 

pătrat latin cu 12 repetitii 
V Productia  

de boabe 
 q\ha 

Diferenta fata de martor 
 

Semnif.
 

Diferenta fata de medie 
 

Semnif.
 

q/ha % q/ha % 
1 39,9 - 100 - -49,3 45 ooo 
2 89,6 49,7 225 xxx 0,6 100  
3 93,2 53,3 234 xxx 4,0 105  
4 97,4 57,5 244 xxx 8,2 109  
5 86,4 46,5 217 xxx -2,8 97  
6 83,3 43,4 209 xxx -5,9 93  
7 87,5 47,6 219 xxx -1,7 98  
8 95,7 55,8 240 xxx 6,5 107  
9 107,0 67,1 268 xxx 17,8 120 xxx 
10 99,1 59,2 248 xxx 9,9 111 x 
11 95,3 55,4 239 xxx 6,1 107  
12 102,2 62,3 256 xxx 13,0 115 xx 
xmedie = productia medie pe experienta = 89,2 q/ha 

DL  5% =    9,1 q/ha      22,8 %        10,2 % 
              1% =  12,1 q/ha      30,3 %        13,6 % 

     0,1% = 15,5 q/ha      38,8 %        17,4 % 
  

Tabelul 4 
Stabilirea semnificaţiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 

dreptunghi latin cu 3 repetitii la SCDA Turda 
 

V Productia  
de boabe 

 q\ha 

Diferenta fata de martor Semnif. Diferenta fata de medie Semnif.

q/ha % q/ha % 

1 43,8 - 100 - -55,7 44 ooo 
2 99,7 55,9 228 xxx 0,2 100  
3 100,7 56,9 230 xxx 1,2 101  
4 103,5 59,7 236 xxx 4,0 104 x 
5 96,5 52,7 220 xxx -3,0 97  
6 90,4 46,6 206 xxx -9,1 91 ooo 
7 87,0 43,2 199 xxx -12,5 87 ooo 
8 111,4 67,6 254 xxx 11,9 112 xxx 
9 129,0 85,2 295 xxx 29,5 130 xxx 

10 116,1 72,3 265 xxx 16,6 117 xxx 
11 105,8 62,0 242 xxx 6,3 106 xx 
12 110,9 67,1 253 xxx 11,4 111 xxx 
Xmedie = productia medie pe experienta  = 99,5 q/ha 

DL   5%    2,09 q/ha         4,8%            3,612% 
              1%     2,85  q/ha       6,5%           4,942% 
                  0,1%   3,87 q\ha        8,8%           6,705% 
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Tabelul 5 
Stabilirea semnificaţiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 

dreptunghi latin cu 6 repetitii la SCDA Turda. 
V Productia  

de boabe 
q\ha 

Diferenţa faţă de 
martor 

Semnif. Diferenţa faţă de 
medie 

Semnif.

q/ha % q/ha % 

1 43,2 - 100 - -55,6 44 ooo 
2 99,1 55,9 229 xxx 0,3 100 x 
3 102,8 59,6 238 xxx 4,0 104 xxx 
4 103,6 60,4 240 xxx 4,8 105 xxx 
5 99,0 55,8 229 xxx 0,2 100 x 
6 91,2 48,0 211 xxx -7,6 92 ooo 
7 88,6 45,4 205 xxx -10,2 90 ooo 
8 109,6 66,4 254 xxx 10,8 111 xxx 
9 118,6 75,4 275 xxx 19,8 120 xxx 
10 113,5 70,3 263 xxx 14,7 115 xxx 
11 104,9 61,7 243 xxx 6,1 106 xxx 
12 110,9 67,7 257 xxx 12,1 112 xxx 

    Xmediu = productia medie pe experienta  = 98,8 q/ha 
DL    5%      0,48 x 1,98 =   0,95   q/ha      2,2 %     0,1% 

                 1%       0,48 x 2,63  =  1,26   q/ha      2,9%      1,3% 
                0,1%      0,48 x 3,39 =   1,63    q/ha      3,8%     1,6% 
  

Tabelul 6 
Stabilirea semnificaţiei diferentei pentru experienţa monofactorială amplasată în 

pătrat latin cu 12 repetitii la SCDA Turda. 
V Productia  

de boabe 
q\ha 

Diferenţa faţă de 
martor 

Semnif.
 

Diferenţa faţă de 
medie  

Semnif.
 

q/ha % q/ha % 

1 43,2 - 100 - -55,6 44 ooo 
2 99,1 55,9 229 xxx 0,3 100 x 
3 102,8 59,6 238 xxx 4,0 104 xxx 
4 103,6 60,4 240 xxx 4,8 105 xxx 
5 99,0 55,8 229 xxx 0,2 100 x 
6 91,2 48,0 211 xxx -7,6 92 ooo 
7 88,6 45,4 205 xxx -10,2 90 ooo 
8 109,6 66,4 254 xxx 10,8 111 xxx 
9 118,6 75,4 275 xxx 19,8 120 xxx 
10 113,5 70,3 263 xxx 14,7 115 xxx 
11 104,9 61,7 243 xxx 6,1 106 xxx 
12 110,9 67,7 257 xxx 12,1 112 xxx 

Xmediu = productia medie pe experienta  = 98,8 q/ha 
DL    5%      0,48 x 1,98 =   0,95   q/ha      2,2 %     0,1% 

                 1%       0,48 x 2,63  =  1,26   q/ha      2,9%      1,3% 
           0,1%      0,48 x 3,39 =   1,63    q/ha      3,8%     1,6% 
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Oricare din metodele de prelucrare statistică devin mai eficiente dacă sunt 

minimizate erorile experimentale. În cazuri de forţă majoră, calcularea corectă a datelor 

pentru parcela lipsă poate să reducă semnificativ eroarea experimentală. 

Rezultatele obţinute în experienţele cu epoci de aplicare a tratamentelor cu 

erbicide la grâu sunt analizate atât din punct de vedere al analizei variantei si calcului 

regresiei. 

 În cazul tratamentelor cu erbicide la patru soiuri de grâu în patru epoci de aplicare 

se constată că producţiascade foarte semnificativ în epoca a patra de aplicare BBCH  49 

(burduf) faţă de epoca a doua de tratament BBCH 21 (înfrăţit – primul internod). 

 Calculul regresiei în cazul cercetării efectului epocilor de aplicare a tratamentelor 

ne aduce informaţii în plus faţă de analiza variantei prin faptul că ne indică momentul 

optim al tratamentelor pentru a obţine producţii  maxime (Figura 1). 
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Fig. 1 Regresia pătratică a producţiei de grâu în funcţie de momentul aplicării 
tratamentelor cu erbicide 

 
 În cazul tratamentului cu Icedin forte în diferite epoci producţia scade foarte 

semnificativ negativ în cazul aplicării în epoca a patra (BBCH 49) . 
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 Calculul regresiei în acest caz ne arată că producţia maximă se obţine  în cazul în 

care tratamentul se face timpuriu (imediat după înfrăţit) primăvara timpuriu (BBCH 12-

14) (Figura 2). 
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Fig.2 Regresia pătratică a producţiei de grâu în funcţie de momentul aplicării 

tratamentelui cu Icedin Forte 2,0 l/ha 

Erbicidul Glean este selectiv faţă de cultura de grâu. Tratamentele indiferent de 

epocile de aplicare nu induc efecte fitotoxice, chiar dacă se fac în epoci mai tardive 

BBCH 49 faţă de burduf al grâului. 

 Calculul regresiei ne arată în plus faţă de analiza variantei că producţie maximă se 

obţine când tratamentul se face după faza de înfrăţire 1-2 internoduri (Figura 3). 

Tratamentul cu SDMA este mai selectiv decât tratamentul cu Icedin forte, aspect 

pus în evidenţă prin faptul că producţia de grâu scade mai puţin decât în cazul 

tratamentului cu Icedin  forte aplicat în epocile 3-4 (BBCH-37 -  BBCH  49). Producţia 

maximă în cazul tratamentului cu SDMA se obţine în cazul unui tratament aplicat mai 

târziu decât în cazul tratamentului cu Icedin forte BBCH 21-24 (1-2 internoduri) (Figura 

4). 
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Fig.3 Regresia pătratică a producţiei de grâu în funcţie de momentul aplicării 
tratamentelui cu Glean 0,02 kg/ha 
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Fig. 4 Regresia pătratică a producţiei de grâu în funcţie de momentul aplicării 
tratamentelui cu SDMA 2,0 l/ha 
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 Analiza rezultatelor obţinute în experienţe trebuie analizate prin mai multe 

mijloace statistice încât să se poată lua cele mai bune decizii din punct de vedere tehnic. 

Dacă diferenţa este semnificativă trebuie să vedem când această diferenţă este maximă 

.Acest lucru se poate obţine prin calculul  punctului maxim sau a punctului de inflexiune. 

 Analiza cheltuielilor cu erbicidele în diferite variante ( în general  a inputurilor ) a 

semnificaţiei diferenţei şi a preţului ne permite să tragem următoarele concluzii (Tabelul 

7): 

- Cheltuielile cu erbicidele sunt diferite în funcţie de metoda folosită, dar şi 

producţiile sunt diferite datorită eficacităţii diferite asupra buruienilor. 

- Insumarea algebrică a cheltuielilor cu erbicidele şi valoarea sporului de producţie 

faţă de martorul neerbicidat ne arată că toate tratamentele sunt profitabile. 

Tabelul 7 
Valoarea sporului şi al cheltuielilor cu erbicidele şi profitul obţinut comparativ cu 

martorul netratat 
Variantele 

testate 
Spor faţă de 

martor  
q/ha 

Valoare spor 
 

RON / ha 

Cheltuieli cu 
erbicidele  
RON/ha 

Profit 
 

RON/ha 
V 1 0 0 0 0 
V 2 55,4 3324 134,5 3189,5 
V 3 59,0 3540 173,0 3367,0 
V 4 67,9 4074 289,0 3785,0 
V 5 54,2 3252 130,0 3122,0 
V 6 46,9 2814 87,3 2726,7 
V 7 43,7 2622 284,5 2337,5 
V 8 58,6 3516 288,0 3228,0 
V 9 76,8 4608 248,5 4359,5 
V 10 71,8 4308 130,3 4177,7 
V 11 62,8 3768 160,0 3608,0 
V 12 63,7 3822 259,2 3562,1 

 

În cazul comparării rezultatelor în variantele erbicidate cu media experienţei se 

consată că s-au obţinut sporuri în majoritatea variantelor cu excepţia celor erbicidate cu 

Ascenit 500+ Surdone 2,5 + 0,250 l,kg/ha, Ascenit 500+Sulcomax 3+3,51 l/ha . 

 Insumarea algebrică a cheltuielilor cu erbicidele şi valoarea sporului ne arată că în 

toate variantele se obţine profit.  Acest lucru se datorează faptului că în variantele în care 

producţia este mai mică decât media experienţei şi cheltuielile cu erbicidele sunt mai mici 

decât cele medii (Tabelul 8). 
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 Tabelul 8 
Rezultanta sumei sporului de producţie  şi a cheltuielilor cu erbicide faţă de media 

experienţei 
Variantele 

testate 
 

Producţia 
 

q/ha 

Spor faţă de 
medie 
q/ha 

Valoare 
spor 

RON/ha 

Cheltuieli cu 
erbicide 
RON/ha 

Diferenţa faţă 
de medie 
RON/ha 

Profit faţă 
de medie 
RON/ha 

Media 88,80 0 0 182,0 0 0 
V 2 89,3 0,5 30,0 134,5 -47,5 77,5 
V 3 92,9 4,1 24,6 173,0 -9,0 255,0 
V 4 101,8 13,0 78,0 289,0 107,0 29,0 
V 5 88,1 -0,7 -42 130,0 -52,0 10,0 
V 6 80,8 -8,0 -480 87,3 -94,7 574,7 
V 7 77,6 -11,2 -672 284,5 102,5 569,5 
V 8 92,5 3,7 222 288,0 106,0 116,0 
V 9 110,7 21,9 1314 248,5 66,5 1247,5 
V 10 105,7 16,9 1014 130,3 -51,7 1065,7 
V 11 96,7 7,9 474 160,0 -22,0 496,0 
V 12 97,6 8,8 528 259,2 77,2 450,8 

 

 Acest aspect ne ajută în luarea unei decizii tehnice. Dacă se doreşte o  producţie 

maximă se cheltuieşte  cu erbicidele mai mult. Dacă resursele financiare ale fermierului 

sunt mai reduse, decizia este să cheltuiască mai puţin cu erbicidele. 

 

CONCLUZII 

 

1. Teza elaborată se înscrie în domeniul îmbunătăţirii şi perfecţionării valorificării 

statistice a rezultatelor experimentale la experienţele de câmp de la SCDA Livada 

şi SCDA Turda. Opţiunea tezei vizează continurarea cercetărilor pentru 

completarea epocilor de evoluţie a prelucrării statistice creionate de Săulescu N.A. 

Epocile rezultate din stadiul actual al cercetării au cuprins: 

I. Epoca observaţiilor şi încercărilor simple, ale căror începuturi se pierd 

în negura timpurilor şi care durează până la Liebig. 

II. Epoca lui Liebig 

III. Epoca modernă 
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2. Datele incluse în teză constituie baza de date care poate fi folosită de cercetătorul 

ştiinţific în colectarea datelor experimentale, în analiza statistică a acestora  

precum şi în prezentarea şi diseminarea rezultatelor. 

3. Pentru experienţe monofactoriale amplasate în repetiţii cu blocuri complete, 

complet randomizate, folosirea aplicaţiilor SPSS sau MINITAB este extrem de 

facilă, oferă rezultate complete şi asigură plusul de informaţii faţă de metodele 

statistice folosite anterior. 

4. Pentru experienţele polifactoriale, aplicaţiile SPSS sau MINITAB oferă rezultate 

parţiale. Pentru experienţele organizate după metoda grilajelor, aplicaţiile SPSS 

sau MINITAB nu pot fi utilizate, valorificarea se poate face manual, folosind o 

aplicaţie de calcul tabelar. Pentru experienţele amplasate după metoda parcelelor 

subdivizate sau în benzi, informaţia de analiza varianţei obţinute din SPSS trebuie 

corectate manual pentru a putea fi folosita la testele statistice F şi la testele 

statistice pentru comparaţii multiple.  

5. Folosirea metodelor noi de prelucrare confirmă faptul că prin creşterea numărului 

de repetiţii se obţine o precizie mai mare în evaluarea influenţei factorului studiat. 

Creşterea numărului de repetiţii în toate cazurile şi în ambele zone studiate a 

condus la justificarea creşterii numărului de repetiţii. 

6. În experienţele de la SCDA Livada creşterea numărului de repetitiii de la 3 la 6 a 

determinat creşterea semnificaţiei pentru anumite variante: de la semnificativ 

pozitiv la distinct semnficativ pozitiv şi de la nesemnificativ la semnficativ pozitiv 

pentru o altă variantă. Studiul de caz a inclus o experienţă cu erbicide la cultura de 

porumb în care  prima varianta a fost cea tratată cu Lumax în doză de 3,5 l/ha  iar 

cealaltă a fost varianta tratată cu Dual Gold 2,0 l/ha + Merlin 480 EC 0,20 kg/ha. 

7. Prin mărirea numărului de repetiţii la douăsprezece şi aşezarea experienţei după 

metoda pătratului latin, semnificaţia creşte în varianta tratată cu cu Lumax 3,5 l/ha 

la foarte semnificativ, creşte la semnificativ în varianta erbicidată cu Acenit 500 în 

doză de 2,5 l/ha + Merlin 480 EC în doză de 0,19 kg/ha şi la distinct semnificativ 

în varianta tratată cu Dual Gold 2,0 l/ha + Merlin 480 EC în doză de 0,20 kg/ha. 

8. În condiţiile de la SCDA Turda efectul tratamentelor cu erbicide este mult mai 

vizibil decât la SCDA Livada. Dacă la SCDA Livada în varianta tratată cu Lumax 



 20

3,5 l/ha diferenţa faţă de media experienţei a fost semnificativ pozitivă, la SCDA 

Turda diferenţa faţă de media experienţei este foarte semnificativ pozitivă. 

Creşterea semnificaţiei în experienţa de la SCDA Turda faţă de cea de la SCDA 

Livada este constatată şi la alte variante. 

9. Creşterea numărului de repetiţii de la 3 la 6 în cazul experienţei de la SCDA Turda 

nu duce la creşterea preciziei în evaluarea influenţei factorului cercetat. 

10. Datorită uniformităţii terenului din câmpul experimental de la SCDA Turda, nici 

creşterea numărului de repetiţii la douăsprezece nu duce la creşterea semnificaţiei 

decât în două variante unde de la nesemnificativ se ajunge la semnificativ pozitiv. 

11. Informaţia obţinută prin prelucrarea tradiţională a datelor experientale folosind 

analiza varianţei şi a comparaţiilor multiple poate să fie complectată eficient prin 

utilizarea metodei de analiză a regresiei. Informaţia obţinută se referă în principal 

la identificarea momentului optim de aplicare a tratamentului cu erbicide în 

vederea obţinerii producţiei competitive. Folosirea metodei regresiei prin 

informaţiile noi obţinute face posibilă eliminarea unor erori în aplicarea 

tratamentelor cu erbicide. Studiile de caz pentru cultura de grâu au confirmat 

semnificaţii diferite când erbicidele specifice pe bază de 2,4 D şi DICAMBA s-au 

folosit în perioada E3 sau când tratamentul s-a făcut în faza de burduf a grâului.  

Astfel, producţia de grâu  obţinută este distinct semnificativ negativ când 

tratamentul s-a făcut în E3 (grâul în faza de 3-4 internodii BBCH-37) şi foarte 

semnificativ negativ când tratamentul s-a făcut în faza de burduf a grâului (BBCH-

49) faţă de  producţia obţinută în cazul tratamentului în momentul E2. 

12.  Folosirea procedeelor noi de valorificare a datelor experimentale conduce şi la 

estimarea profitabilităţii semnificaţiei diferenţelor identificate prin metodele de 

prelucrare statistică. Analiza datelor experimentale prin utilizarea procedeelor noi 

de prelucrare şi valorificare a confirmat că nu în toate cazurile variantele care 

prezentau semnificaţii asigurate statistic acopereau şi cheltuielile făcute la varianta 

respectivă.  

13.  Comparativ cu media experienţei sporurile au fost realizate în majoritatea 

variantelor cu excepţia variantelor erbicidate cu Acenit 500 + Surdone în doza de 
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2,5 l/ha + 0,25 kg/ha, Acenit 500+Sulcomax în doza de 3,0 l/ha + 3,5 l/ha şi 

Pendigan +Linurex în doză de 4,0 l/ha + 2,0 l/ha. 

14.  Prin însumarea cheltuielilor cu erbicidele şi valoarea profitului se realizează o 

valoare pozitivă faţă de media experienţei. 

15. Oricare din metodele de prelucrare statistică devin mai eficiente dacă sunt 

minimizate erorile experimentale. În cazuri de forţă majoră, calcularea corectă a 

datelor pentru parcela lipsă poate să reducă semnificativ eroarea experimentală. 

16.  Calculul statistic al datelor experimentale este singura metodă de valorificare a 

rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

 

RECOMANDĂRI 

 

1. Folosirea aplicaţiilor SPSS sau MINITAB contribuie la valorificarea 

complementară a datelor experimentale fără costuri suplimentare 

2. Prelucrarea statistică a datelor prin analiza varianţei să fie completată cu 

metodele comparaţiilor multiple şi regeresii 

3. La prelucrarea statistică a datelor de producţie să fie făcută şi stabilirea 

semnificaţiei cheltuielilor de producţie. 


