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Cuvinte cheie: rapiţă, regim de irigare, fertilizare, material biologic, biodiesel, gaze cu efect 

de seră  

 

Cuvânt înainte 

 

Noţiunile de biocombustibili, bioenergie, resurse de energie regenerabile şi-au făcut 

loc în opinia publică în ultimii 15–20 de ani iar bioenergia obţinută din biomasă este pe cale 

să devină o afacere foarte profitabilă.  

Biocombustibilii au fost admişi ca reprezentând o metodă utilă de ecologizare a 

transportului şi de eliminare a importului de petrol. Un obiectiv obligatoriu propus de 

Comisia Europeană şi care trebuie atins până în 2020 este ca un procent de 20% din totalul 

energiei produse în Europa să provină din surse regenerabile (vânt, soare, valuri,  

bioenergie). În prezent, în Europa, din consumul total de energie doar  un procent de 6,7% 

provine din surse regenerabile. Două treimi din acest procent provin din biomasă. 

Promovarea biocombustibililor pentru transport este un punct asupra căruia Comisia 

Europeană insistă în mod deosebit, pentru că sectorul Transporturi contribuie în mod major 

la creşterea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră, anulând economiile de emisii 

obţinute în alte sectoare ale economiei. 

Un factor cheie pentru impunerea ca alternativă viabilă a biocombustibililor o 

reprezintă sustenabilitatea lor. Producţia sustenabilă a biocombustibililor reprezintă o 

tematică deosebit de importantă şi actuală. In consecinţă, Uniunea Europeana a stabilit 

anumite criterii de sustenabilitate pentru producţia de biocombustibili. Criteriile sunt astfel 

definite încât biocombustibilii să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Aceste criterii includ evaluarea tuturor factorilor de pe întregul lanţ: cultivarea de biomasă 

(utilizarea fertilizanţilor, necesarul de energie pentru obţinerea de biomasă), producerea 

biocombustibililor şi comercializarea lor. Pentru a fi sustenabili, biocombustibilii trebuie să 

fie capabili să reducă emisiile de gaze ce contribuie la efectul de seră, cu cel puţin 35% pe 

parcursul întregului ciclu de viaţă (iar din 2017 acest procent va creşte la 60%).  

Biocombustibilii reprezintă o sursă reală de venituri atât pentru producători şi 

investitori cât şi pentru bugetul de stat. Trebuie precizat totodată că la nivel european, după 

reforma Politicii Agricole Comune, în anul 2003, când s-a produs decuplarea de producţie a 

subvenţiilor şi plăţilor acordate producătorilor agricoli, s-a permis reinserţia masivă a unor 

terenuri scoase din circuitul agricol şi afectarea acestora culturilor energetice în vederea 

producţiei de biocombustibili. Totuşi, această reorientare, deşi s-a realizat pe consideraţii 

economice, nu va produce efecte dintre cele mai favorabile dacă nu se are în vedere 

armonizarea culturilor agricole, ca structură şi pondere, prin raportarea la tradiţiile şi 

specificitatea zonelor de cultură.  



 

Marius Roman Rezumat al tezei  de doctorat 

 

8 

 

La nivel mondial, agricultura irigată este principalul consumator de apă extrasă din 

surse, în proporţie de 70-80%, şi în unele ţări chiar de până la 90%, reprezentând cca. 60000 

km³/an, din care 10% se returnează în râuri şi în stratele acvifere. La nivel global se 

consumă, pentru producerea hranei, o cantitate de apă de 7130 miliarde m³/an, din care se 

utilizează pentru irigaţii 1570 miliarde m³/an. Deoarece nu sunt cunoscute pe deplin cerinţele 

de apă ale plantelor nu se poate aplica un management eficient al apei. Necesarul de apă al 

plantelor depinde de fenomenul de evaporare şi este asociat cu producţia de biomasă şi de 

recoltă ceea ce face imposibilă determinarea lui cu mare acurateţe. Astfel, se impune 

monitorizarea cu mare atenţie a cantităţii de apă folosită în irigaţii pentru a se realiza 

tehnologii care să permită atât distribuirea uniformă a apei cât şi determinarea precisă a 

necesarului de apă. 

De asemenea, trebuie menţionat că în prezent agricultura românească se confruntă cu 

probleme multiple de ordin socio-economic generate atât de  fărâmiţarea terenului în peste 

40 milioane de parcele, cât şi de existenţa a numeroase gospodării care din punct de vedere 

economic pot fi declarate ca neviabile. Modificările structurale care au avut loc în 

agricultura României în perioada 1990-2011, având drept efect trecerea în proprietatea 

privată a peste 96 % din terenurile agricole şi formarea de exploataţii mici şi mijlocii, 

evidenţiază faptul că procesul de reformă este departe de a fi încheiat.  

În acest context reiese clar interesul şi motivaţia prezentei teze de doctorat şi, după 

finalizarea cercetărilor,  consider necesară continuarea ei pe planul analizei sustenabilităţii 

biocombustibililor la nivel de fermă mică şi mijlocie. 

Pe această cale doresc să aduc cele mai sincere mulţumiri domnului Prof. univ. dr. 

Emil Luca, care a avut încredere în mine şi a fost de acord cu abordarea acestei teze şi 

subiectului mai puţin „ortodox” şi m-a îndrumat cu multă competenţă în structurarea şi 

finalizarea ei.  

Mulţumesc de asemenea, întregului colectiv ICIA, în mod special Dnei Adriana Gog şi 

conducerii institutului, care m-au susţinut în toate demersurile efectuate.   

Nu în ultimul rând, mulţumesc familiei pentru ajutorul acordat pe toată perioada de 

derulare a prezentei teze şi care a făcut posibilă finalizarea ei. 

 

 

Autorul 
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CAPITOLUL I 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND 

BIOCOMBUSTIBILII - IMPACTUL DE MEDIU AL  

PRODUCERII ŞI UTILIZĂRII LOR 

 

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Ca o reacţie la degradarea condiţiilor de mediu, reprezentanţii din majoritatea ţărilor 

membre ale Naţiunilor Unite, reuniţi în Convenţia privind schimbările climatice (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) au elaborat în decembrie 

1997, la Kyoto (Japonia), un document de o importanţă majoră, Protocolul de la Kyoto – 

Convenţia asupra schimbărilor climatice, care prevede reducerea semnificativă a emisiilor 

poluante, confirmând legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea producerii şi 

consumului energiei. 

 

1.2. TIPURI DE BIOCOMBUSTIBILI 

Biocombustibilii reprezintă orice solid, lichid sau gaz obţinut din biomasă, care poate 

fi folosit pe post de combustibil (Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of 

the Council on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport 

2003; VIEWLS, 2005; http://www.ebb-eu.org/). În funcţie de natura biomasei şi a 

procesului folosit pentru obţinere, biocombustibilii se împart în: ♦Biocombustibili de 

generaţia întâi: se obţin prin procese şi tehnologii convenţionale, folosind ca materia primă 

atât plante bogate în amidon sau zahăr (grâu, porumb, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr), cât 

şi uleiuri vegetale (uleiuri obţinute din soia, rapiţă, in) sau grăsimi animale; 

♦Biocombustibili de generaţia a doua: biobutanol, biometanol, biohidrogen, biodimetileter 

(bio-DME), biodimetilformamidă (bio-DMF) sau etanol celulozic, obţinuţi din materii prime 

care nu intră în competiţie cu alimentele; ♦Biocombustibili de generaţia a treia: 

biocombustibili (bioetanol şi biodiesel) obţinuţi din alge; ♦Biocombustibili de generaţia a 

patra: biocombustibili obţinuţi prin procese şi tehnologii de tip „green” sau din alge 

modificate genetic (Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council on 

the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport 2003, 

http://www.ebb-eu.org/). 

 

1.3. IMPACTUL DE MEDIU AL PRODUCERII ŞI UTILIZĂRII BIOCOMBUSTIBILILOR 

Poluarea atmosferei de către motoarele cu ardere internă reprezintă impurificarea 

aerului din mediul ambiant cu noxe (oxizi de carbon, hidrocarburi, oxizi de azot etc.), şi 

particule solide de carbon (funingine sau fum). Efectul negativ al acestor poluanţi poate fi 

direct (afectând în mod nemijlocit sănătatea omului) şi indirect (degradând condiţiile de 

http://www.ebb-eu.org/
http://www.ebb-eu.org/
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mediu). Documentul CEC 2009 Directive 2009/30/Ec of the European Parliament and of The 

Council, 2009, include ţintele “20/20/20” care trebuiau atinse până în 2010: o reducere a 

gazelor cu efect de seră cu un procent de 20%, faţă de nivelul din 1990; o îmbunătăţire cu 

20% a eficienţei energetice, comparativ cu previziunile actuale pentru 2020; un procent de 

20% din mixul de energie trebuie să fie de tip regenerabil, din acest procent de 20%, cel puţin 

10% din energie trebuie să fie alocată sectorului transporturi, ceea ce înseamnă că acest 

procent de 10% va fi dat de utilizarea biocombustibililor.  

 

CAPITOLUL II 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND 

IRIGAREA CULTURILOR DE CÂMP 

 

2.1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Datorită condiţiile climatice pe care le are, se poate considera că în România irigaţiile 

au doar un caracter complementar, comparativ cu precipitaţiile înregistrate (FLORESCU, 

1965; BOTZAN, 1966; FLORESCU, 1967; LUP, 1997; DOMUŢA, 2003). Asigurarea unui 

regim hidric al solului cât mai favorabil creşterii şi dezvoltării armonioase a plantelor impune 

existenţa unei corelări cât mai bune între udările aplicate prin irigaţie şi precipitaţiile căzute 

(LUCA, 1999; GRUMEZA 2005). 

 

2.2. CONSUMUL DE APĂ AL PLANTELOR 

Zăpada, roua, ceaţa, umiditatea aerului, rezerva de apă din sol şi precipitaţiile lichide 

constituie sursele de apă pentru plante (BOTZAN, 1972; IONESCU-SISEŞTI, 1982; 

GRUMEZA, 1988;  GRUMEZA, 1990; MUREŞAN, 1992; MAXIM, 2008). 

Aprecierea necesităţii irigaţiei şi de zonare a culturii irigate se efectuează pe baza 

consumului de apă al plantelor agricole, element esenţial pentru stabilirea regimului de irigare 

a culturilor (POPESCU, 1978). Scăderea sub valoarea plafonului minim, Pmin, a umezelii 

solului reflectă apariţia deficitului hidric, care se poate înlătura numai prin irigaţie. Irigaţia 

aplicată are ca scop menţinerea umezelii solului în fenofazele critice şi anume, între plafonul 

minim şi capacitatea pentru apă în câmp (CC), (BOTZAN, 1972; GRUMEZA, 1989; RIEUL, 

1992; LUCA, 1994; LUCA, 1996, MOGOŞANU, 1999; LUCA, 2008). Valorile 

coeficientului de valorificare a apei şi ale eficienţei valorificării apei variază într-un domeniu 

larg şi depind de însuşirile solului, specia şi soiul cultivat, agrotehnica aplicată, regimul de 

irigare, condiţiile climatice (ŞIPOŞ, 1975; ONCIA, 1999; ONCIA, 2004; LUCA, 2004). 

 

2.3. IRIGAREA CULTURILOR AGRICOLE ÎN ROMÂNIA 

În   Ţările   Române  s-au  aplicat  primele irigaţii începând din secolul al XVII-lea la  
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cultura legumelor. La Ghiroda, lângă Timişoara s-a înfiinţat prima orezărie în perioada 1718-

1723. De asemenea, în Muntenia şi Moldova au fost executate mai multe canale de irigaţie şi 

de alimentare cu apă în perioada 1750-1850 (PLEŞA, 1979; ONU, 1988; MUREŞAN, 1992; 

NAGY, 1994; LUCA, 1994). În România,  până în anul 1938, a fost amenajată o suprafaţa de 

15.400 ha, destinată aproape în totalitate doar culturii legumelor (BOTZAN, 1959). 

În anul 1958 s-a înfiinţat Consiliul Naţional de Irigaţii şi Desecări, afiliat la Consiliul 

Internaţional de Irigaţii şi Desecări. În perioada 1956-1960, odată cu înfiinţarea unor unităţi 

agricole mari de producţie, s-a pus accent pe dezvoltarea irigaţiilor. În cadrul institutele 

agronomice de învăţământ superior şi la şcolile medii (Timişoara, Băneasa, Secuieni, 

Coţofeni), pe lângă fabricile de zahăr (Buzău, Timişoara, Arad) şi în cadrul Institutului de 

Cercetări pentru Cultura Porumbului de la Fundulea s-au înfiinţat noi câmpuri experimentale 

(FLORESCU, 1965; FLORESCU, 1967; ONCIA, 1999). Tot în această perioadă cercetarea 

ştiinţifică, legată de irigarea culturilor de câmp, a luat o mare dezvoltare (MUREŞAN, 1992; 

LUCA, 1999). Cercetările privind agrotehnica culturilor irigate au fost, de asemenea, studiate 

(JINGA, 1971; IONESCU-SISEŞTI, 1971; ONU, 1988; JINGA, 1993; NAGY, 1994; LUCA, 

1999; ONCIA, 2004;  LUCA, 2004). De asemenea, datorită avantajelor de ordin tehnologic 

pe care le prezintă, trebuie extinse şi cercetările privind aplicarea unor tratamente specifice 

(insecticide, erbicide, fungicide, retardante) odată cu apa de irigare (POPESCU, 1978; 

NAGY, 1994; POPESCU, 1999; LUCA, 2004). 

După 1999, în vederea facilitării transferului managementului activităţilor de irigaţii, a 

fost instituit conceptul de Asociaţii de Utilizatori de Apă de Irigaţie (AUAI). S-au acordat 

subvenţii ale energiei numai pentru acei fermieri care s-au asociat în Organizaţii de Utilizatori 

de Apa de Irigaţie (OUAI-uri) (http://www.anif.ro).   

 

2.4. ASPECTE ECONOMICE ALE IRIGAŢIILOR 

Evaluarea viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii se efectuează prin analiza 

raportului  Beneficiu/Cost, care compară beneficiile obţinute din activitatea de irigaţie cu 

costul aplicării acesteia (BOTZAN, 1959; DOUGHERTZ, 1995; DOMUŢA, 2003). În 

situaţia în care valoarea calculată a raportului beneficiu/cost este supraunitară, se consideră că 

beneficiile rezultate în urma aplicării irigaţiilor acoperă costurile acestora. Dacă valoarea 

raportului beneficiu/cost este subunitară, nu se justifică din punct de vedere economic 

aplicarea irigaţiilor deoarece costurile acestora depăşesc beneficiile obţinute (LUCA, 1999; 

GRUMEZA, 2000; LUCA, 2008). 

 

http://www.anif.ro/
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CAPITOLUL III 

FERME VEGETALE DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI 

 

3.1. CONSIDERAŢII GENERALE  

Pentru agricultura României, pot fi luate în considerare pentru obţinerea de biodiesel, 

în ordinea importanţei, următoarele culturi care pot fi aplicate şi în Câmpia Transilvaniei: 

rapiţa, floarea soarelui, soia (NAGHIU, 2007; ROMAN, 2009; ROMAN, 2010). 

 

3.2. TIPURI DE EXPLOATAŢII AGRICOLE 

Având în vedere destinaţia producţiei agricole, fermele din ţara noastră sunt: 

exploataţii agricole destinate realizării de produse pentru comercializare; ferme de 

subzistenţă (http://www.madr.ro, http://www.insse.ro/cms/rw/pages/romania in cifre.ro). 

Potrivit MADR, în România sunt aproximativ 4.256.152 exploataţii agricole din care  90,96% 

sunt unităţi de subzistenţă, 7,55% de semi-subzistenţă, iar 1,49% sunt exploataţii comerciale.  

 

3.3. SITUAŢIA FERMELOR DIN JUDEŢELE CLUJ, MUREŞ ŞI BISTRIŢA-NĂSĂUD 

La nivelul anului 2010, în judeţul Cluj, din cele 316 exploataţii agricole comerciale 

215 sunt exploataţii vegetale, 48 sunt exploataţii zootehnice, 53 sunt exploataţii mixte; în 

judeţul Mureş, din totalul de 98 de exploataţii agricole comerciale, 50 sunt exploataţii 

vegetale, 22 sunt ferme zootehnice iar 26 sunt exploataţii mixte; în judeţul Bistriţa-Năsăud, 

din totalul de 78 de exploataţii agricole comerciale, 45 sunt exploataţii vegetale, 14 ferme 

zootehnice şi 9 exploataţii mixte (http://www.agroazi.ro, 

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/romania in cifre.ro). 

 

CAPITOLUL IV 

OBIECTIVELE CERCETĂRILOR. MATERIALUL BIOLOGIC 

STUDIAT ŞI METODELE DE EXPERIMENTARE. METODE DE 

DETERMINARE A GAZELOR CU EFECT DE SERĂ (GES). METODE 

DE DETERMINARE A EFICIENŢEI ECONOMICE A IRIGĂRII 

CULTURII RAPIŢEI 

 

4.1. OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN CERCETĂRILE CARE AU STAT 

 LA BAZA TEZEI DE DOCTORAT 

Prezenta teză de doctorat abordează problema producerii de biodiesel la nivel de fermă 

agricolă specifică Câmpiei Transilvaniei şi încearcă găsirea unor răspunsuri privind 

sustenabilitatea combustibililor – determinarea cantităţii emisiilor de gaze cu efect de seră 

http://www.madr.ro/
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/romania%20in%20cifre.ro
http://www.agroazi.ro/
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/romania%20in%20cifre.ro
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asociate culturii rapiţei. Dacă, din punct de vedere agricol, irigarea şi fertilizarea pot avea un 

aport semnificativ şi benefic asupra culturii (creşterea productivităţii culturii), evaluarea 

impactului asupra mediului al producerii materiei prime, seminţele de rapiţă, poate să aibă 

rezultate neaşteptate, prin introducerea unor mărimi (emisii de gaze cu efect de seră) care se 

regăsesc în produsul final şi nu mai fac atractive aceste opţiuni. 

Obiectivele propuse în acest studiu pot fi structurate astfel: 

Cercetare teoretică - realizarea unor studii documentare aprofundate privind:  

Protocolul Kyoto; tipuri de biocombustibili şi plante cu potenţial energetic; impactul de 

mediu al producerii şi utilizării biocombustibilului, cu accent asupra gazelor cu efect de seră; 

calculului emisiilor gazelor cu efect de seră; irigarea culturilor de câmp; o analiză a 

situaţiei privind irigaţiile în România: scurt istoric şi situaţia prezentă, cu accent asupra 

aspectelor economice ale irigaţiilor; tipuri de ferme existente în  judeţele Câmpiei 

Transilvaniei, în care ar fi posibilă producerea de biocombustibili. 

Cercetare experimentală - realizarea unor studii experimentale urmărind: alegerea 

unei zone optime pentru realizarea culturii rapiţei; alegerea unui material biologic şi  

realizarea tehnologiei pentru cultura rapiţei; analiza influenţei regimului de irigare, 

fertilizării şi materialului biologic asupra culturii de rapiţă în zona aleasă (producţie şi 

principalele caracteristici morfoproductive – număr de ramificaţii pe plantă, număr de silicve 

pe plantă, număr de seminţe pe silicvă), în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, perioada 

2008 - 2010; determinarea consumului de apă al culturii de rapiţă şi a eficacităţi irigării, în 

condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, perioada 2008 – 2010; calculul emisiilor gazelor cu 

efect de seră asociate culturii rapiţei realizate în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, perioada 

2008 – 2010; calculul eficienţei economice a irigării aplicate culturii de rapiţă realizate în 

condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, perioada 2008 – 2010. 

 

4.2. CADRUL NATURAL ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT EXPERIENŢELE 

Cultura rapiţei a fost realizată pe un lot experimental din localitatea Mihai Viteazu, 

(Mihai Viteazu - Cluj) judeţul Cluj. Perimetrul studiat face parte din Câmpia Transilvaniei, la 

limita sud-vestică a acesteia, în regiunea inferioară a bazinului hidrografic Apuseni, în partea 

de nord a Culoarului Mihai Viteazu - Cluj - Alba Iulia, în depresiunea Mihai Viteazu - Cluj – 

Câmpia Turzii. Poziţia geografică a locului de experimentare corespunde coordonatelor 46
0
 

35` latitudine nordică şi 23
0
 47` longitudine estică Greenwich şi o altitudine de 345 – 493 m 

faţă de nivelul Mării Adriatice. În fig. 4.1. – 4.2 este prezentat regimul termic în zona Mihai 

Viteazu - Cluj, perioada 2008 – 2010, datele fiind preluate de la Centrul Meteorologic 

Regional Transilvania Nord Cluj (2008 - 2010) şi Staţia meteorologică Turda (2007 - 2008). 
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Fig. 4.1. Variaţia temperaturii medii lunare (t °C), Mihai Viteazu - Cluj 2008– 2010 

Fig. 4.1. The variation of the monthly average temperature (t °C), Mihai Viteazu - Cluj 2008-2010 

   

Fig. 4.2. Variaţia precipitaţiilor medii lunare (mm), zona Mihai Viteazu - Cluj 2008 – 2010 

Fig. 4.2. The variation of the monthly average precipitation (mm), Mihai Viteazu Cluj 2008 - 2010 

 

4.3. CARACTERIZAREA SOLULUI 

Textura solului este luto-argiloasă, structură glomerulară, porozitate mare de 59 % la 

suprafaţă şi 47 % în profunzime, iar capacitatea de reţinere a apei este ridicată, având valoarea 

Cc de 32 % si Co de 18 %. Caracteristicile solului (0 – 15 cm) din câmpul experimental: pH 

6,5, potenţial redox: 1,07 DS/m;  humus: 3,06; fosfor, P: 29 ppm; azot total, N: 284 ppm, 

carbon organic: 23,3 g/kg. Determinările au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Analize 

de Mediu LAM-ICIA. 

 

4.4. AMPLASAREA ŞI DESCRIEREA EXPERIENŢELOR 

S-a ales pentru parcelele de test o formă dreptunghiulară (2x5 m, 10 m
2
) cu spaţii de 

izolare (3 m) necesare pentru eliminarea apariţiei unor posibile influenţe între culturile vecine. 

Terenul utilizat pentru cercetarea propusă a fost delimitat de o zonă de izolare cu o lăţime de 5 

m, pentru a preîntâmpina existenţa unei posibile influenţe între parcelele experimentale 

(transportul nutrienţilor şi influenţa umezelii) care ar fi putut conduce la erori de interpretare 

(fig. 4.3.). Culturile comparative au fost aranjate în sistem polifactorial, complet randomizat, 

cu parcele subdivizate, factorul A fiind regimul de apă (două graduări), factorul B fiind 

fertilizarea (patru graduări) şi factorul C – cultivarul (trei graduări), materialul biologic ales. 

Pentru fiecare cultură comparativă s-au asigurat 3 repetiţii. Irigarea s-a efectuat prin udare 

prin brazde.  Experimentele au conţinut un număr de 3 repetiţii (n = 3), numărul variantelor 

analizate în experimentul realizat este 24 (v = 2 x 4 x 3), numărul total de parcele 
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experimentale a fost 72 (p = 24 x 3) (fig. 4.3.). Factorii  experimentali studiaţi şi graduările lor 

sunt prezentaţi sintetic în tabelul 4.1. 

 

4.5. MATERIALUL BIOLOGIC STUDIAT 

 În alegerea materialului biologic s-au respectat principiile de stabilitate şi regularitate 

a producţiei în toate condiţiile pedoclimatice, pentru obţinerea unui bun conţinut în ulei şi 

producţie de ulei/ha, toleranţă la principalele boli, toleranţă la ger şi iernare, precocitatea la 

recoltare şi toleranţa la cădere şi scuturare. S-a optat pentru un soi (Dexter – 

http://www.rapsgbr.com) şi doi hibrizi: NK Tehnic şi NK Caravel (http://www.syngenta.ro). 

 

Tabelul 4.1. 

Table 4.1. 

Prezentarea sintetică a factorilor studiaţi în experienţă, Mihai Viteazu - Cluj, 2008-2010 

Summary of the experimental factors, Mihai Viteazu - Cluj, 2008-2010 

Factorii studiaţi 

Analyzed factors 

Graduări / Graduations 

Factorul A 

Regimul de irigare 

Irigation regime 

a1 – neirigat / non-irrigated 

a2 – irigat la 50% din IUA / irrigated at 50% from IUA 

Factorul B 

Fertilizare 

Fertilization  

b1 – nefertilizat / non-fertilized 

b2 – fertilizat 100 N kg/ha + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf/ 

 fertilized 100 N kg/ha + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulfur 

b3 – fertilizat 150 N kg/ha + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf 

fertilized 150 N kg/ha + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulfur 

b4 – fertilizat 270 N kg/ha  + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf 

fertilized 270 N kg/ha  + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulfur 

Factorul C 

Cultivar 

Cultivar 

c1 – Dexter  

c2  - NK Caravel 

c3 – NK Tehnic 

 

Fig. 4.3. Organizarea 

cercetării în teren 

Fig. 4.3. The research 

organization in the 

experimental filed 

 
 

http://www.rapsgbr.com/
http://www.syngenta.ro/
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4.6. TEHNOLOGIA DE CULTURĂ APLICATĂ ÎN EXPERIENŢELE  

DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, 2008-2010 

 Planta premergătoare: s-a ales un teren pe care înainte a fost cultivat orz de toamnă.  

Aratul şi pregătirea terenului: După eliberarea terenului s-a executat o discuire. 

Arătura s-a executat pe ogor la 20-25 cm până la 25 august, plugurile fiind echipate cu 

scormonitori. 

Pregătirea patului germinativ: s-a pregătit printr-o singură trecere cu combinatorul în 

preziua semănatului, urmat de tăvălugit la adâncimea de semănat de 2 cm. 

Sămânţa şi semănatul: S-a ales sămânţa de rapiţă proaspătă, din anul însămânţării, cu 

puritate de min. 98% si capacitate de germinaţie min. 85% şi cu MMB mare (3 – 5 g).  

Termenul de însămânţare, în cei trei ani de cercetare:  în jurul datei de 25 august. Distanţa 

dintre rânduri aleasă a fost 18 cm cu adâncimea de semănat: 2-3 cm. Cantitatea de sămânţă: 

3,4 kg/ha.  

Combaterea bolilor pe timpul vegetaţiei (putregaiurile, făinarea, mana şi 

alternarioza): s-au tratat seminţele cu ROVRAL 50 WP cu 1kg/tona şi FOLICUR SOLO 

(Bayer CropScience) în doza 0,5 l/ha. 

Combaterea dăunătorilor (purecii de pământ, gândacul lucios al rapiţei; gărgăriţele 

cruciferelor, păduchele cenuşiu al verzei): în perioada înfloritului s-au efectuat  tratamente cu 

MELIPAX 60 CE 3 l/ha. Pentru combaterea gândacului lucios şi a viespii rapiţei s-a aplicat 

VICTENON 0,75 kg/ha. 

Combaterea buruienilor: s-au efectuat tratamente chimice înainte de semănat pe 

terenuri cu DUAL 3-4 l/ha iar după semănat cu LONTREL 0,3-0,5 l/ha (contra pălămidei).  

 Irigarea: S-a analizat influenţa regimului de irigare asupra producţiei şi 

componentelor producţiei în condiţii neirigare şi de irigare la plafonul minim de umiditate de 

50% din intervalul umidităţii active (IUA). Aplicarea udărilor s-a efectuat pe faze de vegetaţie 

şi s-a controlat umiditatea solului, spre a fi completată, astfel încât aceasta să nu scadă sub 75-

80 % din capacitatea de câmp. Momentul aplicării udărilor a fost decis de scăderea umidităţii 

solului pe adâncimea la care se găseşte răspândită cea mai mare parte a masei radiculare, în 

comparaţie cu valorile corespunzătoare plafonului minim, de 50% IUA. Numărul de udări s-a 

stabilit în funcţie de evoluţia umidităţii solului. În anul 2008 s-au aplicat trei udări: o udare în 

toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 350 m
3
/ha, o udare în primăvară (perioada de înflorire): 

300 m
3
/ha, o udare în vară (fructificare): 450 m

3
/ha. Norma de irigare = 1100 m

3
/ha. În 

anul 2009 s-au aplicat trei udări: o udare în toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 350 m
3
/ha, 

o udare în primăvară (perioada de înflorire): 550 m
3
/ha, o udare în vară (fructificare): 550 

m
3
/ha. Norma de irigare = 1450 m

3
/ha. În anul 2010 s-au aplicat trei udări: o udare în 

toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 300 m
3
/ha, o udare în primăvară (perioada de înflorire): 

400 m
3
/ha, o udare în vară (fructificare): 500 m

3
/ha. Norma de irigare = 1200 m

3
/ha. 



 

Marius Roman Rezumat al tezei  de doctorat 

 

17 

 

Fertilizarea: Azotul s-a administrat astfel: 100 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 

kg/ha sulf; 150 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf; 270 kg/ha azot + 75 kg /ha 

fosfor + 20 kg/ha sulf. Doza de azot s-a administrat în trei etape, pentru a preîntâmpina 

levigarea îngrăşămintelor şi neutilizarea lor completă de către plante: toamna -25%; 

primăvara - 60% (la ieşirea din iarnă pe pământul îngheţat); după înflorire - 15% (după 

apariţia primului internod). Îngrăşămintele, prima doză de toamnă, s-au administrat sub 

arătură, la pregătirea terenului de semănat, între trecerile cu discul spre a fi încorporate în 

pământ. Pentru fertilizarea fazială s-a utilizat NUTRIENT EXPRESS® (Miller) în doză de 

2,5 kg/ha. Pentru fertilizarea foliară s-a utilizat FOLICARE 17-9-33 (Yara Suomi) în doză de  

5 kg/ha. 

Recoltarea: s-a efectuat când seminţele s-au brunificat şi au avut o umiditate sub 

16%. Recoltarea s-a efectuat numai seara şi dimineaţa pentru a preîntâmpina scuturarea. 

 

4.7. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR CULTURII RAPIŢEI  

În luna iunie, ultima decadă,  au fost recoltate plante de pe o suprafaţă de 0,5 x 0,2 m 

din mijlocul fiecărei parcele din câmpul experimental şi s-au determinat indicatorii biometrici: 

numărul mediu de ramificaţii pe plantă, numărul mediu de silicve pe plantă, numărul mediu 

de seminţe pe silicvă. 

 

4.8. CALCULUL EMISIILOR GAZELOR CU EFECT DE SERĂ (GES) 

S-au determinat emisiile GES asociate culturii rapiţei, pentru toate variantele de 

cultură realizate. S-a utilizat programul de calcul al gazelor cu efect de seră, GES, dezvoltat 

pe baza metodologiei de calcul al GES pentru biomasă, elaborată pe baza cerinţelor formulate 

în “Sustainable production of biomass” (Comisia Cramer). 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA 

REGIMULUI DE IRIGARE, FERTILIZĂRII ŞI MATERIALULUI 

BIOLOGIC, ASUPRA PRODUCŢIEI LA CULTURA DE RAPIŢĂ ÎN 

CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ  

ÎN PERIOADA 2008-2010 

 

În fiecare din cei trei ani de cercetare, schema experimentală a corespuns unui 

experiment trifactorial, (2 x 4 x 3  - regim de irigare x fertilizare x cultivar) randomizat, cu 

trei repetiţii. Rezultatele de producţie la cultura de rapiţă sunt exprimate în kg seminţe/ha; 

caracterele calitative ale producţiei sunt exprimate prin indicatorii biometrici: număr mediu de 

ramificaţii pe plantă, număr mediu de silicve pe plantă, număr mediu de seminţe pe silicvă, 
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fiind calculate mediile pe variante. Consumul de apă din sol s-a determinat cu metoda directă 

a bilanţului de apă.  

Interpretarea statistică s-a efectuat pe baza analizei varianţei privind influenţa 

interacţiunii celor trei factori experimentali asupra producţiilor realizate în fiecare an de 

cercetare (ARDELEAN, 2005; ARDELEAN, 2009). Dimensiunea dispersiilor în cadrul 

variantelor analizate a fost testată cu ajutorul testului F (Fischer-Snedecor). Analiza varianţei 

evidenţiază valorile probei F pentru toţi cei trei factori ai experienţei polifactoriale (2 x 4 x 3), 

respectiv regim de irigare – două graduări (a1 – neirigat, a2 – irigat), fertilizare  - patru 

graduări (b1 - nefertilizat, b2 – fertilizat cu 100 kg/ha azot; b3 – fertilizat cu 150 kg/ha azot; b4 

– fertilizat cu 270 kg/ha azot) şi cultivar – trei graduări (c1 – Dexter; c2 – NK Caravel; c3 – 

NK Tehnic). Analiza statistică s-a efectuat cu programul POLIFACT. Calculul a fost efectuat 

atât pentru fiecare factor în parte, cât şi pentru interacţiunea dintre aceşti factori, respectiv: 

Regim de irigare x Fertilizare,  A x B; Regim de irigare x Cultivar,  A x C; Fertilizare  x  

Cultivar, B x C; Regim de irigare x Fertilizare x Cultivar, A x B x C. 

 

5.1. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA FACTORULUI A, REGIM DE 

IRIGARE, ASUPRA PRODUCŢIILOR OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA 

ANILOR 2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Producţia medie în varianta neirigat  (graduarea a1) este de 2086,63 kg/ha iar în 

varianta irigat este de 2712,12 kg/ha, cu un spor de producţie foarte semnificativ de 628,49 

kg/ha (30,1 %) (fig. 5.1.), pentru media anilor 2008-2010. Eroarea standard a mediilor, SX, 

este de 7.34 kg/ha. 

Fig. 2.1. Producţia medie a culturii de 

rapiţă obţinută, în funcţie de factorul A, 

regim de irigare – media anilor 2008-

2010  

Fig. 2.1. The average yield of rapeseed 

obtained, depending on the factor A, 

irrigation regime – mean values of 

years 2008-2010 

 

 

5.2. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA FACTORULUI B, 

FERTILIZARE, ASUPRA PRODUCŢIILOR OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA 

ANILOR 2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Analiza rezultatelor înregistrate pentru media anilor 2008-2010 arată că faţă de 

varianta martor nefertilizat (graduarea b1), prin fertilizarea cu: 100 kg/ha azot + 75 kg /ha 

fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b2) se obţine un spor de producţie foarte semnificativ de 

DL (p 5%)        44,63 

DL (p 1%)        103,06 

DL (p 0,1%)     327,97 
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407,09 kg/ha (21,4 %); 150 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b3) se 

obţine un spor de producţie foarte semnificativ de 724,26 kg/ha (38,0%); 270 kg/ha azot + 

75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b4) se obţine un spor de producţie foarte 

semnificativ de 847,70 kg/ha (44,5 %) (fig. 5.2.). Eroarea mediilor, Sx, este 9,63 kg/ha. 

 Fig. 5.2. Producţia medie a 

culturii de rapiţă obţinută, în funcţie de 

factorul experimental B, fertilizare – 

Mihai Viteazu - Cluj, media anilor 2008-

2010  

Fig. 5.2. The average rapeseed yield  

obtained, depending on the experimental 

factor B, fertilization – Mihai Viteazu - 

Cluj, mean values of years 2008-2010 
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5.3. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA FACTORULUI C, CULTIVAR, 

ASUPRA PRODUCŢIILOR OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA ANILOR 

2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Rezultatele obţinute pentru media anilor 2008-2010 indică faptul că faţă de varianta c1 

martor (soiul Dexter), hibridul NK Caravel (graduarea c2) a înregistrat un spor de producţie 

foarte semnificativ de 182,25 kg/ha (8,0 %) iar hibridul NK Tehnic (graduarea c3) a înregistrat 

un spor de producţie foarte semnificativ de 225,08 kg/ha (13,7%) (fig. 5.3.). Eroarea standard 

a mediilor, SX este 8,80 kg/ha. 

Fig. 5.3. Influenţa factorului experimental 

C, cultivar, asupra producţiilor medii 

obţinute,  

Mihai Viteazu - Cluj, media anilor 2008-

2010  

Fig. 5.3. The influence of experimental 

factor C, cultivar on  rapeseed yields 

obtained,  

Mihai Viteazu - Cluj, mean values of years 

2008-2010  

  

5.4. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA INTERACŢIUNII 

FACTORILOR A X B, REGIM DE IRIGARE X FERTILIZARE, ASUPRA PRODUCŢIILOR 

OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA ANILOR 2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE 

LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 evidenţiază că factorul experimental A, 

regim de irigare, la interacţiunea cu factorul B, fertilizare, a avut o influenţă foarte mare 

asupra producţiei la cultura de rapiţă conducând la: un spor semnificativ de 339,93 kg/ha 

(graduarea a2x b1) faţă de varianta martor (graduarea a1xb1); un spor foarte semnificativ  de 

DL (p 5%)     29,68 
DL (p 1%)     41,66 
DL (p 0,1%)  58,82 

DL (p 5%)       25,34 
 DL (p 1%)      34,07 
 DL (p 0,1%)   45,12 
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745,00 kg/ha (graduarea a2x b1) faţă de varianta martor (graduarea a2x b2); un spor foarte 

semnificativ de 735,70  kg/ha (graduarea a2xb3) faţă de varianta martor (graduarea a2xb3); 

un spor foarte semnificativ de 693,33  kg/ha (graduarea a2xb3) faţă de varianta martor 

(graduarea a1xb4). Eroarea mediilor, Sx este 13,62 kg/ha. 

 

5.5. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA INTERACŢIUNII 

FACTORILOR A X C, REGIM DE IRIGARE X CULTIVAR, ASUPRA PRODUCŢIILOR 

OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA ANILOR 2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE 

LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 evidenţiază că factorul experimental  A, 

regim de irigare, la interacţiunea cu factorul C, cultivar, are o influenţă însemnată asupra 

producţiei la cultura de rapiţă, conducând la: un spor foarte semnificativ de 578,81 kg/ha 

(graduarea a2xc1) faţă de varianta martor neirigat x Dexter; un spor foarte semnificativ de 

648,03 kg/ha (graduarea a2xc2) faţă de varianta martor neirigat x NK Caravel; un spor foarte 

semnificativ de 658,64 kg/ha (graduarea a2xc3) faţă de varianta martor neirigat x NK Tehnic. 

Eroarea standard a mediilor, Sx, este 12,44 kg/ha. 

 

5.6. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA INTERACŢIUNII 

FACTORILOR B X C, FERTILIZARE X CULTIVAR, ASUPRA PRODUCŢIILOR 

OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI,  

MEDIA ANILOR 2008-2010, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 evidenţiază următoarele privind 

producţia la cultura de rapiţă pentru variantele experimentate: 

 Faţă de varianta martor, nefertilizat x Dexter, factorul experimental B, fertilizare, la 

interacţiunea cu factorul, C, cultivar, în graduarea: b2xc1 - a condus la un spor de producţie  

foarte semnificativ de 356,39 kg/ha, (19,6 %); b3xc1 - a determinat un spor de producţie 

foarte semnificativ de 655,55 kg/ha, (36,0 %); b4xc1 - a înregistrat un spor de producţie  

foarte semnificativ de 771,56 kg/ha, (42,4 %). 

 Faţă de varianta martor, nefertilizat x NK Caravel, factorul experimental B, fertilizare, 

la interacţiunea cu factorul C, cultivar, în graduarea: b2xc2 - a înregistrat un spor de 

producţie foarte semnificativ de 428,78  kg/ha, (22,2 %); b3xc2 - a determinat un spor de 

producţie foarte semnificativ de 752,11  kg/ha, (38,9 %);b4xc2 - a condus la un spor de 

producţie foarte semnificativ de 878,28 kg/ha, (45,4%). 

 Faţă de varianta martor, nefertilizat x NK Tehnic, factorul experimental B, fertilizare, 

la interacţiunea cu factorul C, cultivar, în graduarea: b2xc3 - a condus la un spor de 

producţie foarte semnificativ de 436,11 kg/ha, (22,2 %); b3xc3 - a înregistrat un spor de 
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producţie foarte semnificativ de 765,11 kg/ha, (38,9 %); b4xc3 - a condus la un spor de 

producţie foarte semnificativ de 893,28  kg/ha, (45,4 %). 

Eroarea standard a mediilor, Sx, este 17,60 kg/ha. 

 

5.7. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND INFLUENŢA INTERACŢIUNII 

FACTORILOR A X B X C, REGIM DE IRIGARE X FERTILIZARE X CULTIVAR, ASUPRA 

PRODUCŢIILOR OBŢINUTE LA CULTURA RAPIŢEI, MEDIA ANILOR 2008-2010, 

 ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU – CLUJ 

Analizele rezultatelor înregistrate pentru variantele de cultură experimentate, media 

anilor 2008-2010, indică următoarea evoluţie a producţiei la cultura de rapiţă: 

Faţă de varianta martor, neirigat x nefertilizat x Dexter, varianta irigat x nefertilizat x 

Dexter, (a2 x b1 x c1), a înregistrat un spor de producţie distinct semnificativ de 266,22 kg/ha, 

adică 15,8 %. Faţă de varianta martor, neirigat x nefertilizat x NK Caravel, varianta irigat x 

nefertilizat x NK Caravel, (a2 x b1 x c2), a înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ 

de 373,78 kg/ha, adică 21,4 %. Faţă de varianta martor, neirigat x nefertilizat x NK Tehnic, 

varianta irigat x nefertilizat x NK Tehnic (a2 x b1 x c3) a înregistrat un spor de producţie foarte 

semnificativ de 379,78 kg/ha, adică 21,4 %.  

 Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat  100 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

100 N x Dexter, (a2 x b2 x c1), a înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 701,89 

kg/ha, adică 38,5 %. Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat 100 N x NK Caravel, 

varianta  irigat x fertilizat 100 N x NK Caravel, (a2 x b2 x c2), a înregistrat un spor de 

producţie foarte semnificativ de 760,44 kg/ha, adică 38,4 %. Faţă de varianta martor, neirigat 

x fertilizat 100 N x NK Tehnic, varianta irigat x fertilizat 100 N x NK Tehnic, (a2 x b2 x c3), a 

înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 772,67 kg/ha, adică 38,3 %.  

Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat  150 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

150 N x Dexter, (a2 x b3 x c1), a înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 692,89 

kg/ha, adică 32,6 %. Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat 150 N x NK Caravel, 

varianta  irigat x fertilizat 150 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat un spor de 

producţie foarte semnificativ de 750,89 kg/ha, adică 32,5 %. Faţă de varianta martor, neirigat 

x fertilizat 150 N x NK Tehnic, varianta irigat x fertilizat 150 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a 

înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 763,33 kg/ha, adică 32,5 %.  

Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat 270 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

270 N x Dexter, (a2 x b4 x c1), a înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 654,22 

kg/ha, adică 28,9 %. Faţă de varianta martor, neirigat x fertilizat 270 N x NK Caravel, 

varianta  irigat x fertilizat 270 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat un spor de 

producţie foarte semnificativ de 707,00 kg/ha, adică 28,8 %. Faţă de varianta martor, neirigat 

x fertilizat 270 N x NK Tehnic, varianta irigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a 

înregistrat un spor de producţie foarte semnificativ de 718,78 kg/ha, adică 28,7 %.  
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Eroarea standard a mediilor, Sx, este 24,89 kg/ha.  

 

CAPITOLUL VI 

ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI 

BIOMETRICI ÎNREGISTRAŢI LA CULTURA DE RAPIŢĂ, ÎN 

CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ,  

MEDIA ANILOR 2008-2010 

 

6.1. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND NUMĂRUL DE RAMIFICAŢII  PE PLANTĂ 

ÎNREGISTRATE LA CULTURA DE RAPIŢĂ,  

ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, MEDIA ANILOR 2008-2010 

 6.1.1. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului A, regim de irigare, asupra 

numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinut la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj  

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 înregistrate la cultura rapiţei arată că 

numărul mediu de ramificaţii pe plantă, în varianta neirigat  (graduarea a1), este de 6,70 iar în 

varianta irigat la 50% din IUA, (graduarea a2), este de 7,97, irigarea aplicată determinând o 

diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,27 (18,9 %) (fig. 6.1.). Eroarea standard a mediilor, 

SX este 0,02. 

Fig. 6.1. Număr mediu de ramificaţii pe 

plantă înregistrat la cultura de rapiţă 

obţinută, în funcţie de factorul A, regim de 

irigare, media anilor 2008-2010  

Fig. 6.1. The average number of  branches 

per plant recorded on the  rapeseed crop 

obtained, depending on the factor A, 

irrigation regime,  mean values of years 

2008-2010  

  

 6.1.2. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului B, fertilizare, asupra 

numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj  

 Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 privind numărul mediu de ramificaţii pe 

plantă indică faptul că, faţă de varianta martor nefertilizat (graduarea b1), prin fertilizarea cu: 

100 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b2) se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  de 1,04 (17,4%); 150 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf 

(graduarea b3) se obţine o diferenţă foarte semnificativ pozitivă  de 1,91 (32,0 %); 270 kg/ha 

azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b4) se obţine o diferenţă foarte semnificativ 

DL (p 5%)        0,10 
DL (p 1%)        0,23 
 DL (p 0,1%)    0,74 
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pozitivă  a numărului de ramificaţii  pe plantă de 2,47 (41,3 %) (fig. 6.2.). Eroarea mediilor, 

Sx, este 0,01. 

Fig. 6.2. Număr mediu de ramificaţii 

înregistrat la cultura de rapiţă obţinută, în 

funcţie de factorul experimental B, 

fertilizare – Mihai Viteazu - Cluj,  

media anilor 2008-2010  

Fig. 6.2. The average number of  

branches recorded on the  rapeseed crop 

obtained, depending on the experimental 

factor B, fertilization – Mihai Viteazu - 

Cluj, mean values of years 2008-2010  

 

 6.1.3. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului C, cultivar, asupra 

numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 înregistrate privind numărul mediu de 

ramificaţii pe plantă evidenţiază că faţă de varianta c1 martor (soiul Dexter), hibridul NK 

Caravel (graduarea c2) a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,29 (21,5 %) 

iar hibridul NK Tehnic (graduarea c3) a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 

2,63 (43,7 %) (fig. 6.3.). Eroarea standard a mediilor, SX este 0,02. 

Fig. 6.3. Influenţa factorului experimental 

C, cultivar asupra numărului mediu de 

ramificaţii la cultura rapiţei, media anilor 

2008-2010 

Fig. 6.3. The influence of experimental 

factor C, cultivar on  the average number 

of branches for rapeseed crop obtained, 

mean values of years 2008-2010 

 

 

6.1.4. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B, regim 

de irigare x fertilizare, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la 

cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Analiza rezultatelor înregistrate pentru variantele de cultura experimentate, media 

anilor 2008-2010, privind numărul mediu de ramificaţii pe plantă evidenţiază următoarele:  

Factorul experimental A, regim de irigare în graduarea a2 – irigat, la interacţiunea cu 

factorul experimental B, fertilizare, a avut o influenţă mare asupra numărului de ramificaţii pe 

plantă ale culturii rapiţei conducând la: o diferenţă foarte semnificativă de 0,84 (15,0 %) 

faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat b1; o diferenţă foarte semnificativă de 1,63 

(26,3 %) faţă de varianta martor neirigat x fertilizat b2; o diferenţă foarte semnificativă 

DL (p 5%)            0,04 
 DL (p 1%)           0,05 
 DL (p 0,1%)        0,07 

DL (p 5%)         0,05 
DL (p 1%)         0,07 
DL (p 0,1%)     0,09 
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statistic de 1,36 (18,8 %) faţă de varianta martor neirigat x fertilizat b3; o diferenţă  foarte 

semnificativă statistic de 1,25 (16,0%) faţă de varianta martor neirigat x fertilizat b4. Eroarea 

standard a mediilor,  Sx este 0,02. 

   

6.1.5. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x C, regim 

de irigare x cultivar, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Rezultatele obţinute, media anilor 2008-2010, evidenţiază că factorul experimental A, 

regim de  irigare, în graduarea a2 – irigat, la interacţiunea cu factorul experimental C, 

cultivar, a avut o influenţă însemnată asupra numărului de ramificaţii pe plantă, conducând la: 

o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,06 (19,2 %) faţă de varianta martor neirigat x 

Dexter; o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,28 (19,1 %) faţă de varianta martor 

neirigat x NK Caravel; o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,47 (18,6 %) faţă de 

varianta martor neirigat x NK Tehnic. Eroarea standard a mediilor, Sx, este 0,02. 

 

6.1.6. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor B x C, 

fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 evidenţiază următoarele situaţii pentru 

variantele de cultură experimentate, privind numărul mediu de ramificaţii pe plantă obţinut la 

cultura rapiţei: 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x Dexter, factorul experimental B, fertilizare, la 

interacţiunea cu factorul experimental C, cultivar, în graduarea: b2xc1 conduce la o creştere 

foarte semnificativă cu 0,82 (16,6 %); b3xc1 - conduce la creşterea foarte semnificativă cu 

1,53 (30,9 %); b4xc1 conduce la creşterea foarte semnificativă cu 1,99 (40,3 %). 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Caravel, factorul experimental B, fertilizare, 

la interacţiunea cu factorul experimental C, cultivar, în graduarea: b2xc2 - conduce la 

creşterea foarte semnificativă cu 1,02 (17,1%); b3xc2 - are o influenţă însemnată, conducând 

la creşterea foarte semnificativă cu 1,90 (31,8 %); b4xc2 - conduce la creşterea foarte 

semnificativă cu 2,44 (40,8 %). 

Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Tehnic, factorul experimental B, fertilizare, la 

interacţiunea cu factorul experimental C, cultivar,  în graduarea: b2xc3 - conduce la creşterea 

foarte semnificativă cu 1,28 (18,2%); b3xc3 - conduce la creşterea foarte semnificativă cu 

2,30 (32,8 %); b4xc3 - conduce la creşterea foarte semnificativă cu 2,98 (42,4%). Eroarea 

standard a mediilor, Sx, este 0,04. 
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 6.1.7. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B x C, 

regim de irigare x fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă 

obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - 

Cluj 

Analiza rezultatelor mediei anilor 2008-2010 evidenţiază următoarele situaţii pentru 

variantele de cultură experimentate referitor la numărul mediu de ramificaţii pe plantă obţinut 

la cultura rapiţei: 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x Dexter, varianta irigat x nefertilizat x 

Dexter (a2 x b1 x c1) a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 0,76 (16,8%) . 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x NK Caravel, varianta irigat x nefertilizat x NK 

Caravel, (a2 x b1 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 0,87 (15,6%). 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x NK Tehnic, varianta irigat x nefertilizat x NK 

Tehnic, (a2 x b1 x c3), o diferenţă semnificativă de 0,88 (13,3%). 

 Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

100 N x Dexter, (a2 x b2 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 1,30 

(25,4 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 100 N x NK Caravel, (a2 x b2 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte 

semnificativă de 1,65 (26,8%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 100 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 100 N x NK Tehnic, (a2 x b2 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 1,95 (26,6%). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 150 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

150 N x Dexter, (a2 x b3 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 1,13 

(19,2%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  150 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 150 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte 

semnificativă de 1,36 (18,8%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 150 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 150 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 1,58 (18,6 %). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

270 N x Dexter, (a2 x b4 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 1,03 

(16,1 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 270 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte 

semnificativă 1,24 (15,9 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, 

varianta irigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă pozitivă 

foarte semnificativă de 1,48 (16,0 %). Eroarea standard a mediilor, Sx, este 0,05. 
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6.2. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND NUMĂRUL MEDIU DE SILICVE  PE 

PLANTĂ ÎNREGISTRATE LA CULTURA DE RAPIŢĂ, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI 

VITEAZU - CLUJ, MEDIA ANILOR 2008-2010 

 6.2.1. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului A, regim de irigare, asupra 

numărului mediu de silicve  pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Numărul mediu de silicve pe plantă, media anilor 2008-2010, în varianta neirigat  

(graduarea a1) este 96,76 iar în varianta irigat la 50% din IUA, (graduarea a2), este 115,39, 

irigarea aplicată conduce la o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 18,63 (19,3%) (fig. 

6.4.). Eroarea standard a mediilor, SX este 0,34. 

Fig. 6.4. Număr mediu de silicve pe 

plantă înregistrat la cultura de rapiţă 

obţinută, în funcţie de factorul A, regim 

de irigare, media anilor 2008 - 2010  

Fig. 6.4. The average number of  

siliques per plant recorded on the  

rapeseed crop obtained, depending on 

the factor A, irrigation regime, mean 

values of years 2008-2010 
 

Rezultatele obţinute pentru numărul mediu de silicve pe plantă, media anilor 2008-

2010, arată că faţă de varianta martor nefertilizat (graduarea b1), prin fertilizarea cu: 100 

kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b2) se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  de 17,81 (21,3%); 150 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf 

(graduarea b3) se obţine o diferenţă foarte semnificativ pozitivă  de 30,70 (36,7 %); 270 

kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b4) se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  a de 40,81 (48,7%) (fig. 6.5.). Eroarea mediilor, Sx, este 0,34. 

 

6.2.2. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului B, fertilizare, asupra 

numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Fig. 6.5. Număr mediu de silicve 

înregistrat la cultura de rapiţă obţinută, 

în funcţie de factorul experimental B, 

fertilizare – Mihai Viteazu - Cluj, 

media anilor 2008-2010  

Fig.6.5. The average number of  

siliques per plant recorded on the  

rapeseed crop obtained, depending on 

the experimental factor B, fertilization 

– Mihai Viteazu - Cluj, mean values of 

years 2008-2010 
 

DL (p 5%)      2,09 
DL (p 1%)      4,84 
DL (p 0,1%)  15,39 

DL (p 5%)     1,07 
DL (p 1%)     1,50 
DL (p 0,1%)  2,12 
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Rezultatele obţinute pentru numărul mediu de silicve pe plantă, media anilor 2008-2010, arată 

că faţă de varianta martor nefertilizat (graduarea b1), prin fertilizarea cu: 100 kg/ha azot + 75 kg /ha 

fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b2) se obţine o diferenţă foarte semnificativ pozitivă  de 17,81 

(21,3%); 150 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf (graduarea b3) se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  de 30,70 (36,7 %); 270 kg/ha azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf 

(graduarea b4) se obţine o diferenţă foarte semnificativ pozitivă  a de 40,81 (48,7%) (fig. 6.5.). Eroarea 

mediilor, Sx, este 0,34 

 

6.2.3. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului C, cultivar, asupra 

numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Fig. 6.6. Influenţa factorului experimental 

C, cultivar asupra numărului mediu de 

silicve la cultura rapiţei, media anilor 

2008-2010 

Fig. 6.6. The influence of experimental 

factor C, cultivar on  the average number 

of siliques for rapeseed crop obtained, 

mean values of years 2008-2010 
 

Rezultatele privind influenţa factorului C, cultivar, asupra numărului mediu de silicve 

pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu 

- Cluj  arată că faţă de varianta c1 martor (soiul Dexter), hibridul NK Caravel, (graduarea c2), 

a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 18,74 (20,2%) iar hibridul NK Tehnic 

(graduarea c3), a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 21,90 (23,7 %) (fig. 

6.6.). Eroarea standard a mediilor, SX este 0,17. 

 

 6.2.4. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B, regim 

de irigare x fertilizare, asupra numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Factorul experimental A, regim de irigare, în graduarea a2 – irigat la interacţiunea cu 

factorul experimental B, fertilizare, a avut influenţă asupra numărului mediu de silicve pe 

plantă ale culturii rapiţei, media anilor 2008-2010, conducând la: o diferenţă foarte 

semnificativă de 14,15 (18,5 %) faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat; o diferenţă 

foarte semnificativă statistic de 24,52 (27,5%) faţă de varianta martor neirigat x fertilizat b2; 

o diferenţă foarte semnificativă statistic de 21,93 (21,2 %) faţă de varianta martor neirigat x 

fertiliza b3 o diferenţă foarte semnificativă statistic de 13,93 (11,8 %) faţă de varianta 

martor neirigat x fertilizat b4. Eroarea mediilor, Sx este 0,49. 

 

DL (p 5%)   0,50 
DL (p 1%)   0,67 
DL (p 0,1%) 0,89 
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6.2.5. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x C, regim 

de irigare x cultivar, asupra numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Analizând numărul mediu de silicve pe plantă la cultura rapiţei se observă că factorul 

experimental A, regim de  irigare, în graduarea a2 - irigat la interacţiunea cu factorul 

experimental C, cultivar, a determinat: o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 16,28 

(19,3%) faţă de varianta martor neirigat x Dexter; o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 

19,08 (18,8%) faţă de varianta martor neirigat x NK Caravel; o diferenţă foarte semnificativ 

pozitivă de 20,53 (19,7 %) faţă de varianta martor neirigat x NK Tehnic. Eroarea standard a 

mediilor, Sx, este 0,25. 

 

6.2.6. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor B x C, 

fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Analiza rezultatelor înregistrate pentru numărul mediu de silicve pe plantă obţinute la 

cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj indică 

următoarele: 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x Dexter, factorul experimental B, fertilizare, în 

interacţiune cu factorul experimental C, cultivar, în  graduarea: b2 - fertilizat (doza de azot 

de 100 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 15,50 (21,2 %); b3 - fertilizat 

(doza de azot de 150 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 26,78 (36,7%); b4 - 

fertilizat (doza de azot de 270 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 35,61 (48,7 

%). 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Caravel,  factorul experimental B, fertilizare, 

în interacţiune cu factorul experimental C, cultivar, în  graduarea:  b2x - fertilizat (doza de 

azot de 100 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 18,61 (21,2%); b3 - fertilizat 

(doza de azot de 150 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 32,00 (36,5); b4 - 

fertilizat (doza de azot de 270 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 43,56 

(49,7%). 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Tehnic, factorul experimental B, fertilizare, 

în interacţiune cu factorul experimental C, cultivar, în  graduarea: b2 - fertilizat (doza de 

azot de 100 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 18,61 (21,2%); b3 - fertilizat 

(doza de azot de 150 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 32,00 (36,5 %); b4 

- fertilizat (doza de azot de 270 kg/ha) a condus la creşterea foarte semnificativă cu 43,56 

(49,7%). Eroarea standard a mediilor, Sx, este 0,35. 
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6.2.7. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B x C, 

regim de irigare x fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de silicve pe plantă 

obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - 

Cluj 

Analiza rezultatelor înregistrate pentru numărul mediu de silicve pe plantă obţinute la 

cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj indică 

următoarele: 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x Dexter, varianta irigat x nefertilizat x 

Dexter, (a2 x b1 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 12,3 (18,4%) . 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x NK Caravel, varianta irigat x nefertilizat x NK 

Caravel, (a2 x b1 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 15,00 (18,7 

%). Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x NK Tehnic, varianta irigat x nefertilizat x 

NK Tehnic, (a2 x b1 x c3), prezintă o diferenţă semnificativă de 15,11 (18,2%). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

100 N x Dexter, (a2 x b2 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 21,56 

(27,3%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 100 N x NK Caravel, (a2 x b2 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte 

semnificativă de 25,56 (27,3%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 100 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 100 N x NK Tehnic, (a2 x b2 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 26,45 (27,4%). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  150 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

150 N x Dexter, (a2 x b3 x c1), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte semnificativă de 19,22 

(21,3%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  150 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 150 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă foarte 

semnificativă de 23,00 (21,3%). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 150 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 150 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 23,56 (21,0%). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

270 N x Dexter (a2 x b4 x c1) a înregistrat o diferenţă semnificativă de 12,00 (11,7%). Faţă de 

varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x NK Caravel, varianta  irigat x fertilizat 270 N x 

NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă semnificativă  de 12,78 (10,2%). Faţă de 

varianta martor neirigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, varianta irigat x fertilizat 270 N x NK 

Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă semnificativă de 17,00 (13,6%). Eroarea 

standard a mediilor, Sx, este 0,49. 
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6.3. ANALIZA REZULTATELOR PRIVIND NUMĂRUL MEDIU DE SEMINŢE PE 

SILICVĂ  PE PLANTĂ ÎNREGISTRATE LA CULTURA DE RAPIŢĂ, ÎN CONDIŢIILE 

DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, ÎN ANUL 2010 

  

  6.3.1. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului A, regim de irigare, 

asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă  pe plantă obţinute la cultura rapiţei, 

media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Numărul mediu de seminţe pe silicvă, media anilor 2008-2010, în varianta neirigat  

(graduarea a1) este 21,46 iar în varianta irigat  la 50% din IUA (graduarea a2) este 26,56, 

irigarea aplicată conducând la o diferenţă distinct semnificativ pozitivă de 5,09 (23,7 %) (fig. 

6.7.). Eroarea standard a mediilor, SX este 0,22. 

Fig. 6.7. Număr mediu de seminţe pe 

silicvă înregistrat la cultura de rapiţă 

obţinută, în funcţie de factorul A, regim 

de irigare, media anilor 2008-2010  

Fig. 6.7. The average number of  

seeds/silique recorded on the  rapeseed 

crop obtained, depending on the factor 

A, irrigation regime, mean values of 

years 2008-2010  

 

6.3.2. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului B, fertilizare, asupra 

numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Factorul B, fertilizare, a avut o influenţă mare asupra numărului mediu de seminţe pe 

silicvă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - 

Cluj. 

Fig. 6.8. Număr mediu de seminţe pe 

silicvă înregistrat la cultura de rapiţă, în 

funcţie de factorul experimental B, 

fertilizare – Mihai Viteazu - Cluj,  

media anilor 2008-2010  

Fig. 6.8. The average number of 

seeds/silique recorded on the  rapeseed 

crop, depending on the experimental factor 

B, fertilization – Mihai Viteazu - Cluj, 

mean values of years 2008-2010 
 

Faţă de varianta martor nefertilizat, (graduarea b1), prin fertilizarea cu: ♦100 kg/ha 

azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf, (graduarea b2), se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  a numărului mediu de seminţe pe silicvă   de 4,22 (22,2%); ♦150 kg/ha 

azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf, (graduarea b3), se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă a numărului mediu de seminţe pe silicvă  de 7,15 (37,6 %); ♦ 270 kg/ha 

DL (p 5%)     1,33 
DL (p 1%)     3,07 
DL (p 0,1%)  9,77 

DL (p 5%)     0,39 
DL (p 1%)     0,52 
DL (p 0,1%)  0,69 
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azot + 75 kg /ha fosfor + 20 kg/ha sulf, (graduarea b4), se obţine o diferenţă foarte 

semnificativ pozitivă  a numărului mediu de seminţe pe silicvă  de 8,52 (44,7 %) (fig. 6.8.). 

Eroarea mediilor, Sx, este 0,15. 

 

6.3.3. Analiza rezultatelor privind influenţa factorului C, cultivar, asupra 

numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-

2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Faţă de varianta c1 martor (soiul Dexter), hibridul NK Caravel (graduarea c2) a 

înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 4,72 (24,2%) iar hibridul NK Tehnic 

(graduarea c3) a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 8,64 (44,2%)  a 

numărului mediu de seminţe pe silicvă, media anilor 2008-2010 (fig. 6.9.). Eroarea standard a 

mediilor, SX este 0,13. 

Fig. 6.9. Influenţa factorului experimental 

C, cultivar asupra numărului mediu de 

seminţe pe silicvă la cultura rapiţei anul, 

media anilor 2008-2010 (Dexter martor) 

Fig. 6.9. The influence of experimental 

factor C, cultivar on  the average number 

of seeds/silique for rapeseed crop obtaine, 

mean values of years 2008-2010  

(Dexter control sample)  

 

6.3.4. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B, regim 

de irigare x fertilizare, asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Rezultatele obţinute  pentru media anilor 2008-2010 arată că factorul experimental A, 

regim de irigare, în graduarea a2 – irigat, la interacţiunea cu factorul experimental B, 

fertilizare, a avut influenţă asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă al culturii rapiţei 

conducând la: ♦o diferenţă semnificativă de 3,26 (17,7 %) faţă de varianta martor neirigat x 

nefertilizat; ♦o diferenţă distinct semnificativă de 5,78 (28,4 %) faţă de varianta martor 

neirigat x fertilizat b2; ♦o diferenţă distinct semnificativă de 5,93 (25,5%) faţă de varianta 

martor neirigat x fertilizat b3; ♦o diferenţă distinct semnificativă de 5,41 (21,8 %) faţă de 

varianta martor neirigat x fertilizat b4. Eroarea mediilor,  Sx este 0,21. 

 

6.3.5. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x C, regim 

de irigare x cultivar, asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

Rezultatele înregistrate pentru media anilor 2008-2010 arată că factorul experimental  

A, regim de  irigare, în graduarea a2 – irigat, la interacţiunea cu factorul experimental C, 

cultivar, are influenţă asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă al culturii rapiţei 

DL (p 5%)   0,81 
DL (p 1%)   1,09 
DL (p 0,1%) 1,44 
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conducând la: ♦o diferenţă distinct semnificativ pozitivă de 4,11 (23,5%) faţă de varianta 

martor neirigat x Dexter; ♦o diferenţă distinct semnificativ pozitivă de 5,11 (23,5 %) faţă de 

varianta martor neirigat x NK Caravel; ♦o diferenţă distinct semnificativ pozitivă de 60,6 

(24,1%) faţă de varianta martor neirigat x NK Tehnic. Eroarea standard a mediilor, Sx, este 

0,19. 

 

6.3.6. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor B x C, 

fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj 

 Analiza efectuată privind numărul mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura 

rapiţei, media anilor 2008-2010 indică faptul că factorul experimental B, fertilizare la 

interacţiunea cu factorul experimental C, cultivar, are influenţă însemnată asupra variantelor 

de cultură experimentate.   

 Faţă de varianta martor nefertilizat x Dexter factorul experimental B, fertilizare, în 

graduarea: ♦b2xc1 – a condus la creşterea foarte semnificativă cu 3,45 (22,2 %); ♦b3xc1 - a 

condus la creşterea foarte semnificativă cu 5,78 (37,3%); ♦b4 xc1 - a condus la creşterea foarte 

semnificativă cu 7,00 (45,2 %). 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Caravel factorul experimental B, fertilizare, 

în graduarea: ♦b2xc2 - a condus la creşterea foarte semnificativă cu 4,33 (22,6%); ♦b3 xc2 – a 

condus la creşterea foarte semnificativă cu 7,28 (37,9 %); ♦b4 xc2 - a condus la creşterea 

foarte semnificativă cu 8,61 (44,8%). 

 Faţă de varianta martor nefertilizat x NK Tehnic  factorul experimental B, fertilizare în 

graduarea: ♦b2xc3 – a condus la creşterea foarte semnificativă cu 4,89 (21,8%); ♦b3xc3 –a 

condus la creşterea foarte semnificativă cu 8,39 (37,5%); ♦b4 – fertilizat, (doza de azot de 270 

kg/ha), a condus la creşterea foarte semnificativă cu 9,94 (44,4 %). 

Eroarea standard a mediilor, Sx, este 0,27. 

 

6.3.7. Analiza rezultatelor privind influenţa interacţiunii factorilor A x B x C, 

regim de irigare x fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă 

obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - 

Cluj 

Rezultatele obţinute privind interacţiunea factorilor A x B x C, regim de irigare x 

fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura rapiţei, 

media anilor 2008-2010, arată următoarele. 

Faţă de varianta martor neirigat x nefertilizat x Dexter, varianta irigat x nefertilizat x 

Dexter, (a2 x b1 x c1), a înregistrat o diferenţă semnificativa de 2,78 (19,7 %). Faţă de varianta 

martor neirigat x nefertilizat x NK Caravel, varianta irigat x nefertilizat x NK Caravel, (a2 x b1 

x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct semnificativă de 3,11 (17,6%). Faţă de varianta 
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martor neirigat x nefertilizat x NK Tehnic, varianta irigat x nefertilizat x NK Tehnic, (a2 x b1 x 

c3), o diferenţă distinct semnificativă de 3,89 (19,0 %). 

 Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

100 N x Dexter (a2 x b2 x c1) a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct semnificativă de 4,55 

(27,3 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  100 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 100 N x NK Caravel,(a2 x b2 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct 

semnificativă de 5,78 (128,0 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 100 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 100 N x NK Tehnic, (a2 x b2 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 7,00 (29,4 %). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  150 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

150 N x Dexter (a2 x b3 x c1) a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct semnificativă de 4,78 

(25,3 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  150 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 150 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct 

semnificativă de 6,11 (26,1 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 150 N x NK 

Tehnic, varianta irigat x fertilizat 150 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă 

pozitivă foarte semnificativă de 6,89 (25,2 %). 

Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x Dexter, varianta irigat x fertilizat 

270 N x Dexter (a2 x b4 x c1) a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct semnificativă de 4,33 

(21,3 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat  270 N x NK Caravel, varianta  irigat x 

fertilizat 270 N x NK Caravel, (a2 x b3 x c2), a înregistrat o diferenţă pozitivă distinct 

semnificativă 5,45 (21,7 %). Faţă de varianta martor neirigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, 

varianta irigat x fertilizat 270 N x NK Tehnic, (a2 x b3 x c3), a înregistrat o diferenţă pozitivă 

distinct semnificativă de 6,45 (22,1 %). Eroarea standard a mediilor, Sx, este 0,38. 

 

CAPITOLUL VII 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA 

CONSUMULUI DE APĂ AL CULTURII DE RAPIŢĂ ÎN CONDIŢIILE 

DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 2008-2010 

 

7.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA  

CONSUMULUI DE APĂ AL CULTURII DE RAPIŢĂ ÎN ANUL 2008 

Evoluţia consumului total de apă la cultura de rapiţă, la Mihai Viteazu - Cluj, în 

primul an de experimentare, pentru cele două variante luate în considerare, neirigat şi irigat, 

este prezentată în fig. 7.1., pe parcursul întregii perioade de vegetaţie.  

În anul 2008 s-au aplicat trei udări: o udare în toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 

350 m
3
/ha, o udare în primăvară (perioada de înflorire): 300 m

3
/ha, o udare în vară 

(fructificare): 450 m
3
/ha. Norma de irigare = 1100 m

3
/ha. Sursele care au contribuit la 
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asigurarea necesarului de apă al plantelor în condiţii de irigare sunt prezentate în tabelul 4.1: 

din consumul total de 5350 m
3
/ha, doar 20,6 % din apa necesară culturii a fost acoperită din 

irigarea aplicată, restul fiind din sol (2,8 %) şi precipitaţii (76,6%). 

Tabelul 7.1. 

Table 7.1. 

Sursa de acoperire a consumului de apă în câmpul experimental, în condiţii de irigare (anul 

2008) 

Covering source of water consumption în the experimental field, în irrigation conditions (year 

2008) 

Cultura  

Crop 

 

Consum total  

Total consumption 

Din sol  

From soil 

Din precipitaţii  

From precipitations 

Din udări 

Of watering 

m
3
/ha m

3
/ha % m

3
/ha % m

3
/ha % 

Rapiţă / Rape  5350 150 2,8 4100 76,6 1100 20,6 

 

Fig. 7.1. Evoluţia consumului 

total de apă pe parcursul 

perioadei de vegetaţie  

(anul 2008) 

Fig. 7.1. Evolution of the total 

water consumption during the 

vegetation period (year 2008) 

 

 

7.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE 

APĂ AL CULTURII DE RAPIŢĂ ÎN ANUL 2009 

Evoluţia consumului total de apă la cultura de rapiţă, la Mihai Viteazu - Cluj, pentru 

cele două variante luate în considerare, neirigat şi irigat, este prezentată în fig. 7.2., pe 

parcursul întregii perioade de vegetaţie, anul al doilea de experimentare. În anul 2009 s-au 

aplicat trei udări: o udare în toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 350 m
3
/ha, o udare în 

primăvară (perioada de înflorire): 550 m
3
/ha, o udare în vară (fructificare): 550 m

3
/ha. Norma 

de irigare = 1450 m
3
/ha.  

Sursele care au contribuit la asigurarea necesarului de apă al plantelor în condiţii de 

irigare sunt prezentate în tabelul 7.2: din totalul apei consumate, 4950 m
3
/ha, doar 29,3 % din 

apa necesară culturii a fost acoperită din irigarea aplicată, restul fiind din sol (12,4%) şi 

precipitaţii (58,3%). 
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Fig. 7.2. Evoluţia consumului 

total de apă pe parcursul 

perioadei de vegetaţie (anul 

2009) 

Fig. 7.2. Evolution of the total 

water consumption during the 

vegetation period (year 2009) 

 

 

Tabelul 7.2. 

Table 7.2. 

Sursa de acoperire a consumului de apă în câmpul experimental, în condiţii de irigare 

 (anul 2009) 

Covering sources of water consumption în the experimental field, în irrigation conditions 

(year 2009) 

Cultura  

Crop 

 

Consum total  

Total Consumption 

Din sol  

From soil 

Din precipitaţii  

From precipitations 

Din udări 

Of watering 

m
3
/ha m

3
/ha % m

3
/ha % m

3
/ha % 

Rapiţă  

Rape  
4950 612 12,4 2888 58,3 1450 29,3 

 

 

7.3. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE 

APĂ AL CULTURII DE RAPIŢĂ ÎN ANUL 2010 

Evoluţia consumului total de apă la cultura de rapiţă, la Mihai Viteazu - Cluj, în al 

treilea an de experimentare, pentru cele două variante luate în considerare, neirigat şi irigat, 

este prezentată în fig. 7.3., pe parcursul întregii perioade de vegetaţie. În anul 2010 s-au 

aplicat trei udări: o udare în toamnă (răsărire şi formarea rozetei): 300 m
3
/ha, o udare în 

primăvară (perioada de înflorire): 400 m
3
/ha, o udare în vară (fructificare): 500 m

3
/ha. Norma 

de irigare = 1200 m
3
/ha. 

Fig.7.3. Evoluţia consumului 

total de apă pe parcursul 

perioadei de vegetaţie  

(anul 2010) 

Fig.7.3. Evolution of the total 

water consumption during 

the vegetation period (year 

20109) 
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Sursele care au contribuit la asigurarea necesarului de apă al plantelor în condiţii de 

irigare  sunt prezentate în tabelul 7.3: din consumul total de 5530 m
3
/ha, doar 21,7 % din apa 

necesară culturii a fost acoperită din irigarea aplicată, restul fiind din sol (3,2%) şi precipitaţii 

(75,1%). 

Tabelul 7.3. 

Table 7.3. 

Sursa de acoperire a consumului de apă în câmpul experimental, în condiţii de irigare 

(anul 2010) 

Covering sources of water consumption în the experimental field, în irrigation conditions 

(year 2010) 

Cultura  

Crop 

 

Consum total  

Total Consumption 

Din sol  

From soil 

Din precipitaţii  

From precipitations 

Din udări 

Of watering 

m
3
/ha m

3
/ha % m

3
/ha % m

3
/ha % 

Rapiţă  

Rape  
5530 176 3,2 4154 75,1 1200 21,7 

 

 

7.4. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EFICACITATEA IRIGĂRII LA 

CULTURA DE RAPIŢĂ ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 

2008-2010  

 

Coeficientul de valorificare a apei s-a calculat ca raportul între consumul total de apă 

(obţinut în condiţii de irigare şi neirigare) şi producţiile medii obţinute de materialul 

biologic utilizat (soiul Dexter şi hibrizii NK Caravel şi NK Tehnic) atât în condiţii de 

neirigare cât şi în condiţii de irigare (tabelul 7.4). De asemenea, s-a calculat pentru cei trei 

ani de experimentare, eficienţa apei de irigare administrate culturii de rapiţă prin raportarea 

sporului de producţie (obţinut în urma irigării) la norma de irigare (aplicată în perioada de 

vegetaţie) (tabelul 7.5.) 

În condiţiile unei culturi neirigate (factorul experimental A, regim de irigare 

graduarea a1 – neirigat), coeficientul de valorificare a apei a oscilat între 1.80 (2008)  … 

2.16 (2009), explicaţia constând în aceea că la recolte mai mici (datorită neirigării) 

coeficientul de valorificare a apei este mai ridicat. În condiţii de irigare a culturii de rapiţă 

(factorul experimental A, regim de irigare, graduarea a2 – irigat) valorile coeficientului de 

valorificare a apei au fost cuprinse între 1,68 (2008) şi 2,36 (2009).  

Valorile mici ale coeficientului indică o valorificare mai bună a apei care se 

datorează, pe de o parte, unui consum total de apă mai redus, ca urmare a pierderilor mai 

mici prin evaporaţie, iar pe de altă parte, unei producţii la hectar sporită, ca urmare a 

ansamblului condiţiilor de mediu (fertilizarea aplicată fiind un factor care nu trebuie 

neglijat).  
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Tabelul 7.4. 

Table 7.4. 

Coeficientul de valorificare a apei în anii experimentali 2008-2010 

Water valorification coefficient during the experimental years 2008-2010 

Anul 

Year 

Regim de irigare 

Irrigation 

regime 

Cultivar 

Cultivar 

Consum total de 

apă 

Total water 

consumption 

m
3
/ha 

Productia 

medie  

Average yield 

kg/ha 

Coeficientul de 

valorificare a apei 

Water 

valorification 

coefficient 

2008 

Neirigat 

Non-irrigated 

Dexter 

4250 

2282,50 1,86 

NK Caravel 2344,58 1,81 

NK Tehnic 2364,92 1,80 

Irigat/ 

Irrigated 

Dexter 

5350 

3067,67 1,74 

NK Caravel 3151,33 1,70 

NK Tehnic 3178,75 1,68 

2009 

Neirigat/ 

Non-irrigated 

Dexter 

3450 

1596,75 2,16 

NK Caravel 1832,25 1,88 

NK Tehnic 1856,17 1,86 

Irigat/ 

Irrigated 

Dexter 

4950 

2100,17 2,36 

NK Caravel 2409,92 2,05 

NK Tehnic 2441,33 2,03 

2010 

Neirigat/ 

Non-irrigated 

Dexter 

4280 

1988,33 2,15 

NK Caravel 2193,17 1,95 

NK Tehnic 2261,50 1,89 

Irigat/ 

Irrigated 

Dexter 

5530 

2495,67 2,22 

NK Caravel 2752,83 2,01 

NK Tehnic 2838,42 1,95 

Tabelul 7.5. 

Table 7.5. 

Eficienţa valorificării apei de irigare, în cei trei ani de experimentare, 2008 -2010 

Valorification efficiency of irrigation water, during the three epxerimented  years, 2008-2010 

An 

Year 

Hibrid/ 

Hybrid 

Spor de producţie 

datorită irigării 

Yield increase due to the 

irrigation (kg/ha) 

Norma de 

irigare 

Irrigation norm 

m
3
/ha 

Eficienta valorificarii 

apei de irigare 

Valorification 

efficiency of irrigation 

water 

2008 

Dexter 785,17 

1100,00 

0,71 

NK Caravel 806,75 0,73 

NK Tehnic 813,83 0,74 

2009 

Dexter 503,42 

1450,00 

0,35 

NK Caravel 577,67 0,40 

NK Tehnic 585,17 0,40 

2010 

Dexter 507,33 

1200,00 

0,42 

NK Caravel 559,67 0,47 

NK Tehnic 576,92 0,48 

 

Eficienţa de valorificare a apei este cuprinsă în domeniul 0,35 (2009) … 0,74 

(2008),  Prin irigare se pot obţine sporuri de producţie semnificative iar aplicând în mod 

corect irigarea, apa este consumată economic. Hibridul NK Tehnic a prezentat cea mai 

bună comportare privind eficienţa de valorificare a apei de irigare.  
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CAPITOLUL VIII 

REZULTATELE CERCETĂRILOR  PRIVIND DETERMINAREA 

EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ (GES) ASOCIATE 

CULTURII RAPIŢEI, REALIZATE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, 

PERIOADA 2008-2010 

 

În cadrul cercetărilor derulate în cadrul prezentei teze de doctorat s-au determinat 

emisiile GES asociate variantelor de cultură a rapiţei experimentate, rapiţă destinată 

producerii de biodiesel. Calculul s-a efectuat cu ajutorul programului de calcul dezvoltat la 

Imperial College London  în proiectul “Carbon Life Cycle Calculation for Biodiesel”  

(http://www.hgca.com/bioFuelCalc/StartSheet.aspx). 

Pentru calculul GES s-au utilizat următoarele date de intrare furnizate de tehnologia de 

cultură aplicată pentru fiecare variantă de cultură a rapiţei experimentată: cantitatea de azot, 

cantitatea de pesticide, cantitatea de fertilizanţi (P2O5 şi K2O), cantitatea de seminţe utilizate 

pentru semănat şi producţia. Programul a furnizat datele privind cantitatea de emisii GES şi 

oxizi de azot (NOx) (exprimată în CO2 eq/l biodiesel) din soluri. Rezultatele obţinute indică 

următoarele: 

Rezultatele obţinute evidenţiază atât necesitatea fertilizării culturii, prin obţinerea unor 

producţii la hectar mai mari în cazul fertilizat dar, în acelaşi timp, asociate cu creşterea 

emisiilor GES. Analizând raportul emisii NOx faţă de total emisii GES se observă că 

fertilizarea intensifică producţia de NOx având ca rezultat creşterea proceselor de nitrificare şi 

denitrificare. Emisiile NOx din soluri reprezintă în medie 80% din totalul emisiilor GES. 

Evitarea surplusului de azot se poate realiza prin îmbunătăţirea eficienţei ingestiei de azot prin 

recolte, ceea ce conduce şi la un consum mai redus de fertilizanţi pe terenurile agricole. 

Inputul de azot trebuie să vină în întâmpinarea cerinţelor culturii şi trebuie adoptate tehnicile 

cele mai adecvate. Rezultatele înregistrate arată de asemenea, că în cazul aplicării irigării, 

emisiile GES şi NOx scad.  

Rezultatele realizate  în  perioada 2008 – 2010 pentru variantele de cultivare a rapiţei 

reliefează necesitatea fertilizării cu azot pentru obţinerea unor producţii mărite şi a irigării 

culturii pentru reducerea emisiilor GES. 

 

http://www.hgca.com/bioFuelCalc/StartSheet.aspx
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CAPITOLUL IX 

REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EFICIENŢA 

ECONOMICĂ A IRIGĂRII CULTURII DE RAPIŢĂ DESTINATE 

PRODUCERII DE BIODIESEL, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI 

VITEAZU - CLUJ ÎN PERIOADA 2008-2010 

 

Analiza privind eficienţa economică a irigării s-a efectuat şi pentru interacţiunea 

factorilor experimentali A x B, regim de irigare x fertilizare, pentru cele patru graduări ale 

factorului experimental B, fertilizare, aplicate variantelor experimentate. Rezultatele 

înregistrate arată că prin irigarea culturii de rapiţă se obţine atât o producţie suplimentară cât 

şi un profit considerabil pentru toate cele trei cultivare. Interacţiunea factorilor experimentali 

A x B, regim de irigare x fertilizare, are o influenţă semnificativă asupra profitului obţinut. 

 

9.1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A IRIGĂRII CULTURII DE RAPIŢĂ DESTINATĂ 

PRODUCERII DE BIODIESEL ÎN CONDIŢIILE DE MIHAI VITEAZU - CLUJ, 

ANUL EXPERIMENTAL 2008 

Soiul Dexter. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie suplimentară cu 

o valoare de piaţă de 551,20 lei/ha şi un profit de 425,79 lei/ha. Prin irigarea culturii 

fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut, în graduarea: ♦b2, - o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 1101,99 lei/ha şi un profit de 976,58 lei/ha; ♦b3 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1058,01 lei/ha şi un profit de 932,60 lei/ha; 

♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1057,59 lei/ha şi un profit de 932,18 

lei/ha.  

Hibridul NK Caravel. Prins irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 566,40 lei/ha şi un profit de 440,99 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut, în graduarea: ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1132,40  lei/ha şi un profit de 1006,99 lei/ha;  

♦b3 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1087,20 lei/ha şi un profit de 961,79 

lei/ha. ♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1086,39 lei/ha şi un profit de 

960,98 lei.  

Hibridul NK Tehnic. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 571,20 lei/ha şi un profit de 425,79 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut, în graduarea: ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1142,01 lei adică un profit de 1016,60 lei/ha; 

♦b3 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1096,80 lei/ha şi un profit de 971,39 

lei/ha; ♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 1096,40 lei/ha şi un profit de 

970,99 lei.  
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9.2. EFICIENŢA ECONOMICĂ A IRIGĂRII CULTURII DE RAPIŢĂ DESTINATĂ 

PRODUCERII DE BIODIESEL ÎN CONDIŢIILE DE MIHAI VITEAZU - CLUJ,ANUL 

EXPERIMENTAL 2009 

Soiul Dexter. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie suplimentară cu 

o valoare de piaţă de 271,92 lei/ha şi un profit de 98,83 lei/ha. Prin irigarea culturii fertilizate, 

cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea: ♦b2 - o producţie suplimentară 

cu o valoare de piaţă de 607,54 lei/ha şi un profit de 434,45 lei/ha; ♦b3 - o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 569,07 lei/ha şi un profit de 395,98 lei/ha. ♦b4 - o 

producţie suplimentară de 520,33 kg/ha (27,9 %) cu o valoare de piaţă de 504,72 lei/ha şi un 

profit de 331,63 lei/ha.  

Hibridul NK Caravel. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 312,02 lei/ha şi un profit de 440,99 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea: ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 697,11 lei/ha şi un profit de 524,02 lei/ha; ♦b3 

- o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 653,13 lei/ha şi un profit de 480,04 lei/ha. 

♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 579,09 lei/ha şi un profit de 406,00 lei.  

Hibridul NK Tehnic. Prin irigarea culturii nefertilizate s-a obţinut o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 315,25 lei/ha şi un profit de 142,16 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea:  ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 706,48 lei şi un profit de 533,39 lei/ha; ♦b3 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 661,54 lei/ha şi un profit de 488,45 lei/ha;  

♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 586,53 lei/ha şi un profit de 413,44 lei.  

 

9.3. EFICIENŢA ECONOMICĂ A IRIGĂRII CULTURII DE RAPIŢĂ DESTINATĂ 

PRODUCERII DE BIODIESEL ÎN CONDIŢIILE DE MIHAI VITEAZU - CLUJ, ANUL 

EXPERIMENTAL 2010 

Soiul Dexter. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie suplimentară cu 

o valoare de piaţă de 371,25 lei/ha şi un profit de 227,07 lei/ha. Prin irigarea culturii 

fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea: ♦b2 - o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 701,25 lei/ha şi un profit de 557,07 lei/ha. ♦b3 o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 762,91 lei/ha şi un profit de 618,73 lei/ha. ♦b4 

- o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 701,25 lei/ha şi un profit de 557,07 lei/ha.  

Hibridul NK Caravel. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 409,59 lei/ha şi un profit de 265,41 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea: ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 773,75 lei/ha şi un profit de 629,57 lei/ha; ♦b3 

- o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 841,66 lei/ha şi un profit de 697,48 lei/ha; 

♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 773,34 lei/ha şi un profit de 629,16 lei.  
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Hibridul NK Tehnic. Prin irigarea culturii nefertilizate a rezultat o producţie 

suplimentară cu o valoare de piaţă de 422,09 lei/ha şi un profit de 277,91 lei/ha. Prin irigarea 

culturii fertilizate, cu factorul experimental B, fertilizare, s-a obţinut în graduarea: ♦b2 - o 

producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 797,50 lei adică un profit de 653,32 lei/ha; ♦b3 

- o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 867,50 lei/ha şi un profit de 723,32 lei/ha. 

♦b4 - o producţie suplimentară cu o valoare de piaţă de 797,50 lei/ha şi un profit de 653,32 lei.  

 

9.4. ANALIZA COMPARATIVĂ A EFICIENŢEI ECONOMICE A IRIGĂRII CULTURII 

DE RAPIŢĂ DESTINATĂ PRODUCERII DE BIODIESEL ÎN CONDIŢIILE DE LA 

MIHAI VITEAZU - CLUJ, ÎN PERIOADA 2008-2010 

Fig. 9.1. şi 9.2. prezintă profitul pe an şi profitul mediu realizat datorită irigării 

aplicate în cei trei ani de cercetare experimentală în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, de 

către cele trei materiale biologice alese pentru studiu.  

  

Fig. 9.1. Profit/ha obtinut prin irigarea 

culturii rapiţei, Mihai Viteazu - Cluj 2008-

2010 

Fig. 9.1. Profit/ha obtained with irrigation 

of the rapeseed crop, Mihai Viteazu - Cluj 

2008-2010 

Fig. 9.2. Profitul mediu obţinut la cultura 

rapiţei, Mihai Viteazu - Cluj 2008-2010 

Fig. 9.2. Average profit obtained at rapedseed 

crop, Mihai Viteazu - Cluj 208-2010 

Aşa cum se poate vedea în fig. 9.1. în anul 2009 s-a înregistrat cel mai mic profit, 

datorită a două acţiuni concertate: preţul de piaţă mic al seminţelor de rapiţă combinat cu un 

cost de irigare mult mai mare comparativ cu 2008. 

Analizând rezultatele la nivelul ţării, în anul 2009 preţul mediu de piaţă al seminţelor a 

fost de 0,97 lei/kg, adică cu 19,2% mai mic decât în anul 2008 şi cu 22,4% mai mic 

comparativ cu anul 2010, în timp ce tariful de livrare a apei de irigaţie, în anul 2009 este mai 

mare cu 4,7 % decât în anul 2008 şi cu 0,6% mai mic comparativ cu anul 2010. 

Considerând soiul Dexter ca martor, cei doi hibrizi au realizat un profit mediu care se 

prezintă astfel: NK Caravel cu 11,5% mai mare, iar NK Tehnic cu  13,8% mai mare (fig. 9.2).  
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CAPITOLUL X   

CONCLUZII GENERALE 

 

10.1. CONCLUZII PRIVIND INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE, FERTILIZĂRII ŞI 

MATERIALULUI BIOLOGIC, ASUPRA PRODUCŢIEI LA CULTURA DE RAPIŢĂ ÎN 

CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, MEDIA ANILOR 2008-2010 

Irigarea aplicată în perioada de vegetaţie a culturii a determinat un spor de producţie 

foarte semnificativ de 628,49 kg/ha (30,1 %) comparativ cu varianta martor.  

Odată cu creşterea dozei de azot aplicate culturii rapiţei, în perioada de vegetaţie, 

creşte şi producţia înregistrată, înregistrându-se sporuri foarte semnificative comparativ cu 

producţia obţinută în condiţii de nefertilizare. Cele mai bune rezultate au fost obţinute în 

graduarea b3  - creşterea cu 38,0%  şi b4  creşterea cu 44,5 %. 

Hibrizii, NK Caravel şi NK Tehnic au înregistrat sporuri foarte semnificative 

comparativ cu soiul Dexter, ales ca martor. Cele mai bune rezultate au fost obţinute cu 

hibridul NK Tehnic (2490,18 kg/ha). 

Analiza influenţei interacţiunii factorilor experimentali A x B, regim de irigare x 

fertilizare, asupra producţiilor obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile 

de la Mihai Viteazu - Cluj arată că irigarea aplicată, indiferent de tipul de fertilizare, din 

perioada de vegetaţie a culturii, determină obţinerea unor sporuri foarte semnificative, faţă de 

varianta martor - producţia înregistrată în condiţii de neirigare, dar aplicarea aceluiaşi tip de 

fertilizare. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în varianta irigat x fertilizat 150N, 

graduarea a2 x b3. 

Interacţiunea factorilor experimentali A x C, regim de irigare x cultivar, cu graduările 

aplicate a avut o influenţă semnificativă asupra producţiei realizate. Cele mai bune rezultate 

au fost obţinute de varianta irigat x NK Tehnic, (spor de 658,64 kg/ha). 

Aplicarea fertilizării în perioada de vegetaţie, conduce la evoluţia pozitivă a 

producţiilor, media anilor 2008-2010, realizate de fiecare cultivar în parte, sporuri foarte 

semnificative faţă de varianta martor aleasă pentru interpretarea statistică a datelor obţinute de 

aceştia în condiţii de nefertilizare.  

Varianta optimă de cultură, pentru fiecare din materialele biologice analizate o 

reprezintă varianta irigat x fertilizat cu graduările b3 (150 kg/ha de azot) şi b4 (270 kg/ha de 

azot). Din jonglarea celor trei factori, fertilizare, irigare şi cultivar, se pot obţine rezultate 

foarte bune la cultura rapiţei în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj. Dintre materialele 

biologice analizate cele mai bune rezultate au fost înregistrate cu NK Tehnic, iar cea mai bună 

variantă de cultură este irigat x fertilizat 150 N  x NK Tehnic. 

 

10.2. CONCLUZII PRIVIND INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE, 

FERTILIZĂRII ŞI MATERIALULUI BIOLOGIC, ASUPRA PRICIPALILOR 
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INDICATORI BIOMETRICI LA CULTURA DE RAPIŢĂ ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI 

VITEAZU - CLUJ, MEDIA ANILOR 2008-2010 

10.2.1. Concluzii privind influenţa regimului de irigare, materialului biologic şi a 

fertilizării asupra numărului de ramificaţii pe plantă la cultura de rapiţă 

la Mihai Viteazu - Cluj, media anilor 2008-2010 

Prin irigarea aplicată în perioada de vegetaţie a culturii, numărul mediu de ramificaţii 

pe plantă, media anilor 208-2010, a înregistrat o diferenţă foarte semnificativ pozitivă de 1,27 

(18,9 %). 

Odată cu creşterea dozei de azot aplicate culturii rapiţei, creşte şi numărul de 

ramificaţii pe plantă, cele mai bune rezultate fiind înregistrate pentru graduarea b3 (7,89) şi b4 

(8,45) a factorului experimental B, fertilizare 

Faţă de varianta martor, soiul Dexter, atât hibridul NK Caravel, (21,5%) cât şi hibridul 

NK Tehnic (43,7 %),  au înregistrat diferenţe foarte semnificativ pozitive ale numărului 

mediu de  ramificaţii pe plantă, media anilor 2008-2010. 

Irigarea aplicată, în perioada de vegetaţie, indiferent de tipul de fertilizare, are 

influenţă foarte mare asupra indicatorului biometric studiat, obţinându-se rezultate asigurate 

statistic. Diferenţele foarte semnificative ale variantelor experimentate, comparativ cu 

varianta martor considerată (neirigare şi acelaşi tip de fertilizare) recomandă ca variantă 

optimă de cultură varianta irigat x fertilizat în graduarea b3 (150 kg/ha de azot). 

Prin interacţiunea factorilor experimentali A x C, regim de irigare x cultivar, în 

condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă, media 

anilor 2008-2010, s-au obţinut diferenţe foarte semnificative, asigurate statistic, între cele trei 

cultivare. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de varianta irigat x NK Tehnic (9,78) şi 

cele mai slabe de varianta neirigat x Dexter (5,56). 

Analiza rezultatelor obţinute privind interacţiunea factorilor B x C, fertilizare x 

cultivar, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă la cultura de rapiţă, media anilor 

2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, indică evoluţia pozitivă a valorilor 

indicatorului biometric studiat. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de hibridul NK 

Tehnic la aplicarea fertilizării, graduările b3 (9,32) şi b4 (10,00).  

Analizând influenţa interacţiunii factorilor A x B x C, regim de irigare x fertilizare x 

cultivar, asupra numărului mediu de ramificaţii pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media 

anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, se constată că aplicarea irigării, 

indiferent de tipul de fertilizare aplicat în perioada de vegetaţie a culturii, determină pentru 

fiecare cultivar analizat, creşteri ale indicatorului biometric, susţinute statistic Analiza 

interacţiunii regim de irigare x fertilizare x cultivar recomandă ca variantă optimă de cultură, 

varianta  irigat x fertilizat b3 x  NK Tehnic. 
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10.2.2. Concluzii privind influenţa regimului de irigare, materialului biologic şi a 

fertilizării asupra numărului mediu de silicve pe plantă la cultura de 

rapiţă la Mihai Viteazu - Cluj, media anilor 2008-2010 

Regimul de irigare a influenţat obţinerea unor diferenţe foarte semnificative ale 

numărului mediu de silicve pe plantă la cultura de rapiţă la Mihai Viteazu - Cluj media anilor 

2008-2010, care sunt asigurate statistic, de 19,3 %, comparativ cu valoarea indicatorului 

biometric realizat în condiţii de nefertilizare. 

Numărul mediu de silicve pe plantă la cultura de rapiţă, media anilor 2008-2010, 

creşte odată cu creşterea dozei de azot aplicate culturii rapiţei. Cele mai bune rezultate au fost 

înregistrate pentru graduările b3, (114,45), şi b4, (124,56), ale factorului experimental B, 

fertilizare. 

Comparativ cu soiul Dexter ales ca martor al experienţei, hibrizii NK Caravel şi NK 

Tehnic au înregistrat creşteri foarte semnificative ale numărului mediu de silicve pe plantă, 

media anilor 2008-2010. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de hibridul NK Tehnic, 

(114,43). 

Analizând variantele de cultură realizate prin graduările factorilor experimentali  A x 

B, regim de irigare x fertilizare, se constată o evoluţie pozitivă, asigurată statistic a numărului 

mediu de silicve pe plantă, media anilor 2008-2010. Cele mai bune rezultate au fost obţinute 

pentru graduările irigat x fertilizat 150N (125,41) şi irigat x fertilizat 270 N (131,52).  

La analiza interacţiunii factorilor A x C, regim de irigare x cultivar, asupra numărului 

mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în condiţiile de 

la Mihai Viteazu - Cluj se constată că prin aplicarea irigării în perioada de vegetaţie a culturii 

se obţin diferenţe pozitive foarte semnificative, indiferent de tipul cultivarului. Cele mai bune 

rezultate au fost înregistrate de varianta irigat x NK Tehnic (124,70) şi cele mai slabe de 

varianta neirigat x Dexter (100,67).  

 Interacţiunea factorilor  experimentali B x C, fertilizare x cultivar, are influenţă foarte 

mare asupra numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 

2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj. Cele mai bune rezultate au fost 

înregistrate de variantele fertilizat 270 N x NK Caravel (131,28),  fertilizat 150 N x NK 

Tehnic (123,78) şi fertilizat 270 N x NK Tehnic (133,72). 

 Analiza influenţei interacţiunii factorilor A x B x C, regim de irigare x 

fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de silicve pe plantă obţinute la cultura rapiţei, 

media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, reprezintă o etapă 

obligatorie pentru determinarea variantei optime de cultură. Pe baza rezultatelor obţinute pot 

fi recomandate ca variante optime de cultură sunt variantele irigat x fertilizat 150 N kg/ha x 

NK Tehnic şi irigat x fertilizat 270 N kg/ha x NK Tehnic. 
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10.2.3. Concluzii privind influenţa regimului de irigare, materialului biologic şi a 

fertilizării asupra numărului numărul mediu seminţe pe silicvă la cultura 

de rapiţă la Mihai Viteazu - Cluj, media anilor 2008-2010 

Factorul experimental A, regim de irigare, are o influenţă însemnată asupra numărului 

mediu de seminţe pe silicvă, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, 

irigarea aplicată conducând la o diferenţă distinct semnificativ pozitivă de 5,09 (23,7 %). 

 Rolul factorului experimental B, fertilizare, adică aplicarea a diferite doze de azot, se 

reflectă în numărul mediu de seminţe pe silicvă la cultura de rapiţă, media anilor 2008-2010. 

Cele mai bune rezultate ale indicatorului biometric studiat au fost înregistrate pentru 

graduările b3, (26,19), şi b4 (27,56). 

Numărul mediu de seminţe pe silicvă, media anilor 2008-2010, înregistrat de cei doi 

hibrizi selectaţi pentru cercetare, (NK Caravel - 24,2% şi NK Tehnic - 44,2%), indică 

existenţa unor diferenţe pozitive foarte semnificative, comparativ cu soiul Dexter considerat 

ca martor al experienţei.  

Analiza influenţei interacţiunii factorilor A x B, regim de irigare x fertilizare, asupra 

numărului mediu de seminţe pe silicvă obţinute la cultura rapiţei, media anilor 2008-2010, în 

condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj indică faptul că dacă în perioada de vegetaţie a culturii, 

se aplică irigarea, indiferent de tipul de fertilizare, se obţin diferenţe pozitive foarte 

semnificative, asigurate statistic. Cele mai bune rezultate ale variantelor experimentate au fost 

obţinute cu varianta  a2 x b3.  

Rezultatele interpretării statistice privind interacţiunea factorilor experimentali A x C, 

regim de irigare x cultivar, în condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj, asupra numărului mediu 

de seminţe pe silicvă, pe plantă, media anilor 2008-2010, indică o evoluţie pozitivă, asigurată 

statistic, a celor trei cultivare studiate. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de varianta 

irigat x NK Tehnic (31,42) şi cele mai slabe de varianta neirigat x Dexter (16,17). 

Analiza interacţiunii factorilor B x C, fertilizare x cultivar, asupra numărului mediu de 

seminţe pe silicvă la cultura de rapiţă, media anilor 2008-2010, în condiţiile de la Mihai 

Viteazu - Cluj, arată că fertilizarea a influenţat pozitiv numărul mediu de seminţe pe silicvă 

înregistrat de fiecare cultivar. Se constată prin aplicarea unei doze de 150 kg/ha de azot, 

graduarea b3,  se obţin rezultate foarte bune la interacţiunea cu toate cultivarele analizate. 

Influenţa interacţiunii factorilor A x B x C, regim de irigare x fertilizare x cultivar, 

asupra numărului mediu de seminţe pe silicvă la cultura de rapiţă, media anilor 2008-2010, în 

condiţiile de la Mihai Viteazu - Cluj arată că regimul de irigare şi tipul de fertilizare aplicate 

în perioada de vegetaţie au avut o influenţă pozitivă asupra indicatorului biometric studiat. Pe 

baza rezultatelor obţinute ca variante optime de cultură recomandate sunt variantele irigat x 

fertilizat 150 N kg/ha x NK Tehnic şi irigat x fertilizat 270 N kg/ha x NK Tehnic. 
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10.3. CONCLUZII PRIVIND DETERMINAREA CONSUMULUI DE APĂ AL CULTURII 

DE RAPIŢĂ ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 2008 – 2010 

În perioada de cercetare şi experimentare 2008-2010, sursele de apă care au asigurat 

necesarul de apă al culturii de rapiţă au fost: rezerva de apă din sol, precipitaţiile care au 

contribuit în cea mai mare măsură şi apa de irigaţie.  

În condiţii de neirigare rezerva de apă din sol a contribuit la acoperirea necesarului de 

apă al culturii cu o pondere de 4 …16,3 % iar precipitaţiile au asigurat acoperirea necesarului 

de apă al culturii de rapiţă în perioada 2008 – 2010 în proporţie de 83,7%  până la 96,0 %. 

Apa provenită din precipitaţii s-a dovedit a fi insuficientă în raport cu necesarul pentru 

consum în cazul culturii de rapiţă destinată producerii de biodiesel în toţi cei trei ani de 

experimentare, 2008-2010, ceea ce a impus intervenţia prin aplicarea irigării culturii.  

În condiţii de irigare s-a constatat că, pentru a asigura necesarul de apă, ponderea în 

care au contribuit sursele de apă a fost următoarea: solul a asigurat 2,8…12,4, precipitaţiile 

58,3 … 76,6 % iar prin irigare s-a asigurat o proporţie de 20,6 … 29,3%. Aprovizionarea 

optimă cu apă a rapiţei cu ajutorul irigaţiei a determinat valori ale consumului total de apă mai 

mari decât în condiţii de neirigare. 

 

10.4. CONCLUZII PRIVIND EFICACITATEA IRIGĂRII LA CULTURA DE RAPIŢĂ ÎN 

CONDIŢIILE DE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 2008-2010  

În condiţiile unei culturi neirigate (factorul experimental A, regim de irigare, 

graduarea a1 – neirigat), coeficientul de valorificare a apei a oscilat între 1,80 (2008)  … 

2,16 (2009) explicaţia constând în aceea că la recolte mai mici (datorită neirigării) 

coeficientul de valorificare a apei este mai ridicat.  

În condiţii de irigare a culturii de rapiţă (factorul experimental A, regim de irigare, 

graduarea a2 – irigat) valorile coeficientului de valorificare a apei au fost cuprinse între 

1,74 (2008)…2,36 (2009). Valorile mici ale coeficientului indică o valorificare mai bună a 

apei care se datorează, pe de o parte, unui consum total  de apă mai redus, ca urmare a 

pierderilor mai mici prin evaporaţie, iar pe de altă parte, unei producţii la hectar sporită, 

ca urmare a ansamblului condiţiilor de mediu (fertilizarea aplicată fiind un factor care nu 

trebuie neglijat). Eficienţa de valorificare a apei este cuprinsă în domeniul 0,35 (2009) … 

0,74 (2008),  Prin irigare se pot obţine sporuri de producţie semnificative iar aplicând în 

mod corect irigarea, apa este consumată economic. Hibridul NK Tehnic a prezentat cea 

mai bună comportare privind eficienţa de valorificare a apei de irigare. 
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10.5. CONCLUZII  PRIVIND DETERMINAREA 

EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ASOCIATE CULTURII RAPIŢEI  

REALIZATE LA MIHAI VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 2008-2010 

În cadrul cercetărilor derulate în cadrul prezentei teze de doctorat s-au determinat 

emisiile GES asociate variantelor de cultură a rapiţei experimentate, rapiţă destinată 

producerii de biodiesel. Calculul s-a efectuat cu ajutorul programului de calcul dezvoltat la 

Imperial College London  în proiectul “Carbon Life Cycle Calculation for Biodiesel”  

(http://www.hgca.com/bioFuelCalc/StartSheet.aspx).  

Pentru calculul GES s-au utilizat ca date de intrare datele furnizate de tehnologia de 

cultură aplicată pentru fiecare variantă de cultură a rapiţei experimentată: cantitatea de azot, 

cantitatea de pesticide, cantitatea de fertilizanţi (P2O5 şi K2O), cantitatea de seminţe utilizate 

pentru semănat şi producţia medie la hectar. Programul a furnizat datele privind cantitatea de 

emisii GES şi NOx (exprimată în CO2 eq/l biodiesel) din soluri. Se remarcă faptul că emisiile 

NOx din soluri reprezintă în medie 80% din totalul emisiilor GES. Rezultatele obţinute 

evidenţiază atât necesitatea fertilizării culturii, prin obţinerea unor producţii la hectar mai mari 

în cazul fertilizat dar, în acelaşi timp, asociate cu creşterea emisiilor GES. Rezultatele 

înregistrate arată de asemenea, că în cazul aplicării irigării, emisiile GES şi NOx scad.  

Rezultatele obţinute în  perioada 2008 – 2010 pentru variantele de cultivare a rapiţei 

reliefează necesitatea fertilizării cu azot pentru obţinerea unor producţii mărite  şi a irigării 

culturii pentru reducerea emisiilor GES. 

 

10.6. CONCLUZII PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A IRIGĂRII CULTURII DE 

RAPIŢĂ DESTINATĂ PRODUCERII DE BIODIESEL, ÎN CONDIŢIILE DE LA MIHAI 

VITEAZU - CLUJ, PERIOADA 2008-2010 

Analizând rezultatele înregistrate privind profitul la cultura de rapiţă destinată 

producerii de biodiesel în condiţiile de Mihai Viteazu - Cluj în cei trei ani experimentali se 

pot formula următoarele concluzii. Irigarea are o influenţă foarte mare asupra producţiei la 

cultura rapiţei şi, implicit, asupra profitului înregistrat. 

În anul 2008 profitul a variat între: 425,79- 976,58 lei/ha (Dexter), 440,99 – 1006,99 

lei/ha (NK Caravel) şi 445,79 – 1016,6 lei/ha (NK Tehnic). Cele mai bune rezultate au fost 

obţinute cu variantele de cultură irigat x fertilizat 100N, cu cei doi hibrizi. În anul 2009 

profitul a variat între: 98,83- 434,45 lei/ha (Dexter), 138,93 – 524,02 lei/ha (NK Caravel) şi 

142,16 – 533,39 lei/ha (NK Tehnic). Cele mai bune rezultate au fost obţinute cu variantele 

de cultură irigat x fertilizat 100N, cu cei doi hibrizi. În anul 2010 profitul a variat între: 

227,07-618,73 lei/ha (Dexter), 265,41 – 697,48 lei/ha (NK Caravel) şi 277,91 – 732,32 

lei/ha (NK Tehnic). Cele mai bune rezultate au fost obţinute cu variantele de cultură irigat x 

fertilizat 150N, cu cei doi hibrizi. În perioada de cercetări experimentale efectuate, cei doi 

http://www.hgca.com/bioFuelCalc/StartSheet.aspx
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hibrizi au obţinut un profit mediu sensibil egal (735,75 lei/ha – NK Caravel şi 750,85 lei/ha 

– NK Tehnic) comparativ cu soiul Dexter (659,84 lei/ha).  

În urma cercetărilor efectuate pe baza rezultatelor obţinute se recomandă ca variante 

optime de cultură: ♦irigat x fertilizat 150 N x NK Tehnic şi ♦irigat x fertilizat 100 N x NK 

Tehnic. 
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