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CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR GENOTIPURI DE 

SORG PENTRU BOABE PE SOLURILE NISIPOASE IRIGATE  

 
Drăghici I. 

 

Sorgul este cunoscut ca o plantă care dă producţii economice de boabe şi în 

condiţii de secetă datorită volumului şi greutăţii rădăcinilor, cât şi a raportului 

favorabil dintre rădăcini şi perii radiculari (Gumaniuc N., 1979). Sorgul este una dintre 

cele mai rezistente plante la secetă şi arşiţă, spre deosebire de alte plante agricole, el 

posedând capacitatea de a-şi reduce sau chiar întrerupe funcţiile fiziologice în condiţii 

climatice vitrege şi de a le relua cu o mare intensitate în momentul când condiţiile 

devin favorabile (Cosmin O., 1975). 

Caracterul variabil al climei, în special al precipitaţiilor, determină 

înregistrarea unor mari variaţii de recoltă de la an la an, mai ales la cultura 

porumbului (Giosan N., 1974). Introducerea şi extinderea culturii sorgului ar 

permite valorificarea eficientă a solurilor cu fertilitate naturală redusă şi  

realizarea de cantităţi suplimentare de cereale (Gumaniuc N., Antohe I., Cosmin 

O., Mihăilă V., 1979). 

Condiţiile climatice din ultimii anii au fost foarte nepotrivite pentru 

majoritatea culturilor furajere, datorită unui stres hidric şi termic destul de 

drastic, în perioadele critice de vegetatie.  

In acest context, singura cultură care a trecut foarte bine peste acest şoc 

climatic, fără să manifeste scăderi importante de producţie, a fost sorgul, care este 

o specie care dă rezultate pe orice tip de sol, manifestă o rezistenţă deosebită la 

stresul provocat de uscăciune şi este suficient de tolerant la stresul cauzat de 

către inundaţii. Plasticitatea ecologică ridicată şi randamentul fotosintetic foarte 

mare situează sorgul printre cele mai productive cereale cultivate. 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 8

Deşi foarte promiţătoare, extinderea sorgului în producţie nu a fost 

spectaculoasă, deşi amelioratorii şi-au propus ca obiective creşterea producţiei de 

boabe la sorg, bazate pe creşterea numărului boabelor în panicul, creşterea 

numărului paniculelor pe plantă şi a MMB, crearea de hibrizi de sorg rezistenţi la 

secetă şi la atacul afidelor (Samuel C., 2005) 

Din grupa cerealelor, pe lângă cea tradiţională şi motivată prin condiţiile 

pedoclimatice din ţară - porumbul, în atenţie ar putea fi sorgul.  

Sorgul poate produce 6.000 - 10.000 kg/ha boabe, de calitate şi cu aceleaşi 

posibilităţi de utilizare ca şi boabele de porumb. Cheltuielile de producţie sunt 

egale sau mai mici decât la porumb, cerinţele plantei sunt mai mici decât ale 

porumbului, iar rezistenţa la secetă, la boli şi dăunători este mai mare ca a 

porumbului (Picu I., 2005).  

  Din punct de vedere agronomic este o cultură relativ uşoară, mecanizabilă 

integral şi cu cerinţe modeste faţă de principalii factori de producţie. 

Scopul cercetărilor efectuate în perioada 2004-2006 la CCDCPN Dăbuleni a 

fost de a stabili comportarea unor genotipuri de perspectivă la sorgul pentru 

boabe pe solurile nisipoase cu fertilitate naturală redusă.  

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Analiza comparativă a sortimentului de genotipuri de sorg pentru boabe s-a 

efectuat pe parcursul anilor 2004-2006, la CCDCPN Dăbuleni şi au fost luate în 

studiu următoarele cultivare:  

F-21;                           L-1338                 F-128-1            

                        F-261                          F-1334                 F-128-5            

  L-1309                        F-139-3                F-128-8            

  F-128-3                      F-139-4                F-154-1 

  L-1312                        F-132-4                F-154-4 
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Sistemul de fertilizare utilizat în cadrul experienţei a fost 150 kg N/ha + 

80 kg P2O5 + 80 kg K2O/ha. Pe parcursul perioadei de vegetaţie s-a aplicat un 

număr de 3-4 udări, în funcţie de regimul pluviometric al anului de cultură. 

Experienţa a fost amplasată după metoda blocurilor randomizate, în 4 

repetiţii, suprafaţa parcelei experimentale fiind de 14 m2 (2,8m x 5m), într-un 

asolament de 3 ani : fasoliţă (arahide) - grâu - sorg, pe un sol nisipos cu fertilitate 

naturală redusă (tabelul 1),  

Tabelul 1 
Principalele însuşiri chimice ale solului nisipos din cadrul dispozitivului 

experimental 
Însuşiri chimice 

Adâncimea 
(cm) Orizontul 

pH Humus 
(%) 

S.B 
 (me/100 
g sol) 

V 
(%) 

N total 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

0 - 20 Ap 5,1 0,51 1,70 75,5 0,038 28 129 
20 – 40  7,0 0,35 2,92 97,6 0,022 23 41,8 
40 – 60 Bandă 5,7 0,22 8,98 87,0 0,029 19 67,8 

60 – 80 Inter-
bandă 6,6 0,13 6,96 93,9 0,024 14 30,7 

80 – 100 Bandă 6,2 - 5,54 90,2 - - - 

100 - 120 

B
t 

Inter-
bandă 7,1 - 1,50 96,8 - - - 

       

 Din analiza rezultatelor prezentate în tabelul 1 se constată că pe adâncimea 

de 0 –120 cm  întâlnim 2 orizonturi de demarcaţie, din care unul pe adâncimea 0 – 20 

cm (Ap caracterizat printr-un pH acid (5,1), un conţinut în humus de 0,51%, 0,038% 

Nt, 28 ppm P şi 129 ppm K. 

 Pe adâncimea 40-120 cm se regăseşte un orizont Bt cu benzi şi interbenzi cu 

fertilitate diferită. Astfel, pe adâncimea 40-60 cm orizontul Bt în bandă se 

caracterizează printr-un pH = 5,7, 0,22% humus, 0,029% Nt, 19 ppm P şi 67,9 ppm. 

Interbanda aflată la 60-80 cm adâncime se caracterizează prin pH = 6,6, 0,13% 

humus, 0,024 % Nt, 14 ppm P şi 30,7 ppm K. Pe adâncimi de 80-120 cm se 

înregistrează un pH neutru (6,2-7,1). 
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REZULTATE OBŢINUTE 

        Principalele elemente climatice pe parcursul perioadei de vegetaţie sunt 

prezentate în tabelul 2. 

Sub aspectul temperaturilor înregistrate în aer pe parcursul perioadei de 

vegetaţie a sorgului se constată următoarele: 

- în luna mai, s-au înregistrat temperaturi optime de răsărire a plantelor de sorg 

(17,8-18,9 oC) în toţi anii luaţi în studiu. 

- pe parcursul lunilor iunie-septembrie s-au înregistrat de asemenea temperaturi 

favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de sorg parcurgerea 

fenofazelor de vegetaţie făcându-se în optim  (tabelul 2).  

 

Tabelul 2 

Regimul termic în aer (0C) şi regimul pluviometric înregistrate la CCDCPN 

Dăbuleni în perioada de vegetaţie a sorgului (mai – septembrie 2004-2006) 

Anul/ 
luna 

Elementul 
climatic Mai Iunie Iulie August Septem-

brie 
Temp. (oC) 17,8 21,7 25,1 23,7 19,1 

2004 
Precip. (mm) 111,3 75,1 34,2 10,2 30,1 
Temp. (oC) 17,8 21,7 23,6 21,3 18,1 

2005 
Precip. (mm) 68,1 49,9 63,6 178,6 94,8 
Temp. (oC) 18,9 22,2 24,2 23,2 19,6 

2006 
Precip. (mm) 39,2 91,4 107,4 120,1 31,0 

Temp. (oC) 18,2 21,9 24,3 22,7 18,9 Media lunară 
(oC)/ 
Media lunară 
(mm) 

Precip. (mm) 
72,9 72,1 68,4 102,9 51,9 

  

În ceea ce priveşte regimul pluviometric înregistrat pe parcursul perioadei 

de vegetaţie în cei 3 ani de experimentare se constată o repartizare neuniformă a 

acestora, atât între lunile din perioada de vegetaţie, cât şi între anii 

experimentali.  

 În luna mai, anul 2004, cantitatea de precipitaţii înregistrată (111,3 mm) a 

determinat tasarea solului, fapt ce a determinat prelungirea perioadei dintre 
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semănat şi răsărire la 12 zile. Totuşi, temperaturile favorabile înregistrate în 

această perioadă (17,8 oC), au determinat realizarea unei răsăriri uniforme a 

sorgului. 

 Precipitaţiile înregistrate în lunile iunie-septembrie au fost favorabile 

culturii sorgului, parcurgerea principalelor fenofaze de vegetaţie realizându-se în 

optim. 

 Anul 2005, a oferit sub aspectul regimului pluviometric condiţii foarte 

favorabile pentru sorg, excepţie făcând luna august, când s-au înregistrat 178,6 

mm, perioadă care a coincis cu fenofaza de înflorire - polenizare – formarea 

boabelor. În aceste condiţii, polenizarea a fost afectată, realizându-se un grad mai 

redus de legare al boabelor. În 2005, pe parcursul perioadei de vegetaţie a 

sorgului, s-a înregistrat cea mai ridicată cantitate de precipitaţii dintre cei 3 ani 

de experimentare (455 mm). 

 Anul 2006, s-a caracterizat ca un an mai puţin favorabil culturii sorgului, 

sub aspectul regimului pluviometric. Chiar dacă la începutul perioadei de vegetaţie 

(mai – iunie) s-a înregistrat un regim pluviometric favorabil răsăririi şi dezvoltării 

sorgului în primele fenofaze de vegetaţie (răsărire … 6-8 frunze), în perioada 

înflorire – fructificare – umplerea bobului (iulie – august) regimul pluviometric 

excesiv, a afectat polenizarea şi inclusiv gradul de legare, conducând în acelaşi 

timp la creşteri vegetative intense şi la prelungirea perioadei de vegetaţie şi 

întârzierea maturării boabelor.   

 În tabelul 3, sunt prezentate observaţiile şi determinările experimentale 

efectuate la genotipurile luate în studiu : 
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Tabelul 3 

Observaţii şi determinări experimentale la genotipurile de sorg pentru boabe 

luate în studiu pe solurile nisipoase (2004-2006) 

Ritmul de creştere în primele 3 săptămâni de la  

răsărire (cm) 

Genotipul 

Uniformita

tea 

răsăririi 

(note 1-9) 

Număr 

de 

plante/m2 

la 

răsărire 

Săptămâna 

I 

Săptămâna 

II 

Săptămâna 

III 

F-21               1,50 25 11,5 16,5 24,5 
F-261             1,00 26 12,1 17,4 25,2 
L-1309           1,00 26 12,4 17,9 25,5 
F-128-3          1,50 25 12,2 17,0 26,0 
L-1312            1,00 26 12,0 17,0 26,5 
L-1338 1,00 26 12,5 17,5 26,4 
F-1334 1,00 26 12,5 17,5 26,0 
F-139-3     1,50 25 12,2 16,8 26,5 
F-139-4 1,00 26 11,5 16,5 26,0 
F-132-4 1,00 26 11,8 16,8 25,8 
F-128 - 1 1,50 25 10,8 15,9 26,2 
F – 128 - 5 1,00 26 11,4 16,4 25,8 
F – 128 - 8 2,00 24 12,0 17,0 26,5 
F – 154-1 1,00 26 12,4 17,3 24,8 

F – 154-4 1,00 26 12,4 17,5 25,8 
           

Sub aspectul uniformităţii răsăririi, regimul termic şi pluviometric 

înregistrat a determinat realizarea unei răsăriri uniforme (note 1,00 – 2,00), 

numărul de plante răsărite/m2 fiind de 24-26 plante, corespunzător densităţii 

tehnologice. Menţionăm că semănatul s-a efectuat manual, la 70 cm distanţă între 

rânduri, densităţile respective fiind asigurate prin rărirea plantelor. 

 Caracterizat ca o specie cu ritm lent de creştere în primele 3 săptămâni de 

la răsărire când plantele îşi dezvoltă intens sistemul radicular genotipurile luate în 

studiu s-au diferenţiat nesemnificativ între ele în ceea ce priveşte ritmul de 

creştere. Astfel, la sfârşitul primei săptămâni de la răsărire, genotipurile 

analizate au înregistrat o talie cuprinsă între 10,8 - 12,5 cm. La 15 zile de la 

răsărire, talia plantelor a fost de 15,9 – 17,9 cm, iar la 21 zile de la răsărire, între 

24,5 – 26,5 cm. 
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 Observaţiile privind comportarea fiziologică a genotipurilor de sorg luate 

în studiu, sunt prezentate în tabelul 4. 

Tabelul 4 

Comportarea fiziologică (formele de apă şi substanţa uscată) a 
genotipurilor de sorg faţă de condiţiile climatice specifice (2004 – 2006)                 

Formele de apă (%) 
Genotipul 

Substanţa 
uscată 
(%) totală liberă legată 

Concentraţia 
sucului vacuolar 

(%) 
F-21                  21,20 78,80 73,00 5,80 9,1 
F-261                18,83 81,17 78,82 2,35 8,1 
L-1309                  25,00 75,00 67,80 7,20 9,5 

F-128-3            21,03 78,97 77,57 1,40 5,2 
L-1312              23,60 78,90 70,50 8,40 8,4 
L-1338 25,00 75,00 66,60 8,40 8,8 
F-1334 30,00 70,00 65,00 5,00             8,3 

F-139-3     24,00 73,00 66,80 6,20 9,9 
F-139-4 23,15 73,94 67,37 6,57 8,6 
F-132-4 20,38 79,62 76,85 2,77 7,9 
F-128 - 1 24,26 75,74 73,53 2,21 7,6 
F–128 - 5 18,50 81,50 79,00 2,50 5,8 
F – 128 - 8 21,01 79,00 77,00 2,00 5,8 
F – 154-1 24,25 75,32 69,67 5,65 8,9 
F – 154-4 24,55 80,96 74,32 6,64 9,5 

 

 Condiţiile climatice ale anilor de experimentare au determinat realizarea 

unui aparat foliar bogat al tuturor genotipurilor luate în studiu. În aceste condiţii 

determinările efectuate în luna iunie privind comportarea fiziologică a 

genotipurilor luate în studiu, au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

- cel ai ridicat procent de substanţă uscată acumulată în plante s-a 

înregistrat la genotipurile: F-139-3 (24,00%), F-154-1 (24,25%); F-128-1 

(24,25%); F–154-4 (24,55%); L-1309, L-1338 (25,00%) şi F-1334 (30%), iar cel mai 

redus (18,50-21,20%) la F-128- 5, F-132-4, F–128-8, F-128-3 şi F-21;                                         

- cele mai ridicate valori ale apei libere (77,00–79,00%) s-au înregistrat la 

genotipurile F-128-8, F-128-3 şi F-128-5, iar cele mai reduse (65,00–66,60%) la F-

1334 şi L-1338; 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 14

- apa legată a înregistrat valorile cele mai mari (8,40 %) la genotipurile L-

1312 şi L-1338, , iar cele mai reduse (1,40 – 2,50%) la F-128-3, F-128-8,  F-128-1, 

F-261); 

- sub aspectul apei totale din plante, s-au evidenţiat prin valorile cele mai 

ridicate ale acesteia (80,96–81,50%) genotipurile F–154-4, F-261 şi F-128-5, iar 

prin valorile cele mai reduse (70,00-73,94%) F-139-3 şi F-139-4.      

În ceea ce priveşte concentraţia sucului vacuolar înregistrat de 

genotipurile de sorg luate în studiu, cele mai ridicate valori ale concentraţiei 

sucului vacuolar (9,00-9,90%) s-au înregistrat la : F-21 (9,1%), L-1309, F–154-4 

(9,5%) şi F-139-3 (9,9%).                                       
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Figura 1. Transpiraţia diurnă a  plantei la unele genotipuri de sorg pentru boabe 

 
S-a determinat transpiraţia diurnă la ora 9oo şi la ora 16oo la următoarele 

genotipuri: F-128-1, F-261, F-128-8, F-128-3, F-132-4, F-128-5.     
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Comparativ cu porumbul, sorgul transpiră mai mult la unitatea de suprafaţă, 

deoarece sistemul radicular al sorgului aprovizionează mai bine cu apă partea 

aeriană, decât sistemul radicular al porumbului. 

 Pierderea apei prin transpiraţie la ora 9 atinge valori cuprinse între 3,75 

g/h/10 g substanţă proaspătă, la genotipul F-128-5 şi 11,79 g/h/10 g substanţă 

proaspătă la F-261. Odată cu creşterea temperaturii din aer de la ora 16, sorgul 

boabe înregistrează valori ale transpiraţiei de 12,35 g/h/10 g substanţă proaspătă 

la F-128-3  şi 21,60 g/h/10 g substanţă proaspătă la F-128-1. 

 Sub aspectul toleranţei la secetă şi afide toate genotipurile au manifestat 

o bună toleranţă (note 1,50-2,50), (tabelul 5) 

 Condiţiile de umiditate şi temperaturile înregistrate în perioada de 

experimentare, au făcut ca atacul afidelor să se manifeste cu o virulenţă mai mare 

decât în anii secetoşi. Chiar şi în aceste condiţii au existat o serie de genotipuri de 

sorg, care au manifestat o bună rezistenţă faţă de atacul afidelor (note 2,00-

2,50), dar şi unele genotipuri sensibile la atacul de afide (note 3,00-4,00): F-21, F-

1334, F-128-1, F-128-8, L-1338 (Tabelul 5) 

 Talia plantelor la înflorire a înregistrat valori de 121-122 cm (F-261, F-

128-5) şi 134-137 cm (L-1312, L-1338, F-1334, F–154-1, F-154-4). 

 Cel mai ridicat grad de acoperire cu frunze, respectiv cel mai ridicat indice 

foliar, s-a înregistrat la genotipurile: L-1338, F-1334, F-132-4, F–154-1, F-154-4 

(7,00-7,5).  

 În ceea ce priveşte lungimea paniculelor, cele mai ridicate valori ale 

acesteia (25,5-26,8 cm), s-a înregistrat la genotipurile: L-1312, F-139-3, F-139-4, 

F-132-4, F-128-5, F-154-1, F-154-4. 

 Cea mai mare producţie de boabe/panicul (28,1-30,2 g), s-a înregistrat la : 

L-1309    L-1312, F-139-3, F-128-3, F–154-1, F-154-4.                                                                 
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Tabelul 5 

Observaţii şi determinări experimentale la genotipurile de sorg pentru boabe 

luate în studiu pe  solurile nisipoase  (2004-2006) 

Genotipul 

Reziste

nţa la 

secetă 

(note 

1-9)* 

Reziste

nţa la 

afide 

(note 

1-9) 

Talia 

plantelo

r la 

înflorir

e (cm) 

Indice

le 

foliar 

Lungime

a 

paniculu

lui (cm) 

Producţ

ia 

medie 

de 

boabe 

/panicul 

(g) 

Număr

ul 

de 

plante 

/m2 

la 

recolt

are 

MMB 

(g) 

F-21                2,00 3,00 124 6,5 21,5 27,4 25 21,5 

F-261              2,00 2,50 121 6,2 23,5 27,2 26 22,5 

L-1309            1,50 2,00 132 6,8 24,7 28,2 26 23,0 

F-128-3           2,00 2,00 128 6,6 24,0 28,1 25 22,0 

L-1312             1,50 2,00 134 6,9 25,6 29,4 26 24,4 

L-1338 1,50 4,00 135 7,0 20,2 20,3 26 19,5 

F-1334 1,50 3,00 135 7,0 22,4 26,7 26 20,2 

F-139-3     2,00 2,00 128 6,7 25,6 28,8 25 23,4 

F-139-4 2,50 2,00 125 6,5 25,5 27,6 26 23,0 

F-132-4 2,00 2,00 135 7,2 25,5 27,7 26 23,5 

F-128 - 1 2,50 3,50 128 6,8 23,0 25,4 25 20,1 

F – 128 - 5 2,50 2,00 122 6,0 25,8 27,8 26 24,2 

F – 128 - 8 2,50 3,50 126 6,4 23,2 27,4 24 20,3 

F – 154-1 1,50 2,00 134 7,5 26,4 28,7 26 24,4 

F – 154-4 1,50 2,00 137 7,5 26,8 30,2 26 24,8 

                               * nota 1 – toleranţă sporită la secetă                                                             

                                                nota 9 – sensibilitate accentuată la secetă                                   
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Tabelul 6 

Sinteza rezultatelor de producţie obţinute la genotipurile de sorg pentru 

boabe în condiţiile solurilor nisipoase (2004-2006) 

Producţia 
Genotipul 

Kg/ha % 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

F-21                                6854 100 0 Mt. 

F-261                              7066 103 212 - 

L-1309                            7325 107 471 * 

F-128-3                          7020 102 166 - 

L-1312                             7642 111 788 *** 

L-1338 5283 77 -1571 000 

F-1334 6958 102 104 - 

F-139-3     7214 105 360 * 

F-139-4 7185 104 331 * 

F-132-4 7214 105 360 * 

F-128 - 1 6342 93 -512 00 

F – 128 - 5 7222 105 368 * 

F – 128 - 8 6587 96 -267 - 

F – 154-1 7453 109 599 ** 

F – 154-4 7866 115 1012 *** 

Dl.5% = 328 kg/ha 

Dl.1% = 476 kg/ha 

Dl.0,1% = 627 kg/ha 

Rezultatele de producţie obţinute în perioada 2004-2006, au scos în evidenţă 

potenţialul productiv deosebit de ridicat la majoritatea genotipurilor analizate, în 

condiţii diferite de climă. Comparativ cu genotipul martor (F-21) care a realizat o 

producţie de 6854 kg/ha, cele mai mari sporuri de producţie (599-1012 kg/ha), 

distinct şi foarte semnificative, s-au înregistrat la genotipurile: F – 154-1 (7453 

kg/ha), L-1312 (7642 kg/ha) şi F – 154-4 (7866 kg/ha). Producţii mai mari decât 

cea a martorului, s-au înregistrat şi la genotipurile: F-139-4 (7185 kg/ha), F-139-3 

şi F-132-4 (7214 kg/ha), F-128-5 (7222kg/ha) şi L-1309 (7325 kg/ha). 
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 Cele mai mici producţii de boabe s-au înregistrat la genotipurile L-1338 

(5283 kg/ha) şi F-128-1 (6342 kg/ha), diferenţele faţă de martor fiind de 512-

1571kg/ha), distinct şi foarte semnificative negative. 

 În funcţie de rezistenţa la secetă, precum şi de comportarea genotipurilor 

faţă de fenomenul de şiştăvire al boabelor, MMB a înregistrat valori cuprinse între 

19,5-20,3 g la genotipurile  L-1338, F-128-1, F-1334, F-128-8 şi 24,2-24,8 g la F-

128-5, L-1312, F-154-1şi F-154-4.                                                                                 

 

CONCLUZII 

1. Condiţiile climatice din ultimii anii (2004-2006) au determinat 

comportarea diferenţiată a genotipurilor de sorg sub aspectul parcurgerii 

principalelor fenofaze de vegetaţie şi inclusiv a nivelului producţiei de boabe .  

 2. Substanţa uscată acumulată în plante a înregistrat cele mai ridicate 

valori la genotipurile: F-139-3 (24,00%), F-154-1 (24,25%); F-128-1 (24,25%); F–

154-4 (24,55%); L-1309, L-1338 (25,00%) şi F-1334 (30%). 

 3. Concentraţia sucului vacuolar (9,00-9,90%) a înregistrat valorile cele 

mai ridicate la  F-21 (9,1%), L-1309, F–154-4 (9,5%) şi F-139-3 (9,9%).                                       

 4. Pierderea apei prin transpiraţie la ora 9 atinge valori cuprinse între 

3,75g/h/10g s.p. la genotipul F-128-5 şi 11,79 g/h/10g s.p. la F-261, iar la ora 16, 

sorgul boabe înregistrează valori ale transpiraţiei de 12,35 g/h/10g s.p. la F-128-3  

şi 21,60 g/h/10 g s.p.la F-128-1 

 5. Producţia cea mai mare de boabe/panicul (28,1-30,2 g), s-a înregistrat la 

: L-1309    L-1312, F-139-3, F-128-3, F–154-1, F-154-4.    

 6. Comparativ cu genotipul martor (F-21) care a realizat o producţie de 

6854 kg/ha, cele mai mari sporuri de producţie (599-1012 kg/ha), asigurate 

statistic ca distinct şi foarte semnificative, s-au înregistrat la genotipurile: F – 

154-1 (7453 kg/ha), L-1312 (7642 kg/ha) şi F – 154-4 (7866 kg/ha).  
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ABSTRACT 

RESEARCHES CONCERNING BEHAVIOR GENOTYPES OF 

SORGHUM FOR GRAINS ON IRRIGATED PSAMOSOILS  

 Climatical conditions from last the years were very unfavorable for the 

lettered majority forages, due to of a hidric stress the thermic si nice and 

drastic, in the critical periods of vegetations. 

  This in the context, solitary the which overblown culture very well across 

this climatic shock, without bareback importantly outpourings diminutionsi of 

were, the sorghum, carry is an which species give results on any guys of soils, 

outpourigs a resistances different to the stress challenged of dryness and is 

sufficient of tolerant to the stress the cause of to ec.The elevated ecological 

plasticity, the photosynthetic efficaciousness very big place the sorghum among 

most productive cultivated comparative cereals with the genotype the witness( 

CHARM) which 

Comparative with the genotype the witness( CHARM) achieved a 

productions of 6854 kg tchick, most big efficiencies of productions( 599-1012 kg 

tchick), insured statistical as the distinct the very significant si, they registered 

to genotypes: CHARM 154-1( 7453 kg tchick), L( 7642 kg tchick) and CHARM 154-

4( 7866 kg tchick). 

 

       TABLES 

  Table 1. Principales chemical quality  of sabulous soil from the frame of 

experimental device  

Table 2. The thermic regime in air ( 0C) and the pluviometrical regime 

enregistres to CCDCPN Dabuleni in the period of vegetation sorghum (else 

September 2004-2006. 

  Table 3. Prolusion and experimental determinations to genotypes of 

sorghum for grains taked under consideration on the psamosoils (2004-2006). 
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table 4. The physiological behavior (the watery forms the si dry 

substance) genotypes of sorghum against the climatic specific conditions (2004 

2006). 

  Table 5. Prolusion and experimental determinations to genotypes of 

sorghum for grains taked under consideration on the psamosoils (2004-2006. 

  Table 6. The synthesis of the results of productions obtained to the 

genotypes of sorghum for grains of psamosoils conditions ( 2004-2006) 

 

FIGURES 

   The figure 1. The perspiration diurnal of the plant to some genotypes of 

sorghum for grains 
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CERCETĂRI PRIVIND COMPETIŢIA DINTRE PLANTE 

LA UNELE SOIURI DE FASOLIŢĂ CULTIVATE ÎN CONDIŢIILE 

SOLURILOR NISIPOASE 

                

Drăghici Reta 

 

 Sursele de mediu pentru care plantele intră în competiţie sunt în primul 

rând lumina, apa şi elementele nutritive din sol necesare creşterii lor. Competiţia 

intraspecifică dintre plante se desfăşoară în cursul dezvoltării sistemului foliar şi 

a sistemului radicular, iar rezultatele obţinute arată că se realizează creşteri mai 

reduse ale plantelor pe măsură ce se micşorează spaţiul de nutriţie ce revine unei 

plante (Gh. Sipoş şi colab.,1981). Cercetările efectuate la cultura de fasoliţă 

subliniază legătura strânsă dintre soi şi spaţiul de nutiţie al plantei (Drăghici Reta, 

2000, Robertson B.M., 1985). Fasoliţa, prin rezistenţa la secetă, prin cerinţele 

reduse faţă de fertilitatea solului şi prin efectul ameliorativ asupra solului, 

valorifică foarte bine solurile nisipoase slab fertile, prin respectarea tehnologiei 

de cultivare a fiecărui soi (Gheorghe D.,1994, Drăghici Reta, 2002). În acest sens 

se impun studii asupra productivităţii  noilor genotipuri create, în diferite variante 

tehnologice.  

 Cercetările efectuate în perioada 2004 – 2006 au urmărit implicaţiile 

spaţiului de nutriţie în creşterea şi dezvoltarea plantelor la genotipurile de 

fasoliţă Ofelia şi D2 – b/93, comparativ cu martorul Aura. 
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 Cercetările s-au desfăşurat în condiţii de irigare, pe un psamosol cu 

fertilitate redusă , slab aprovizionat în azot (0,037%), mijlociu aprovizionat în 

fosfor (28ppm) şi cu conţinut redus în potasiu (129ppm).  

 Experienţa a fost amplasată în câmp într-un asolament de trei ani : sorg - 

fasoliţă – grâu, după metoda parcelelor subdivizate cu doi factori: 

Factorul A - genotipul                      Factorul B - nr. boabe germinabile/m2 (bg./m2 ) 

      a1 - Aura                                                                     b1 – 10 bg./m2 

      a2 - Ofelia                                                                   b2 – 15 bg./m2 

      a3 -  D2 - b/93                                                             b3 – 20 bg/m2 

                                                                    b4 – 25 bg./m2 

                                                                     b5 – 30 bg./m2 

 S-a respectat tehnologia de cultivare a fasoliţei pe solurile nisipoase, în 

condiţii de irigare. S-au determinat: uniformitatea răsăririi plantelor, rezistenţa la  

agenţii patogeni, concentraţia sucului celular, elementele de productivitate (număr 

de păstăi/plantă, număr de boabe/păstaie) şi producţia de boabe la recoltare. 

 Interpretarea rezultatelor s-a realizat prin metoda analizei varianţei . 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 În condiţiile climatice ale perioadei analizate, cu temperaturi medii în aer 

de 17-18,80C, înregistrate în perioada de răsărire, s-a realizat o uniformitate bună 

a răsăririi plantelor notată cu 1,00-1,66 (tabelul 1). Observaţiile privind rezistenţa 

plantelor la boli    (fuzarioză) indică o sensibilitate uşoară a plantelor în faza de 3-

4 frunze. Sub aspectul influenţei densităţii plantelor asupra rezistenţei la boli, 

atât în faza de 3-4 frunze cât şi la înflorit, se constată o sensibilitate ceva mai 

mare odată cu creşterea numărului de plante la unitatea de suprafaţă. De 

asemenea , la tinerele plăntuţe de fasoliţă s-a înregistrat un atac slab al afidelor, 

notat cu 1-1,16, în variantele semănate la 10-15 b.g./m2 şi 1,33-1,66, în variantele 
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semănate la 25-30 b.g./m2. Dintre cele trei genotipuri studiate, soiul Ofelia se 

evidenţiază printr-o mai bună comportare la atacul bolilor şi dăunătorilor, urmat de 

soiul Aura şi apoi de linia D2-b/93.     

Tabelul 1 
Influenţa spaţiului de nutriţie asupra răsăririi şi rezistenţei la boli 

şi dăunători la unele genotipuri de fasoliţă (2004-2006) 

Varianta Rezistenţa plantelor la 
boli (note 1-9) 

genotipul boabe 
germinabile/m2 

Uniformitatea 
răsăririi       

(note 1-9) 3-4  
frunze înflorit 

Rezistenţa 
plantelor la 

afide 
(note 1-9) 

Aura 10 1,16 1,00 1,00 1,00 
 15 1,16 1,00 1,00 1,00 
 20 1,00 1,33 1,16 1,16 
 25 1,00 1,66 1,16 1,50 
 30 1,33 1,83 1,66 1,66 

Ofelia 10 1,16 1,00 1,00 1,00 
 15 1,16 1,16 1,00 1,00 
 20 1,00 1,50 1,00 1,00 
 25 1,00 1,50 1,16 1,33 
 30 1,16 1,83 1,33 1,50 

D2-b/93 10 1,16 1,16 1,00 1,16 
 15 1,33 1,50 1,16 1,16 
 20 1,00 1,50 1,33 1,66 
 25 1,00 1,66 1,66 1,50 
 30 1,00 1,83 1,66 1,66 

                      nota 1 – răsărire / rezistenţă la boli şi dăunători foarte bună 

                                nota 9 – răsărire / rezistenţă la boli şi dăunători foarte slabă 

 Determinările privind concentraţia sucului celular (tabelul 2) evidenţiază 

creşterea valorii acestuia odată cu creşterea intensităţii transpiraţiei în 

variantele cu un număr mare de plante la unitatea de suprafaţă. Determinările 

efectuate arată posibilitatea de apărare a plantelor împotriva secetei, prin 

creşterea forţelor osmotice în condiţii de umiditate insuficientă. Concentraţia 

sucului vacuolar, determinată refractometric, evidenţiază, în faza de 3-4 

ramificaţii ale plantei, valori cuprinse între 7,9-9,0% la soiul Aura, între 7,5-8,9% 

la soiul Ofelia şi 7,0-8,4% la linia D2-b/93. În faza de înflorit concentraţia sucului 

vacuolar înregistrează creşteri de până la 9,4-11,3% la soiul Aura, 8,0-9,9% la soiul 

Ofelia şi 9,0-10% la linia  D2- b/93., ca urmare a accentuării condiţiilor de stres. 
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Tabelul 2 
Valorile concentraţiei sucului celular (%)  la fasoliţă 

în funcţie de genotip şi spaţiul de nutriţie al plantei (2005) 
Aura Ofelia D2-b/93 Nr. boabe 

germinabile
/m2 

3-5 ramificaţii 
ale plantei înflorit 3-5 ramificaţii 

ale plantei înflorit 
3-5 

ramificaţii 
ale plantei 

înflorit 

10 8,9 9,4 7,5 8,0 7,0 9,0 
15 7,9 10,0 7,8 8,0 7,8 9,4 
20 8,2 10,2 7,8 8,4 8,1 9,5 
25 8,8 11,3 8,6 9,2 8,4 10,9 
30 9,0 11,0 8,9 9,9 8,0 10,8 

                          -  3-5 ramificaţii ale plantei - 27 iunie 

                          -  înfloritul plantei                - 22 august 

 Analizând influenţa mărimii spaţiului de nutriţie asupra unor determinări 

biometrice (tabelul 3) se observă diferenţieri ale taliei plantei şi a înălţimii minime 

de inserţie a păstăilor pe plantă, cu creşteri ale valorii acestora odată cu 

creşterea desimii plantelor. La soiul Aura  talia plantei oscilează între 107,9-129,9 

cm, iar înălţimea minimă de inserţie a păstăilor se situează între 24,0 – 27,7 cm; la 

soiul Ofelia talia plantei oscilează între 113,8 -132,8cm, iar înălţimea minimă de 

inserţie a păstăilor are valori cuprinse între 22,8 -28,6cm; la linia D2-b/93 plantele 

au avut o înălţime cuprinsă între 102,5 -131,5cm, iar păstăile au fost inserate pe 

plantă începând de la 24,1 cm până la 29,2cm. 

 Determinările efectuate asupra numărului de păstăi/plantă evidenţiază o 

legătură strânsă intre acest element de productivitate şi mărimea spaţiului de 

nutriţie. Creşterea desimii plantelor până la 30 b.g./m2 a condus la scăderea 

numărului de păstăi pe plantă la cele trei genotipuri experimentate, de la 8,4 -9,9 

păstăi înregistrate prin semănatul a 10 b.g./m2 până la 6,3 - 7,2 păstăi pe plantă 

înregistrate prin semănatul a 30 b.g./m2. Valorile maxime s-au înregistrat la soiul 

Ofelia  (7,2 - 9,9 păstăi/plantă). 

  Numărul de boabe în păstaie oscilează între 8,1 -9,7 boabe/păstaie la soiul 

Aura, între 8,1 - 9,5 boabe/păstaie la soiul Ofelia şi între 7,8-9,4 boabe/păstaie la 

linia D2 –b/93, în funcţie de desime.  Se înregistrează o uşoară creştere a 
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numărului de boabe în păstaie până la desimea de 15 bg./m2, după care acesta începe 

să scadă semnificativ.      

 
Tabelul 3 

Determinări morfologice şi de productivitate la unele genotipuri de 
fasoliţă    în funcţie de spaţiul de nutriţie al plantei (2004-2006) 

Varianta 

genotip
ul 

nr. boabe 
germinabile/ 

m2 

Talia plantei 
(cm) 

Înălţimea 
minimă  de 
inserţie a 

păstăilor (cm) 

Nr. păstăi/ 
plantă 

 

Nr. boabe/ 
păstaie 

0 1 2 3 4 5 
Aura 10 107,9 24,0 8,4 9,6 

 15 116,7 25,4 8,1 9,7 
 20 121,1 26,0 7,9 9,4 
 25 125,7 27,1 7,7 8,5 
 30 129,9 27,7 6,3 8,1 

Ofelia 10 113,8 22,8 9,9 9,3 
 15 119,7 25,5 9,6 9,5 
 20 121,0 27,2 9,2 9,2 
 25 126,5 27,8 8,5 8,2 
 30 132,8 28,6 7,2 8,1 

D2-b/93 10 102,5 24,1 9,2 9,2 
 15 117,3 24,1 9,3 9,4 
 20 116,7 27,2 8,6 9,0 
 25 124,8 27,2 7,4 8,4 
 30 131,5 29,2 6,6 7,8 

  

Rezultatele privind influenţa genotipului asupra producţiei de boabe, 

reliefează diferenţieri distinct  semnificative de 364 kg/ha la genotipul Ofelia şi 

semnificative de 300 kg/ha la linia  D2 – b/93, comparativ cu Aura (tabelul 4 ) 

Tabelul 4 
Semnificaţia producţiilor obţinute la unele genotipuri de fasoliţă (2004-2006) 

Producţia      Diferenţa  Genotipul 

kg/ha % kg/ha 

Semnificaţia 

Aura 1857 100 Mt. Mt. 
Ofelia 2221 120 364 ** 
D2-b/93 2157 116 300 * 

                                                                         DL5%    = 226 kg/ha 

                                                                         DL1%    = 355 kg/ha 

                                                                        DL0,1% = 701 kg/ha  
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 Mărimea spaţiului de nutriţie influenţează procesele de creştere şi 

dezvoltare ale plantei, cu implicaţii asupra nivelului producţiei obţinute (tabelul 5). 

Comparativ cu semănatul la 10 b.g./m2 când s-au înregistrat 1814 kg/ha, se observă 

creşterea producţiei de boabe cu 151 - 483 kg/ha prin creşterea desimii plantelor. 

Se înregistrează, comparativ cu această variantă, diferenţieri de producţie foarte 

semnificative de 483 kg/ha prin semănatul a 25 b.g./m2. Depăşirea acestei desimi 

determină scăderea producţiei de boabe. 

Tabelul 5 
Semnificaţia producţiilor obţinute la fasoliţă în funcţie 

de mărimea spaţiului de nutriţie (2004-2006) 
Producţia Nr. boabe 

germinabile/m2 kg/ha % 
Diferenţa 
kg/ha Semnificaţia 

10 1814 100 Mt. Mt. 
15 2085 115 271 * 
20 2230 123 416 ** 
25 2297 127 483 *** 
30 1965 108 151 - 

                                                                   DL 5%    = 242 kg/ha 

                                                                    DL 1%    = 328 kg/ha 

                                                         DL 0,1% = 435 kg./ha  

Cercetările privind interacţiunea genotip – spaţiul de nutriţie, scot în 

evidenţă producţii cuprinse între 1600 – 2451 kg/ha, maximul fiind realizat de 

soiul Ofelia (fig 1). Se remarcă creşterea producţiei de boabe până la realizarea 

densităţii de 20 b.g./m2 la soiul Ofelia şi până la realizarea desimii de 25 b.g./m2 la 

genotipurile Aura şi D2-b/93. Analizând influenţa desimii plantelor în cadrul 

fiecărui genotip, se constată,  faţă de realizarea a 10 bg./m2, diferenţieri de 

producţie asigurate statistic până la realizarea densităţii de 25 bg./m2, la 

genotipurile Aura şi D2 – b/93 şi 20 b.g./m2 la soiul Ofelia .Creşterea desimii 

plantelor peste aceste limite determină scăderea producţiei de boabe . 
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CONCLUZII 

            1. Concentraţia sucului celular creşte odată cu accentuarea condiţiilor de 

stres la desimi mari, având valori refractometrice de 7 – 9%, în faza de 3 – 5 

ramificaţii ale plantei şi 8 – 11,3%, la înflorit, în funcţie de genotip. 

 2. Semănatul fasoliţei la o desime medie de 25 b.g./m2 asigură o creştere a 

producţiei cu 271-483 kg/ha,. foarte semnificativă , faţă de semănatul a 10 

b.g./m2. 

 3. Soiul Ofelia a realizat cea mai mare producţie (2451 kg/ha) prin 

semănatul la o desime de 20 b.g./m2. 

 4. Genotipurile Aura şi D2 – b/93  au realizat cele mai bune rezultate de 

producţie prin semănatul a 25 b.g./m2 (2153 -2369 kg/ha).  

 5.Depăşirea desimii de semănat peste limita optimă a fiecărui genotip, 

slăbeşte rezistenţa plantelor la atacul agenţilor patogeni.  
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Figura 1 -  Influenţa spaţiului de nutriţie al plantei asupra producţiilor obţinute 

la unele genotipuri de fasoliţă create la Dăbuleni (2004-2006) 
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ABSTRACT 

RESEARCHES CONCERNING THE COMPETITION AMONG 

PLANTS TO SOME COWPEA VARIETIES CULTIVATED ON  

PSAMOSOILS CONDITIONS 

 The researches they accomplished in the period 2004 - 2006, to CCDCPN 

Dabuleni and they visaed the density implication and the kind about competition 

for the factors of average to the culture of cowpea. The concentration of cellular 

juice of the increased with the accentuation  of the stress conditions to  seas 

density, having the  refractometry values of 7-9%, in the phase of 3-5 of the 

plant ramifications and 8-11, 3%, to flowery, depending on genotype. The 

productions results  obtained emphazed the  Ofelia variety with a production of 

2451 kg/ tchick through sowing to density of 20 bg./m2 , the genotypes Aura and 

D2- b/ 93 achieving most good results through sowing by 25 bg./m2  ( 2153 -2369 

kg/ tchick) Exceed of sowing density across the optimal limit everybody the 

genotype, decrease of the plants resistance to the attack pathogenetic agents. 

 

TABLES 

 Table 1. The influence nutritional space about of the rising and resistance 

to complaints  and pests  to some cowpea genotypes (2004-2006). 

 Table 2. The value of cellular juice concentration to cowpea depending on 

genotype and the nutritional space of the plant (2005). 

 Table 3. The morphological and  productivity determinations to some 

cowpea genotypes depending on the nutritional space of the plant (2004-2006). 

  Table 4. Yield siqnification  obtained to some cowpea genotypes (2004-

2006).  

  Table 5. Yield siqnification  obtained to cowpea depending on measure the 

nutritional space (2004-2006) . 
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FIGURES 

 Figure 1. The influence nutritional space  of the plant about the 

productions obtained to some cowpea genotypes created  to Dabuleni (2004-2006) 
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REZULTATE DE CERCETARE PRIVIND FERTILIZAREA CU 

AZOT, FOSFOR ŞI POTASIU LA SOIUL DE FASOLIŢĂ OFELIA 

  

Drăghici Reta 

 

 Valorificarea solurilor nisipoase din sudul Olteniei presupune un sistem de 

agricultură specific, raţional şi integrat, cu plante mai puţin pretenţioase faţă de 

fertilitatea solului şi tolerante la factorii stresanţi, care să asigure profitabilitate 

şi protecţia mediului înconjurător (Gheorghe D. şi colab., 2001). Cultivarea acestor 

soluri cu plante ce necesită, în special, doze mari de azot conduce în cele mai multe 

cazuri la poluarea solului cu nitraţi. Răuţă C. şi colab.,1979, arată că în apa freatică 

situată la 2,5m adâncime din câmpul de cercetare al CCDCPN Dăbuleni s-au găsit 

cantităţi de 232,5 ppm NO3 provenite în mare parte din îngrăşămintele cu azot 

administrate. Cercetările efectuate în perioada 1977-2000 arată că aplicarea unor 

doze tehnologice în funcţie de cerinţele plantelor a condus la evitatea acumulării 

nitraţilor în straturile 80-120 cm  (Croitoru Mihaela şi Şoimu T.,2001).  

 Luând în considerare aceste aspecte şi ţinând cont de cerinţele reduse ale 

fasoliţei faţă de fertilitatea solului   s-au iniţiat cercetări la soiul Ofelia privind 

fertilizarea cu azot, fosfor şi potasiu în scopul obţinerii de producţii mari şi 

protecţiei mediului înconjurător împotriva poluării. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 Experimentarea s-a efectuat în perioada 2004 -2006 în condiţii de irigare, 

pe un psamosol cu fertilitate redusă, slab aprovizionat în azot (0,037%), mijlociu 

aprovizionat în fosfor (28ppm) şi conţinut redus în potasiu (129ppm).  Observaţiile 
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s-au realizat în cadrul unei experienţe amplasate în câmp, într-un asolament de 

trei ani: sorg - fasoliţă – grâu, după metoda parcelelor subdivizate cu doi factori. 

S-a experimentat soiul de fasoliţă Ofelia , în condiţii de nebacterizare, 

respectând tehnologia de cultivare pe solurile nisipoase.  

 Factorii luaţi în studiu: 

Factorul A – doza de azot (kg/ha s.a. )              Factorul B – doze de PK (kg/ha s.a.) 

 a1 – N0                                                                                                                      b1 – P0K0 

 a2 – N15                                                                                                                    b2 -  P0K40 

 a3  - N30                                                                                                                    b3 – P40K0                                                    

 a4 – N45                                                                                                                    b4 – P40K40 

 Îngrăşămintele s-au aplicat sub formă de azotat de amoniu (33,5% azot), 

superfosfat (18% P2O5), sare potasică(46% K2O),  iar exprimarea substanţei active 

din variantele experimentale s-a realizat în N, P2O5 şi K2O. S-au efectuat 

determinări privind: talia plantelor, înălţimea minimă de inserţie a păstăilor, 

numărul de nodozităţi /rădăcină, numărul de păstăi/plantă, numărul de boabe în 

păstaie şi producţia de boabe obţinută la recoltare. Rezultatele de cercetare 

obţinute au fost prelucrate şi interpretate prin metoda analizei varianţei.  

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Determinările privind talia plantei relevă creşteri ale acesteea odată cu 

creşterea dozei de azot de la 110,6 cm, în varianta nefertilizată, la 138,2 cm, în 

varianta fertilizată cu N30P40K40. Înălţimea minimă de inserţie a păstăilor pe plantă 

oscilează între 22,1 -27,1cm. Sub aspectul numărului de păstăi/plantă, se 

evidenţiază varianta fertlizată cu 30 kg azot + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O /ha (9,9 

păstăi/plantă), care faţă de varianta nefertilizată înregistreză o creştere de 3,7 

păstăi/plantă. Numărul de boabe în păstaie oscilează între 7,1 – 9,2 boabe, fiind 

influenţat favorabil de alocarea în sistem complex a celor trei macroelemente. 

Analizând influenţa interacţiunii celor trei macroelemente asupra acestor 
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determinări de productivitate, se remarcă cu cele mai bune rezultate varianta 

fertilizată cu 30 kg azot+ 40 kg P2O5 + 40 kg K2O /ha (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Influenţa fertilizării asupra unor determinări biometrice şi de productivitate 

la fasoliţă (2004-2006) 
Varianta de fertilizare 

(kg/ha s.a.) 

N P2O5 K2O 

Talia 
plantelor 

(cm) 

Înălţimea 
minimă de 
inserţie a 
păstăilor 

(cm) 

Nr. păstăi/ 
plantă 

Nr. 
boabe/    
păstaie 

0 0 0 110,6 22,1 6.2 7,1 
0 0 40 116,3 23,4 7,1 7,8 
0 40 0 129,0 22,8 7,7 8,1 
0 40 40 127,6 23,7 8,1 8,4 
15 0 0 115,1 23,8 6,5 7,7 
15 0 40 122,1 26,0 7,6 8,3 
15 40 0 131,8 25,3 8,4 8,3 
15 40 40 131,1 24,8 8,7 8,6 
30 0 0 120,7 23,3 7,8 8,4 
30 0 40 124,4 24,8 8,6 8,8 
30 40 0 132,5 26,0 9,3 9.0 
30 40 40 136,0 25,5 9,9 9,4 
45 0 0 123,7 27,1 7,9 8,8 
45 0 40 129,3 26,6 7,8 9,2 
45 40 0 135,1 25,5 9,3 9,2 
45 40 40 138,2 27,0 9,4 9,2 

 

Fasoliţa fiind o plantă leguminoasă ce-şi sintetizează pe cale simbiotică 

cca. 80,6% din azotul necesar nutriţiei (Gheorghe D., Şuteu G.E.,1988), are totuşi 

nevoie de acest macroelement la începutul vegetaţiei până la instalarea activităţii 

microbiene în sol. Rezultatele obţinute în acest sens subliniază obţinerea unor 

diferenţe de producţie distinct semnificative de 399 kg/ha prin aplicarea a 30 kg 

N/ha, comparativ cu varianta nefertilzată cu azot (tabelul 2). Creşterea dozei de 

azot aplicată conduce la creşteri vegetative ale plantei, în detrimentul producţiei 

obţinute, vegetaţia bogată împiedicând pătrunderea razelor solare pe partea 

inferioară a vexilului florii, condiţie esenţială în procesul de fecundare şi maturare 

uniformă a păstăilor. Rezultatele obţinute demonstrează aceste afirmaţii prin 

scăderea producţiei de boabe, odată cu creşterea dozei de azot. 
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Tabelul 2 
Influenţa fertilizării cu azot asupra producţiei de boabe  la fasoliţă  

(2004-2006) 
Producţia de boabe Doza de azot 

(kg/ha s.a.)  kg/ha % 
Diferenţa  
kg/ha 

Semnificaţia   

0 1441 100 Mt. Mt. 
15 1634 113 193 - 
30 1840 128 399 ** 
45 1722 120 281 * 

                                                        DL5%     = 235 kg/ha 

                                                         DL1%     = 356 kg/ha 

                                                         DL 0,1% = 572 kg/ha 

 Diferenţierea fertilizării la soiul de fasoliţă Ofelia influenţează 

activitatea simbiotică din sol (figura 1).  Rezultatele obţinute scot în evidenţă 

efectul benefic al folosirii celor trei macroelemente, în doze de N30P40K40  asupra 

formării nodozităţilor ce conţin bacterii din genul Rhizobium, cu rol în fixarea 

biologică a azotului atmosferic. Mărirea dozei de azot conduce la inhibarea 

activităţii simbiotice, prin înregistrarea unui număr mai mic de nodozităţi active pe 

rădăcină. În faza de 3-5 ramificaţii ale plantei numărul de nodozităţi pe rădăcină 

oscilează între 35,3 – 59,5. 

Folosirea unor doze mari de azot la culturile din asolamentele practicate 

pe solurile nisipoase determină acidifierea solului, prin creşteri ale conţinutului de 

aluminiu, mangan şi fier, elemente ce blochează mobilitatea fosforului. Cercetările 

efectuate de Borlan Z., Andres E. şi Glas K., 1997 au subliniat rolul potasiului în 

deschiderea stomatelor de pe frunze, asigurând diminuarea coeficientului de 

transpiraţie şi utilizarea eficientă a apei.  

Fosforul şi potasiul au o influenţă favorabilă asupra formării elementelor 

de productivitate la fasoliţă şi asupra rezistenţei plantei la factorii de stres de pe 

solurile nisipoase. Comparativ cu producţia obţinută la nefertilizat, se 

înregistrează sporuri de producţie de 7-10% prin fertilzarea unilaterală cu fosfor 

sau potasiu în doze P40 sau K40.  Fertilizarea în complex cu P40K40  a determinat o 
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diferenţiere foarte semnificativă a producţiei de 379 kg/ha, faţă de nefertilizat 

cu fosfor şi potasiu (tabelul 3). 
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Figura 1 – Influenţa fertilizării asupra activităţii simbiotice la soiul de fasoliţă 

Ofelia  

Tabelul 3 
Influenţa fertilizării cu fosfor şi potasiu asupra producţiei de boabe la 

fasoliţă (2004-2006) 
Producţia de boabe Diferenţa 

Varianta 
kg/ha % kg/ha 

Semnificaţia 

P0K0 1496 100 Mt. Mt. 

P0K40         1608 107 112 - 

P40K0 1650 110 154 - 

  P40K40 1875 125 379 *** 

                                                                         DL%      = 185 kg/ha                                            

                                        DL1%    = 254 kg/ha                                 

                                                                           DL0,1% = 343 kg/ha 
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 Analizând influenţa interacţiunii celor trei macroelemente asupra 

producţiei (figura 2) se evidenţiază un maxim al acesteea de 2116 kg/ha la 

fertilizarea culturii de fasoliţă cu 30 kg azot+ 40 kg P2O5 + 40 kg K2O /ha , 

obţinându-se faţă de nefertilizat o diferenţă de producţie foarte semnificativă, 

de 771 kg/ha (DL 0,1% = 586 kg/ha). Rezultatele obţinute subliniază eficienţa 

azotului, în doză de N30 , când este aplicat în complex cu fosforul şi potasiul în 

doze de P40K40, realizându-se în acest caz cel mai ridicat spor de producţie.  
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Figura 2 Influenţa fertilizării cu asupra producţiei de boabe la fasoliţa 

cultivată în condiţiile  psamosolurilor (2004-2006) 
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CONCLUZII 

 1. O fertilizare echilibrată cu cele trei macroelemente în doze de 30 kg 

azot+ 40 kg P2O5 + 40 kg K2O /ha are o influenţă pozitivă asupra activităţii 

simbiotice din sol (59,5 nodozităţi active/rădăcină) şi asupra producţiei de boabe 

(2116 kg/ha) obţinute la soiul de fasoliţă Ofelia. 

2.Aplicarea azotului la fasoliţă determină realizarea unei diferenţe de 

producţie distinct semnificative (399 kg/ha), comparativ cu varianta nefertilizate 

cu azot. 

 3. Fertilizarea cu 40 kg P2O5 + 40 kg K2O  contribuie la creşterea foarte 

semnificativă a producţiei cu 379 kg/ha la soiul de fasoliţă Ofelia, faţă de varianta 

nefertilizată cu fosfor şi potasiu. 

 

ABSTRACT 

INVESTIGATORY RESULTS CONCERNING THE  AZOTE, 

PHOSPHORUS AND POTASSIUM FERTILIZATION TO THE 

VARIETY OF COWPEA OFELIA. 

  The researches accomplished in the period 2004-2006 to CCDCPN 

Dabuleni, in   psamosoils conditions  with a reduced fertility , deafly supplied in 

azote( 0, 037%), middling supplied in phosphorus( 28ppm) and reduced contained 

in potassium( 129 ppm), emphazed the importance rational fertilization  to the 

variety of cowpea Ofelia.. A equilibrated fertilization with the three 

macroelements in doses of 30kg/tchick azote + 40 kg/tchick P2O5  + 40kg/tchick 

K2O  has an positive influence about symbiotic activity from soil( 59, 5 active 

nodosities/ roots) and about yield ( 2116 kg/ tchick) obtained to the cowpea 

variety of Ofelia. The azote application  to cowpea cause the of a realization 

diferente of production significant distinct ( 399 kg / tchick), comparative with 

the unfertilized variant with azote. The fertilization with 40 kg/tchick P2O5  + 
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40kg/tchick K2O  determined to yield very siqnificanty increasement of 379 kg / 

tchick to the variety of cowpea Ofelia, against phosphorus and potassium 

unfertilized. 

 

TABLES 

 Table 1. Biometrical and of productivity determinations  to cowpea 

depending on fertilization (2004-2006). 

  Table  2. Influence fertilization with azote about the  yield to cowpea 

(2004-2006). 

  Table 3. Influence fertilization with phosphorus and potassium about the 

yield  to cowpea (2004-2006). 

 

FIGURES 

 Figure 1. Influence fertilization about symbiotic activity  to the cowpea 

variety of  Ofelia (2004-2006). 

  Figure 2. Influence fertilization about the  yield to cowpea cultivated on 

the psamosoils conditions (2004-2006). 
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA SPAŢIULUI OPTIM DE 

NUTRIŢIE LA UNELE GENOTIPURI NOI DE ARAHIDE 

 

Dima Milica 

 

Pe solurile nisipoase, mărimea spaţiului de nutriţie constituie una din 

problemele agrotehnice de bază. 

Pentru zona solurilor nisipoase, competiţia dintre plante pentru energia 

solară, apă şi elemente nutritive accesibile plantelor este de mare însemnătate, 

deoarece pe aceste soluri spaţiul ce revine fiecărei plante trebuie să asigure apa şi 

substanţele nutritive în cantităţi suficiente creşterii şi dezvoltării plantelor ( 

Pop,L., Marghitu Valeria, Chichea,I.,1984). 

Problema desimii plantelor prezintă importanţă mai mare cu cât realizarea 

ei optimă, adică asigurarea unui număr optim de plante la unitatea de suprafaţă, 

stă la baza obţinerii unei producţii mari ( Sipoş,Gh. Şi colab.,1983). 

În perioada 2004-2006, la CCDCPN Dăbuleni s-au efectuat cercetări 

privind stabilirea spaţiului optim de nutriţie la unele genotipuri noi de arahide 

cultivate pe solurile nisipoase. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Cercetările s-au efectuat în condiţii de irigare, într-un asolament de trei 

ani: grâu-arahide –porumb. 

Experienţa a fost amplasată în câmp după metoda parcelelor subdivizate cu 

trei factori: 
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Factorul A:                             Factorul B:                          Factorul C: 

(distanţa între rânduri)           (desimea de semănat)          (genotipul) 

a1- 70 cm                                 b1- 70000 pl/ha                   c1- Dăbuleni  

a2- 50 cm                                 b2- 90000 pl/ha                   c2- Viorica  

                                                 b3- 110000 pl/ha                 c3- H183 

S-a respectat tehnologia de cultivare a arahidelor pe solurile nisipoase, în 

condiţii de irigare. S-au determinat uniformitatea răsăritului, numărul de plante 

semănate/m2, numărul de plante la înflorit/m2, numărul de plante la recoltat/m2. S-

au făcut determinări biometrice referitoare la taliai plantei, numărul de 

lăstari/plantă, numărul de păstăi /plantă, numărul de boabe în păstaie. 

Producţia de păstăi a fost calculată la umiditatea STAS de 9%. 

Interpretarea rezultatelor de cercetare s-a făcut prin metoda analizei 

varianţei. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

După cum reiese din determinările făcute (tabelul 1), uniformitatea 

plantelor la răsărire, numărul de plante semănate/m2, numărul de plante la 

înflorit/m2, numărul de plante la recoltat/m2 nu au fost influenţate de desimea 

plantelor. 

Tabelul 1 
Influenţa genotipului, distanţei între rânduri şi a desimii de semănat 
asupra unor determinări efectuate în perioada de vegetaţie 

Soiul/linia 

Distanţa 
între 

rânduri 
(cm) 

Desimea de 
semănat 

Uniformitatea 
răsăritului 

(note) 

Nr.plante 
semănate/m

2 

Nr.plante 
înflorite/m

2 

Nr.plante 
recoltabile

/m2 

70000pl/ha 2 7 7 7 
90000pl/ha 2 9 9 9 

 
50 

110000pl/ha 2 11 10 10 
70000pl/ha 2 7 6 6 
90000pl/ha 1 9 8 8 

 
 

Dăbuleni 
 

70 
110000pl/ha 2 11 10 10 
70000pl/ha 2 7 7 7 
90000pl/ha 2 9 9 9 

 
 

Viorica 

 
50 

110000pl/ha 1 11 10 10 
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70000pl/ha 1 7 7 7 
90000pl/ha 2 9 8 8 

  
70 

110000pl/ha 2 11 10 10 
70000pl/ha 2 7 7 7 
90000pl/ha 1 9 9 9 

 
50 

110000pl/ha 1 11 10 10 
70000pl/ha 1 7 7 7 
90000pl/ha 2 9 8 8 

 
 

H183 
 

70 
110000pl/ha 2 11 10 10 

                                            nota 1-răsărire uniformă 

                                            nota 9-nerăsărit 

Pe măsura creşterii numărului de plante/ha (110000pl/ha) se constată o 

creştere mai pronunţată a taliei plantei. 

La desimea de 70000 pl/ha la toate genotipurile se înregistrează cea mai 

mică talie a plantei (15cm, 16 cm, 18 cm), ( tabelul 2). 

Numărul de păstăi /plantă este influenţat şi el de spaţiul de nutriţie, cel 

mai mare număr de păstăi/plantă înregistrându-se la varianta unde s-a asigurat un 

spaţiu de 70 cm între rânduri şi 90000 plante/ha. La varianta semănată la 70 cm 

distanţă între rânduri şi unde s-a asigurat 70000 plante/ha, numărul de 

păstăi/plantă este aproape egal cu cel de la variantele unde s-a asigurat 90000 

plante/ha, dar numărul mai mic de plante/ha nu compensează producţia obţinută. 

Numărul de boabe în păstaie este cuprins între 1-3 boabe/păstaie. 

Tabelul 2  
Determinări biometrice efectuate în cadrul experienţei (2004-2006) 

Soiul/linia Distanţa între 
rânduri(cm) 

Desimea de 
semănat 

Talia plantei(cm) Nr.de 
lăstari/plantă 

70000pl/ha 15 4 
90000pl/ha 23 5 

 
50 

110000pl/ha 25 5 
70000pl/ha 18 6 
90000pl/ha 22 4 

 
 

Dăbuleni 
 

70 
110000pl/ha 24 4 
70000pl/ha 18 4 
90000pl/ha 16 4 

 
50 

110000pl/ha 21 5 
70000pl/ha 18 5 
90000pl/ha 19 5 

 
 

Viorica 
 

70 
110000pl/ha 20 5 
70000pl/ha 15 5  

 
 

50 90000pl/ha 15 5 
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 110000pl/ha 17 4 
70000pl/ha 16 5 
90000pl/ha 18 6 

H183 
 

70 
110000pl/ha 22 5 

 
Tabelul 3 

Influenţa spaţiului de nutriţie asupra unor elemente de productivitate 
(2004-2006) 

Soiul/linia Distanţa între 
rânduri(cm) 

Desimea de 
semănat Nr.păstăi/plantă Nr.de boabe 

în păstaie 
70000pl/ha 25 3 
90000pl/ha 27 3 

 
50 

110000pl/ha 31 2 
70000pl/ha 34 3 
90000pl/ha 37 2 

 
 

Dăbuleni 
 

70 
110000pl/ha 21 3 
70000pl/ha 21 3 
90000pl/ha 23 2 

 
50 

110000pl/ha 22 3 
70000pl/ha 31 2 
90000pl/ha 36 3 

 
 

Viorica 
 

70 
110000pl/ha 29 3 
70000pl/ha 28 3 
90000pl/ha 25 2 

 
50 

110000pl/ha 23 1 
70000pl/ha 30 2 
90000pl/ha 32 2 

 
 

H183 
 

70 
110000pl/ha 24 2 

 
 Analizând influenţa distanţei de semănat asupra producţiei de arahide, se 

constată tendinţa de creştere a producţiei odată cu creşterea distanţei între 

rânduri la 70 cm. Această distanţă este considerată cea mai indicată, deoarece la 

această distanţă se poate realiza în condiţii optime lucrarea de bilonat şi celelalte 

lucrări de întreţinere. 

 Analizând influenţa desimii de semănat asupra producţiei de arahide 

(tabelul 4) se constată că la toate genotipurile  are loc o creştere a producţiei la 

desimea de 90000 plante/ha comparativ cu desimea de 70000 plante/ha. 

Creşterea în continuare a desimii de semănat la 110000 plante/ha nu a fost 

însoţită de creşterea producţiei/ha, aceasta reducându-se în cazul asigurării unei 

desimi de 110000 plante/ha. 
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La desimea de 110000 plante/ha apare fenomenul de concurenţă între 

plante printr-un consum sporit de apă şi substanţe hrănitoare ceea ce duce la o 

producţie mai mică. 

 Analizând interacţiunea celor trei factori (genotip x distanţe x desimi), 

indiferent de desimea asigurată producţiile sunt mai mari la distanţa de 70 cm 

între rânduri. 

Tabelul 4  
Influenţa genotipului şi a spaţiului de nutriţie asupra producţiei de păstăi 

(2004-2006) 
 
Producţia 

Soiul/lin
ia 

Distanţa 
între 

rânduri 
(cm) 

Desimea de 
semănat (kg/ha) (%) 

Diferenţa 
faţă de mt. 

(kg/ha) 
Semnificaţia 

70000pl/ha 1587 100 Mt.  
90000pl/ha 1745 109 +158  

 
50 

110000pl/ha 1388 87 -199  
70000pl/ha 2200 100 Mt.  
90000pl/ha 2222 101 +22  

 
 

Dăbuleni 
 

70 
110000pl/ha 1348 61,2 -852  
70000pl/ha 675 100 Mt.  
90000pl/ha 952 141 +277  

 
50 

110000pl/ha 635 94 -40  
70000pl/ha 1983 100 Mt.  
90000pl/ha 2063 96 -80  

 
 

Viorica 
 

70 
110000pl/ha 1825 88 -58  
70000pl/ha 872 100 Mt.  
90000pl/ha 1825 209 +953 xx 

 
50 

110000pl/ha 476 54 -396  
70000pl/ha 1428 100 Mt.  
90000pl/ha 1429 100 -10  

 
 

H183 
 

70 
110000pl/ha 1111 77 -318  

DL 5% =   703 kg/ha 

DL 1% =    938 kg/ha 

DL 0,1%=  1221 kg/ha 
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CONCLUZII 

1. La toate cele trei genotipuri s-au obţinut cele mai bune rezultate prin 

asigurarea distanţei de 70 cm între rânduri şi o desime de 90000 plante/ha. 

2. Prin asigurarea acestui spaţiu de nutriţie se obţine o producţie de 2222 

kg/ha la soiul Dăbuleni, 2063 kg/ha la soiul Viorica şi 1429 kg/ha la linia H183. 

3. La distanţa de 70 cm între rânduri se pot executa în condiţii 

corespunzătoare lucrările mecanice de întreţinere. 

 

ABSTRACT 
RESEARCHES ON ESTABILISHMENT OF THE OPTIMAL 

NUTRITIONAL SPACE AT NEW GENOTYPES OF PEANUTS 
The definition of the shape and the extend of the nutritional space in 

peanut crops is an important factor to  realize the increased yields. 

 The experiment was aimed to define the most suitable nutritional space to 

be able to ensure a good development in plants, to carry out the maintenance 

works in good conditions and finally to obtain important production gains. 

 In the experiment there were two variants of sowing distances, 50 cm and 

70 cm between the rows and three sowing density: 70000 pl./ha , 90000 pl./ha, 

110000 pl./ha. 

 The sowing density 90000 pl./ha contributed to a good fruitage in peanut 

plants and to the highest yields. 

 

TABLES 

1. The influence of the genotipes, distance between the rows and a sowing 

density upon some determinations made in the vegetation period. 

2. Biometrical determinations made in the experience. 

3.  The influence of the genotipes and nutritional space upon some of the 

productivity elements. 
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4. The influence of the genotipes and nutritional space upon some of the 

pods productivity. 
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CERCETĂRI PRIVIND APLICAREA UNOR DOZE DE AZOT ÎN 

DIFERITE  FENOFAZE ALE ARAHIDELOR   CULTIVATE PE 

SOLURILE NISIPOASE 

 

Dima Milica 

 

 Rezultatele obţinute pe plan mondial demonstrează că fertilizarea 

contribuie cu circa 40% la creşterea recoltelor pe unitatea de suprafaţă iar 

producţiile obţinute în diferite ţări ale lumii sunt strâns corelate cu cantităţile de 

îngrăşăminte ( Hera Cr. şi colab.,1984). 

 Arahidele prezintă un consum relativ moderat de elemente chimice 

nutritive. 

 Azotul este unul dintre cele mai importante elemente ale nutriţiei minerale 

a plantelor. Acest fapt este determinat de includerea sa în compoziţia 

substanţelor valoroase pentru plante, aşa cum sunt proteinele care constituie 

principala componentă a protoplasmei ( Caramete C. şi colab., 1973). 

 La CCDCPN Dăbuleni, în perioada 2004-2006 s-au făcut cercetări cu scopul 

de a stabili eficacitatea  azotului la cultura de arahide prin aplicarea lui în diferite 

faze de vegetaţie. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 Cercetările s-au efectuat în condiţii de irigare, în asolament de trei ani de 

grâu-arahide-porumb. Experienţa a fost amplasată în câmp, după metoda 

blocurilor randomizate şi a cuprins 11 variante în care s-au aplicat mai multe doze 

de azot în trei faze de vegetaţie: la semănat, la înflorit şi după înflorit. 
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 Variantele au fost: 

 V1- nefertilizat 

 V2- N90 la semănat 

 V3- N90 la înflorit 

 V4- N90 după înflorit 

 V5- N45 la semănat+N45 la înflorit 

 V6- N45 la înflorit+N45 după înflorit 

 V7- N45 la semănat+N45 după înflorit 

 V8- N30 la semănat+N30 la înflorit+N30 după înflorit 

 V9- N120 la semănat 

 V10- N120 la înflorit 

 V11- N120 după înflorit 

 În experienţă s-a respectat tehnologia  de cultivare a arahidelor pe 

solurile nisipoase în condiţii de irigare. 

 S-a determinat uniformitatea răsăritului, numărul de plante răsărite/m2, 

numărul de plante înflorite/m2, numărul de plante recoltabile/m2. S-au făcut 

determinări biometrice asupra taliei plantei, numărului de lăstari pe plantă, 

numărului de păstăi pe plantă. Producţia de arahide a fost adusă la umiditatea de 

9% şi calculată după metoda analizei varianţei. 

 Interpretarea rezultatelor de cercetare s-a făcut prin metoda analizei 

varianţei. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Uniformitatea răsăritului, numărul de plante răsărite/m2, numărul de 

plante înflorite/m2, numărul de plante recoltabile/m2 nu au fost influenţate de 

dozele de azot aplicate. 
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Tabelul 1 
Influenţa dozelor de azot asupra unor determinări efectuate în timpul 

perioadei de vegetaţie 

Varianta Uniformitate 
răsărit(note) 

Nr.plante 
răsărite/m2 

Nr.plante 
înflorite/m2 

Nr.plante 
recoltabile/m2 

V1 2 9 7 6 
V2 2 9 6 6 
V3 3 8 8 8 
V4 2 9 7 7 
V5 2 8 8 8 
V6 2 9 7 7 
V7 2 9 8 8 
V8 2 9 8 8 
V9 3 9 7 7 
V10 2 9 6 6 
V11 2 9 7 7 

              nota 1-răsărire uniformă 

                  nota 9-nerăsărit 

 Se cunoaşte faptul că arahidele îşi asigură azotul în cea mai mare parte pe 

cale simbiotică. Dar, azotul simbiotic nu satisface în totalitate nevoile plantelor, 

fiind necesar aportul de azot prin îngrăşăminte. Îngrăşămintele chimice cu azot se 

dovedesc utile cu deosebire în primele faze de vegetaţie. 

 Talia plantelor a avut valori cuprinse între 16 cm în varianta unde nu s-a 

aplicat azot şi 39 cm în varianta unde doza de 90 kg N/ha s-a aplicat fracţionat: 

N45 la semănat şi N45 la înflorit,  ( tabelul 2). 

 Creşterea dozelor de azot aplicate în primele două faze de vegetaţie (la 

semănat şi la înflorit) a contribuit şi la creşterea numărului de lăstari pe plantă. 

 Îngrăşămintele chimice cu azot influenţează şi unele elemente de 

productivitate şi pun bazele obţinerii unor producţii sporite de păstăi. 

 Urmărind influenţa îngrăşămintelor cu azot asupra numărului de păstăi 

mature pe plantă şi a numărului de boabe în păstaie se remarcă efectul favorabil al 

dozei de N90 aplicată jumătate la semănat şi jumătate la înflorit, la care s-au 

înregistrat 44 păstăi mature pe plantă cu 3 boabe în păstaie. Creşterea dozei la 

N120 aplicată la semănat asigură 27 păstăi mature pe plantă (tabelul 3). 
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 Administrarea dozelor cu azot influenţează favorabil mărimea boabelor de 

arahide, obţinându-se valori ale MMB-ului cuprinse între 465-524 g. 

 Numărul de păstăi imature a fost mai mare în varianta unde toată doza de 

N90 s-a aplicat după înflorit. 

  Tabelul 2 
Influenţa dozelor de azot asupra taliei plantei şi numărului de lăstari pe 

plantă 

Varianta Talia plantei(cm) Număr de lăstari pe 
plantă 

V1 16 5 
V2 21 6 
V3 19 5 
V4 20 5 
V5 39 6 
V6 25 5 
V7 23 6 
V8 25 6 
V9 25 5 
V10 34 4 
V11 35 5 

           DL 5%=                            2,4                                1,0 
                 DL 1%=                             3,3                                1,4 
                 DL 0,1%=                          4,3                                2,0 

 
Tabelul 3 

Influenţa dozelor de azot asupra unor elemente de productivitate 

Varianta Număr de păstăi 
mature/plantă 

Număr de păstăi 
imature/plantă 

Număr boabe în 
păstaie MMB(g) 

V1 16 3 2 340 
V2 30 2 3 510 
V3 27 5 3 490 

V4 25 8 2 470 
V5 44 2 3 524 
V6 37 4 2 505 
V7 33 3 3 500 
V8 29 3 3 520 
V9 27 2 3 510 
V10 28 5 3 490 
V11 25 7 2 465 

 DL 5%=                 2,7 
 DL 1%=                 3,7 
 Dl 0,1%=               5,0 
 Producţia a crescut, mai mult sau mai puţin, în toate variantele care au 

primit azot. 
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 Se constată că îngrăşămintele cu azot au determinat creşterea producţiei 

la varianta V5 unde azotul s-a aplicat în doză de N45 kg/ha s.a. la semănat şi N45 

kg/ha s.a. la înflorit, sporul de producţie fiind foarte semnificativ iar producţia 

înregistrată este de 2030 kg/ha. 

 De asemenea, spor de producţie distinct semnificativ s-a obţinut la 

varianta V2 respectiv, unde azotul s-a aplicat în doză de N90 kg/ha s.a. la semănat. 

Producţia obţinută la această variantă este de 1668 kg/ha (tabelul 4) . 

 Aplicarea azotului după înflorit este neeconomică şi prelungeşte perioada 

de vegetaţie a păstăilor. 

Tabelul 4 
Influenţa dozelor de azot  şi a epocilor de aplicare a acestora asupra 

producţiei de arahide (2004-2006) 
Producţia Varianta 

(kg/ha) (%) 
Diferenţa faţă de 

mt.(kg/ha) Semnificaţia 

V1 920 100 Mt.  
V2 1668 181 +748 xx 
V3 1189 124 +219  
V4 957 104 +37  
V5 2030 220 +1110 xxx 
V6 1616 175 +696 x 
V7 1282 139 +362  
V8 1180 128 +260  
V9 1140 124 +220  
V10 1031 112 +111  
V11 980 106 +60  

     DL 5%        522 kg/ha 

     DL 1%        710 kg/ha 

     DL 0,1%      962 kg/ha 

 

CONCLUZII 

 1. Una din căile prin care se poate acţiona pentru a reduce pierderea 

azotului prin levigare este aplicarea fracţionată a azotului în două  reprize. 

 2. Îngrăşămintele cu azot influenţează elementele de productivitate şi pun 

bazele obţinerii unor producţii sporite de păstăi. 
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 3. Aplicarea îngrăşămintelor cu azot în doză de N90 în două reprize, prima 

la semănat, a doua la înflorit, a condus la obţinerea unui spor de producţie foarte 

semnificativ de 1100 kg/ha 

 

ABSTRACT 

RESEARCHES ACCORDING TO THE VEGETATION PHAZES FOR 

APLICATIONS OF SOME NITRATE DOSES TO CULTIVATED 

PEANUTS ON SANDY SOILS 

 Nitrate is one of the most important element on the mineral nutrition of 

the plant. The results obtained in the experimental conditions at CCDCPN 

Dăbuleni show us the necesity of the aplication the fertilizer with nitrate at 

arachis. 

 The nitrate fertilizers prove very good especially in the first part of 

vegetation, when it has an effect on the plant high, on the productivity elements 

and the pods yield. 

 The best yield of 2030 kg/ha was obtained in the fertilized variant with 

N45 for sowing and N45 for blossoming. 

 

TABLES 

 Table 1. The observations made in the vegetation of period. 

 Table 2. Biometrical determinations of studied variants. 

 Table 3. The determination of some productivity element sat the studied 

variants. 

 Table 4. The influence of the nitrate fertilizer doses and of the epoch of 

aplication on the peanuts yield. 
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YIELD RESPONSE AND NITROGEN UTILIZATION EFFICIECY 
BY FERTIGATION POTATO ON PSAMMOSOIL 

 
                                  D. Gheorghe 

M. Dumitru 
 Mihaela Croitoru 

 
           Fertilisers are one of the essential inputs for maintaining or increasing the 

soil fertility level . The purpose of applying fertilizers is primarily to supplay the 

crop with essential plant nutrients to ensure normal growth.The major plant 

nutrients (N, P and K)have to be applied regularly to compensate for the amounts 

exported from the soil during harvest. Fertiliser, when used in combination with 

the other adequate inputs such as high-yilding varieties and irrigation water, can 

result in a positive interaction thereby future increasing its contribution to 

incresead yield. It has been reported that fertigation is the most efficient 

method of fertilizer application( IAEA,2001; Bar-Yosef, B., 1999; Darwish, T., 

Attallah, T. and  M. El Monjabber, 2001). Papadopoulos I., 1990, reported that 

with fertigation high yield and good quality of potato could be obtained. 

          International Atomic Energy Agency organized the regional project 

RER/5/011 “Fertigation for Improved Crop Production and Environmental 

Protection”. The aim was the increase of crop production and the protection of 

the environment using fertigation and isotope techniques. For this porpose an 

experiment with potato was initiated in 2001 at Dabuleni Research - Development 

Station for Agricultural Crops on Sands, located in the South of Oltenia, on the 

terraces of the Danube river. This area characterized by sand dunes of the 

various origins and ages. 

 The sandy material in this area comes from the Danube river and Jiu river 

pottomland, which is plown by wind. 
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 The predominant soils in this area are represented by psammosoil, being 

characterized by clay content lower than 12%, coarse texture, monogranular 

structure and low content of organic matter and nutrients. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 Fertigation treatments were compared with soil application of nitrogen 

fertilizer. 

 Five treatments were tested, which included three N rates injected in the 

water: 100 kg N/ha (N1), 200 kg N/ha (N2), 300 kg N/ha (N3), no nitrogen 

application (N0) and 200 kg N/ha application on soil surface at planting (Ns). 

 This experiment includes the following treatments: 

 N0 - control + drip irrigation; 

 N1 - 100 kg N/ha + fertigation; 

 N2 - 200 kg N/ha + fertigation; 

 N3 - 300 kg N/ha + fertigation; 

 Ns - 200 kg N/ha on soil surface + drip irrigation. 

 The 5 treatments included 4 replicates and was cultivated with potato, 

variety ''Sante'', at 70 cm between rows and 25 cm within row spacings.The area 

of each treatments was 14.0 m2 (2.8m x 5.0m). Isotope sub-plots had size 1.43m x 

0.70m. 

 Location of experimental field is showed in figure 1.The experimental field 

was a psammosoil, which has been exposed to heavy soil erosion due to the wind. 

           The analytical data show that soil texture is coarse and relatively uniform 

in soil profile, the content of the coarse sand fraction is between 64.2 and 69.9 

per cent, the fine sand is between18.1 and 23.2 per cent and the clay content is 

between 7.2 and 8.0 per cent (table 1). 
1- Research – Development Center for Agricultural Crops on Sands, Dabuleni; 
2- Research Institute for Soil Science and Agrochemestry, Bucharest. 
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Table 1 
Particles distribution of psammosoils 

Horizon Depth  
cm 

Coarse sand 
2.0 - 0.2 mm 

Fine sand 
2.0 – 0.02 mm 

Silt 
0.02 - 0.002 mm 

Clay 
<0.002m

m 
Ap 0-10 64.2 23.2 4.6 8.0 

Am 10-22 67.4 19.9 4.5 8.2 
A/C 22-39 69.0 18.4 5.4 7.2 
C1 39-52 68.6 18.7 4.9 7.8 
C2 52-87 69.9 18.1 4.0 8.0 
C3 87-112 68.9 19.2 3.9 8.0 

 
 In the table 2 are presented some physical properties of psammosoil. The 

bulk density presents values almost the some along the soil profile, excepting Ap 

and Am horizons (1.36 g/cm3), as comparated with sub-arable horizons which have 

1.58 and 1.65 g/cm3, being ranked in the excessively compacted class. The topsoil 

offers optimum conditions for root system development. 

 Total porosity is normal for this type of soil having values between 38-

49%  and the air field porosity has high values (2) 

Saturated hydraulic conductivity, determined in laboratory conditions, reveals the 

water loss in a short time, determining this plants to extend deeper their roots, 

where unfortunately, the growing moisture conditions are deficient. 

 For this reason, under such conditions, low watering rates (300 m3/ha) at 

short intervals are recommended. 
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Table 2 
Some physical properties of psammosoils 

Horizon Depth  
cm 

Bulk density 
g ⋅cm-3 

Total porosity 
% 

Air field porosity 
% 

Hydraulic 
conductivity 
mm ⋅ h-1 

Penetration 
resistance 
kgf ⋅ cm-2 

Ap 0-10 1.36 49 33 24.1 2 
Am 10-22 1.36 49 34 14.7 2 
A/C 22-39 1.65 38 22 32.5 8 
C1 39-52 1.61 39 23 55.5 6 
C2 52-87 1.63 39 21 23.3 6 
C3 87-112 1.58 41 25 18.7 4 

 
Higroscopicity coefficient (table 3) being ranked in the ''very low'' class, 

induces the some hydrophysical indices, as the wilting point (0.3-0.9%), the field 

capacity (9.9-12.2%) and the available water capacity (less than 11.9%). 

 The soil was low supplied, in the arable layer, with total nitrogen (0.035%), 

mobile phosphorus (35 ppm) and mobile potassium (76 ppm). Soil reaction was 

neutral-alkaline (pH= 7.3-7.7), total cation exchange capacity alternated between 

4.06-7.25 me/100g soil and percentage base saturation between 80-85% (table 4). 

 Climatic conditions during the potato - growing season were estimated by 

air temperature and rainfall. Comparative with multiannual monthly mean (1957-

2001), monthly mean temperature in 2001-2003 interval was higher with  1.5-3oC, 

registered an absolute maxim equal to 40,7 oC in July, 2002. The sum of rainfall 

alternated between 215.3-310.7 mm comparative with multiannual mean which was 

equal to 267.6 mm (table 5). 

            Soil moisture was made by SMS 2500 S tensiometer and TDR - TRIM FM2 

reflectometer, both. The fertilizer used was Urea -5% 15N a.e.  
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Table 3 
Main hydrophysical indices of psammosoils 

Depth 
cm 

CH 
% 

CO 
% 

PM 
% 

CC 
% 

CU 
% 

m 
m3/ha 

0-20 0.2 0.3 8.2 12.2 11.9 125 
20-40 0.1 0.2 7.3 10.8 10.6 - 
40-60 0.1 0.2 6.6 9.9 9.9 - 
60-80 0.2 0.4 6.8 10.1 9.7 - 
80-100 0.6 0.9 7.0 10.0 9.1 - 
0-50 0.1 0.2 7.5 11.1 10.9 297 

50-100 0.3 0.5 6.9 10.1 9.6 - 
0-100 0.2 0.4 7.2 10.6 10.3 563 

 
CH - hygroscopicity coefficient;CO - wilting point;PM - minimum level of available 
water; 
CC - field capacity;CU - available water capacity; m - watering rate.                                            

 

 

Table 4 

                                       Some chemical properties of psammosoils 

SB Ah T VAh 
% Hor

izon 
Depth 
cm 

pH 
(H2O) 

Humus 
% 

Nt 
% 

PAL 
ppm 

KAL 
ppm 

me/100g soil  
Ap 0-10 7.95 0.48 0.035 35 76 4.42 0.91 5.33 82.9 
Am 10-22 7.70 0.44 0.034 33 36 5.46 1.37 6.83 80.0 
A/C 22-39 7.41 0.15 0.012 33 23 5.98 1.27 7.25 82.4 
C1 39-52 7.48 0.26 0.019 14 23 3.90 0.68 4.58 85.1 
C2 52-87 7.46 0.25 0.016 11 23 3.38 0.68 4.06 83.2 
C3 87-112 7.31 0.12 0.011 9 21 3.38 0.43 4.11 82.3 

 
* pH - soil reaction; Nt - total nitrogen; PAL - mobile phosphorus; KAL - mobile 
potassium; 
SB - sum of exchangeable bases; Ah - hydraulic acidity;T - total cation exchange 
capacity; VAh - percentage base saturation. 
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Table 5 
Climatic conditions registered during vegetation season of potato - dabuleni 

Item Yearţ    
month IV V VI VII VIII Sum Mea

n 
2001 11.8 18.1 20.6 24.7 25.0 - 20.0 
2002 11.6 20.0 23.9 25.7 24.1 - 21.1 
2003 11.4 21.2 24.4 24.5 26.4 - 21.6 Mean air 

temperature  (oC) Mean 
(1957-
2001) 

12.1 17.8 21.5 23.0 22.2 - 19.3 

2001 27.0 31.2 39.0 37.0 38.8 -  
2002 26.0 33.0 39.8 40.7 37.8 -  

Maximum air 
temperature  

(oC) 2003 27.0 34.0 34.5 36.5 37.0 -  
Monthly rainfall 

(mm) 71.9 60.2 74.4 93.9 10.3 310.7  

Rainfall >5 mm 62.3 48.6 68.6 89.8 5.5 274.8  
I - 34.9 19.7 62.1 5.5 122.2  
II 12.8 - 23.3 8.3 - 44.4  

De
ca
de III 

2001 

49.5 13.7 25.6 19.4 - 108.2  
Monthly rainfall 

(mm) 45.5 23.4 49.5 88.0 74.4 280.8  

Rainfall  >5 mm 35.2 16.5 43.5 70.9 63.2 229.3  
I 5.2 - 23.7 6.8 63.2 98.9  
II 20.3 - - 8.5 - 28.8  

De
ca
de III 

2002 

9.7 16.5 19.8 55.6 - 101.6  
Monthly rainfall 

(mm) 59.8 121.0 5.7 24.5 4.3 215.3  

Rainfall >5 mm 54.3 115.9 5.1 19.0 - 194.3  
I - - - 9.0 - 9.0  
II 54.3 - - 10.0 - 64.3  

De
ca
de III 

2003 

- 115.9 5.1 - - 121.0  
Mean  

(1957-2001) 45.6 61.0 71.9 49.1 40.0 267.6  

 
RESULTS 

The main aim of experiment was the increase quantitative and qualitative 

level of potato production, in conditions of high efficiency of irrigation water, 

fertilizers and environment protection, too. Technical characteristics of 

fertigation offer high possibilities to obtain one's objective proposed thanks to 

flexibility of method in fertilizers and water distribution. In addition, the 

quantity, type and concentration of fertilizers applied easy adaptable to plant 

requirements, depending on vegetation stage and climatic conditions. 

 Irrigation regime applied to potato varied, depending on rainfall regime in 

vegetation season and stage growing of plant. Very severe conditions, in the 
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respect of rainfall regime, left to frequent irrigations, with irrigation rate equal 

to 150-400 m3/ha (table 6).                                                                                                           

                                                                                                                                           Table 6 
Irrigation scheduling and fertilizer application,2001-2003 
2001 2002 2003 

Date 

Fertili-
zer 

applic-
ation 

Drip 
irrig
ation 

Amou
nt of 
water 
applie
d, 

m3⋅ha- 

Date 

Fertili
-zer 
applic
-ation 

Dri
p 

irri
gat
ion 

Amount 
of water
applied, 
m3⋅ha-1 

Date 

Fertili
-zer 

applic-
ation 

Drip 
irrigati

on 

Amount 
of 

water 
applied, 
m3⋅ha-1 

01.06 √ √ 150 22.05 √ √ 165 05.05  √ 300 

11.06 √ √ 150 28.05  √ 300 27.05 √ √ 83 

27.06 √ √ 300 31.05  √ 160 03.06 √ √ 300 

06.07  √ 300 03.06 √ √ 185 09.06  √ 300 

20.07 √ √ 300 07.06  √ 280 13.06  √ 300 

24.07 √ √ 300 14.06  √ 280 16.06 √ √ 300 

    17.06 √ √ 260 19.06  √ 300 

    20.06  √ 325 23.06 √ √ 300 

    25.06  √ 240 02.07 √ √ 300 

    28.06  √ 400 15.07  √ 300 

    02.07 √ √ 345 18.07  √ 300 

    05.07  √ 400 21.07  √ 300 

    11.07 √ √ 240 25.07  √ 300 

    14.07  √ 400 28.07  √ 300 

    17.07  √ 400 04.08  √ 300 

    23.07  √ 400 08.08  √ 300 

    04.08  √ 240 11.08  √ 300 

    05.08  √ 160     
Total 5 6 1500  5 18 5180  5 17 4883 
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              Irrigation water did not presented limitations, values of pH, mineral 

residue and ion concentration (Ca2+, Mg2+, Cl- and SO4
2-) in soil being according to 

the Priklonski and S.A.R. indices, between normal limits.                                                              

             Nitrates content in soil solution was influenced by fertilizer rate and the 

type of appling. In climatic conditions of 2002 year, in all variants, the content of 

nitrates was very high  (figure 2). The most content of nitrate was determinated 

in the stage of intense growing of tubers. 

 Values registered in variant fertilized with 200 kg N/ha (Ns), applied on 

soil surface, were less than values registered in variant in which was applied 200 

kg N/ha but throught fertigation. This emphasized a good regime of supply with 

nitrogen in the fertigation case. 

 The nitrates content presented the most values in the stages of plants 

and tubers growing on 0-40 cm depth. After realisation of yield, the nitrates 

content was less on 0-20 cm depth and this increased in profoundness (40-60 cm 

depth). 

 The fertigation led to a very significant increase of the tubers production. 

The higher applied nitrogen rate, the higher was the yield. In 2001, the 

fertigation led to a very significant increase of the tuber production(table 7). The 

application of 200 kg N/ha on the soil surface decreased the fertilization 

efficiency, obtained production being similar with that obtained by appling 100 kg  

N/ha by fertigation. The nitrogen content in tubers increased. 

Under the sandy soil conditions, the values of nitrogen derived from 

fertilizers were quite high (27.8-33.7%). The production of stems and leaves 

increased as the nitrogen rate increased. The nitrogen derived from fertilizers 

had very high values (28.8-53.1%), the highest values being obtained with the 

highest nitrogen rates. The nitrogen derived from fertilizers had similar values in 

the treatments fertilized with 200 kg N/ha regardless its application was carried 

out by spreading on the soil surface or by fertigation (table 8) 
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28.06.2002 18.07.2002 

30.07.2002  
 

FIGURE 2. The dynamics of nitrates (ppm) in soil solution in 2002 
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 Table 7 
Fertigation influence on potato tubers yield - 2001 

Ndff 

Treatment Tubers yield 

N 
uptak
e in 
tubers 
(%) 

N 
yield 
in 
tubers 
(kg/ha) 

% kg/ha 

% 
Fertiliz
er N 
utilizati
on 

N0 - control + drip 
irrigation 20.4 6.9 1.45 100.0    

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 23.2 7.8 1.96 152.9 27.8 42.5 42.5 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 25.2 8.5 1.81 153.8 32.2 49.5 24.7 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 27.7 9.4 1.85 173.9 30.8 66.1 22.0 

Ns - 200 kg N/ha on soil 
surface + drip irrigation 23.8 8.1 1.56 126.4 33.7 42.6 21.3 

LSD 5% Tukey 1.8 0.6 0.26  4.8   

 
Table 8 

Fertigation influence on potato stems and leaves  yield - 2001 
Ndff 

Treatment 

Yield 
stems + 
leaves 

(t DM/ha) 

N 
uptake 

in 
stems + 
leaves 
(%) 

N yield 
in 

stems + 
leaves 
(kg/ha) 

% kg/h
a 

% 
Fertilizer 

N 
utilization 

N0 - control + drip irrigation 1.52 0.90 14.8    
N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 1.78 2.19 41.8 28.8 12.0 12.0 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 2.08 2.46 51.6 44.3 22.8 11.4 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 2.01 2.64 54.1 53.1 28.7 9.6 

Ns - 200 kg N/ha on soil 
surface + drip irrigation 2.04 2.17 44.9 39.7 17.8 8.9 

LSD 5% Tukey 0.62 0.45 14.5 7.7   
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Table 9 
Fertigation influence on potato nitrogen yield - 2001 

N yield (kg/ha) Fertilizer N yield (kg/ha) 

Treatment 
Tubers 

Stems 
+ 
leaves 

Total Tuber
s 

Stems 
+ 
leaves 

Total 

% 
Fertilizer 
N 
utilization 

N0 - control + drip 
irrigation 100.0 14.8 114.8 - - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 152.9 41.8 194.7 42.5 12.0 54.5 54.5 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 153.8 51.6 205.4 49.5 22.8 72.3 36.1 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 173.9 54.1 228.0 66.1 28.7 94.8 31.6 

Ns - 200 kg N/ha on 
soil surface + drip 
irrigation 

126.4 44.9 171.3 42.6 17.8 60.4 30.2 

 
 

Table 10 
Fertigation influence on potato nitrogen yield – 2001 

              

Tubers yield Ndff 

Treatment 
t/ha DM 

(t/ha) 

N 
uptake 

in tubers 
(%) 

N yield in 
tubers 
(kg/ha) % kg/h

a 

% 
Fertilize

r N 
utilizati

on 
N0 - control + drip 

irrigation 26.2 6.55 1.45 95 - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 32.1 8.02 1.76 141 15.7 22.1 22.1 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 33.4 8.35 1.90 159 24.2 38.5 19.2 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 34.1 8.52 1.95 166 29.0 48.1 16.0 

Ns - 200 kg N/ha on soil 
surface + drip irrigation 31.8 7.95 1.82 145 24.7 35.8 17.9 

LSD 5% Tukey 4.9 1.22 0.52     



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 67

Table 11 

Fertigation influence on potato stems and leaves  yield  - 2002 

Yield 
stems + leaves Ndff % Fertilizer 

N utilization Treatment 

t/ha 
t 

DM/ha 

N uptake 
in stems 
+ leaves 

(%) 

N yield in 
stems + 
leaves 
(kg/ha) % kg/h

a  

N0 - control + 
drip irrigation 5.5 0.98 2.14 21 - - - 

N1 - 100 kg N/ha 
+ fertigation 8.2 1.69 2.17 37 12.2 4.5 4.5 

N2 - 200 kg 
N/ha + 

fertigation 
10.8 2.30 2.22 51 15.7 8.0 4.0 

N3 - 300 kg 
N/ha + 

fertigation 
12.8 2.77 2.21 61 19.1 11.65 3.8 

Ns - 200 kg 
N/ha on soil 

surface + drip 
irrigation 

9.5 1.94 2.18 42 13.2 5.5 2.7 

LSD 5% Tukey  1.30 0.62     

 
Table 12 

Fertigation influence on potato nitrogen yield - 2002 
N yield (kg/ha) Fertilizer N yield (kg/ha) 

Treatment 
Tubers 

Stems 
+ 

leaves 
Total Tubers Stems + 

leaves 
Tota

l 

% Fertilizer 
N utilization 

N0 - control + drip 
irrigation 95 21 116 - - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 141 37 178 22.1 4.5 26.6 26.6 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 159 51 210 38.5 8.0 46.5 23.2 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 166 61 227 48.1 11.6 59.7 19.8 

Ns - 200 kg N/ha 
on soil surface + 
drip irrigation 

145 42 187 35.8 5.5 41.3 20.6 

LSD 5% Tukey        
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 The total nitrogen yield of tubers and stems + leaves was higher in variant 

with 300 kg N/ha + fertigation (228 kg N/ha) and fertilization nitrogen yield was 

between 54.5 - 94.8 kg/ha (table 9). Per cent fertilizer nitrogen utilization 

decreased as the nitrogen rate increased. 

 In 2002, production results obtained emphasized more striking fertigation 

influence, yield level increasing with 5.6-7.9 tones tubers /ha in all fertilizer 

variants, comparative with control (table 10). The nitrogen content in tubers was 

higher, the values of nitrogen derived from fertilizers being included between 

22.1 - 48.1 kg/ha . 

 The yield of stems and leaves was much enough (5.4-12.8 t/ha) and the 

nitrogen derived from fertilizers has had values included between 4.5-11.6 kg/ha 

(table 11). The highest values were obtained in the variant with the highest 

nitrogen rates. 

 In 2002 per cent fertilizer nitrogen utilization lower was comparative with 

2001. The values of per cent fertilization was between 19.8 - 26.6 (table 12). 

 The data in table 13, 14 and 15 emphasize that potato production, obtained 

in 2003 under fertigation conditions, followed the same tendency that preceding 

years. 
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Table 13 
Fertigation influence on potato tubers yield - 2003 

Tubers yield Ndff 

Treatment 
t/ha DM 

(t/ha) 

N uptake 
in tubers 
(%) 

N yield 
in tubres 
(kg/ha) % kg/h

a 

% 
Fertili
zer N 
utiliza
tion 

N0 - control + drip 
irrigation 23.3 5.83 1.38 80 - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 30.0 7.50 1.49 111 20.0 22.2 22.2 
N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 32.3 8.07 1.76 142 31.2 44.5 22.2 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 35.9 9.00 1.80 161 39.0 61.4 20.5 

Ns - 200 kg N/ha on soil 
surface + drip irrigation 29.0 7.25 1.67 122 30.4 38.6 19.3 

LSD 5% Tukey 15.0 3.76 0.38 66.4 13.7 30.3  

                                                                                                            
 

  Table 14 

Fertigation influence on potato stems and leaves  yield  - 2003 

 
Yield 
stems + leaves 

Ndff 

Treatment 
t/ha t DM/ha 

N uptake in 
stems + 
leaves 
(%) 

N yield 
in 
stems + 
leaves 
(kg/ha) 

% kg/ha 

% 
Fertili
zer N 
utiliza
tion 

N0 - control + drip 
irrigation 1.4 1.04 1.35 13 - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 3.1 1.87 1.35 25 16.7 4.2 4.2 

N2 - 200 kg N/ha 
+ fertigation 6.7 2.58 1.43 41 26.3 10.9 5.4 

N3 - 300 kg N/ha 
+ fertigation 7.2 3.18 1.64 52 32.7 17.4 5.8 

Ns - 200 kg N/ha 
on soil surface + 
drip irrigation 

4.2 2.21 1.50 34 26.1 8.9 4.4 

LSD 5% Tukey 5.8 0.99 0.64 19.2 13.0 9.5  
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Table 15 
Fertigation influence on potato nitrogen yield - 2003 

N yield (kg/ha) Fertilizer N yield (kg/ha) 

Treatment 
Tubers 

Stems 
+ 
leaves 

Total Tubers Stems 
+ leaves Total 

% Fertilizer 
N utilization 

N0 - control + drip 
irrigation 80 13 93 - - - - 

N1 - 100 kg N/ha + 
fertigation 111 25 136 22.2 4.2 26.4 26.4 

N2 - 200 kg N/ha + 
fertigation 142 41 183 44.5 10.9 55.4 27.7 

N3 - 300 kg N/ha + 
fertigation 161 52 213 61.4 17.4 78.8 26.3 

Ns - 200 kg N/ha 
on soil surface + 
drip irrigation 

122 34 156 38.6 8.9 47.5 23.7 

 

Concerning production quality, good results was obtained when applied 200 

kg N/ha + fertigation (82% by yield was market yield). Only four percentage in 

addition obtained in N3 don't justifies appling of 100 kg N/ha in addition (figure 

3). 

The efficiency of irrigation water for potato increased at once with increasing of 

fertilizer dose applied. By fertigation, yield efficiency have registered mean 

values more with 1.5-3.1 kg/m3 comparative with unfertilized variant (figure 4). 

Similar average values was obtained in variants in which was applied 100 kg N/ha + 

fertigation and 200 kg N/ha on soil surface + drip irrigation. 

 

CONCLUSIONS 

1. Fertigation contributing to the increase of tubers production on the 

psammosoils and environment protection. Standed out in bold relief the variant 

with 200 kg N/ha + fertigation, which obtained 25.2-33.4 t/ha tubers. 
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2. The elements of irrigation regime alternated depending on rainfall regime, 

growing stage of plant and the variant studied. Irrigation rate alternated between 

1500-5575 m3/ha, being applied in 6-18 ratio and with norms of water equal to 

150-400 m3/ha. The efficiency of irrigation water for potato increased at once 

with increasing of fertilizer dose applied. 

3. By fertigation, nitrogen used coefficient decreased once with the increase of 

nitrogen dose, since 54.5% for 100 kg N/ha + fertigation until 31.6% for 300 kg 

N/ha + fertigation. In traditional method conditions with 200 kg N/ha applied on 

the soil surface + drip irrigation, was obtained the least value of nitrogen use 

coefficient (30.2%). 

4. Concerning production quality, good results was obtained when applied 

200 kg N/ha + fertigation (82% by yield was market yield). 

5. Fertigation is a more convenient and less expensive method compared to 

the traditional direct N soil application methods. 

 

 REZUMAT 

 

RASPUNSUL PRODUCTIEI SI EFICIENTA UTILIZARII AZOTULUI 

LA FERTIRIGAREA CARTOFULUI PE PSAMOSOLURI 

  

           În partea de sud a României se află o mare suprafaţă cu terenuri 

nisipoase cu fertilitate naturală scăzută. 
          Solurile predominante din această zonă sunt reprezentate de psamosoluri, 

caracterizate prin textură grosieră, structură monogranulară, continut redus de 

argilă (sub 12%), de materie organică şi de elemente nutritive. 
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FIGURE 3. Fertigation influence on potato market yield 

N0 Control (no nitrogen + drip irrigation) 

N1 100 kg N/ha + fertigation 

N2 200 kg N/ha + fertigation 

N3 300 kg N/ha + fertigation 

Ns 200 kg N/ha applied on the soil surface + drip irrigation 
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FIGURE 4. Use efficiency of irrigation water by potato 
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Experienţele s-au efectuat la CCDCPN Dăbuleni, în colaborare cu ICPA 

Bucureşti, în cadrull proiectului internaţional de cooperare tehnică RER/5/011 

intitulat “Fertirigarea pentru creşterea producţiei agricole şi protecţia mediului 

înconjurător”, organizat de IAEA Viena. 

            În acest sens, începând cu anul 2001, au fost iniţiate cercetări privind 

influenţa fertirigării asupra producţiei de cartof, în vederea creşterii eficienţei 

valorificării apei de irigaţie şi îngrăşămintelor şi reducerii poluării mediului 

înconjurător. 

 Fertirigarea a contribut la creşterea producţiei de tuberculi la cartof pe 

psamosoluri şi la reducerea poluării cu nitraţi a solului şi apelor freatice. S-a 

evidenţiat varianta cu  200 kg N/ha +fertirigare. 

 Prin fertirigare coeficientul de valorificare al azotului a scăzut odată cu 

creşterea dozelor de azot, de la 54,5% pentru 100 kg N/ha + fertirigare până la 

31,6% pentru 300 kg N/ha + fertirigare. În condiţiile metodei tradiţionale de 

fertilizare cu  200 kg N/ha aplicate la suprafaţa solului + irigare prin picurare au 

fost obţinute cele mai mici valori ale coeficientului de valorificare al azotului.   

 

TABELE 

Tabelul 1. Compoziţia granulometrică a psamosolurilor. 

Tabelul 2. Proprietăţile fizice ale psamosolurilor. 

Tabelul 3. Principalii indici hidrofizici ai psamosolurilor. 

Tabelul 4. Proprietăţile chimice ale psamosolurilor. 

Tabelul 5. Condiţiile climatice înregistrate în timpul perioadei de vegetaţie a 

cartofului la  Dabuleni. 

Tabelul 6. Aplicarea programului de irigare şi fertilizare, 2001-2003. 

Tabelul 7. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tuberculi la cartof, 2001. 

Tabelul 8. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tulpini şi frunze la cartof, 

2001. 
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Tabelul 9. Influenţa fertirigării asupra producţiei de azot, 2001. 

Tabelul 10. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tuberculi la cartof, 2002. 

Tabelul 11. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tulpini şi frunze la cartof, 

2002. 

Tabelul 12. Influenţa fertirigării asupra producţiei de azot, 2002. 

Tabelul 13. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tuberculi la cartof, 2003. 

Tabelul 14. Influenţa fertirigării asupra producţiei de tulpini şi frunze la cartof, 

2003. 

Tabelul 15. Influenţa fertirigării asupra producţiei de azot, 2003. 

 
FIGURI 

Figura 1. Schiţa experienţei. 

Figura 2. Dinamica nitaţilor(ppm) în soluţia solului în 2002. 

Figura 3. Influenţa fertirigării asupra producţiei comerciale de cartof. 

Figura 4. Eficienţa valorificării apei de irigare la cartof. 
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PSAMOSOLURILE DIN OLTENIA 

Gheorghe D. 

 

 Valorificarea superioară a terenurilor nisipoase a constituit o preocupare 

importantă, atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră. Cultivarea terenurilor 

nisipoase cu plante de cultură a avut ca deziderat principal necesitatea creşterii 

producţiei agricole. 

 Din punct de vedere agronomic, psamosolurile prezintă cel puţin pe 50 cm 

adâncime (dar de regulă, pe mai mult de 2 m), textură grosieră (nisipoasă, nisipo-

lutoasă), cu un conţinut de argilă coloidală sub 12% şi de humus redus, sub 2% 

(SRCS – 1980). Actualul Sistem Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS – 2003) 

denumeşte psamosolurile ca fiind soluri cu orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat in 

material parental nisipos, remaniat eolian, având pe cel putin primii 50 cm textura 

grosieră sau grosieră mijlocie(sub 12% argilă). 

 Psamosolurile au orizonturi clar diferenţiate, conţin substanţe nutritive în 

cantităţi mici, au capacitate redusă de reţinere a apei şi deci  şi a substanţelor 

nutritive, însuşiri care le deosebesc de nisip, care din punct de vedere al folosinţei 

agricole este o rocă. 

 Primele cercetări agronomice pe terenurile nisipoase au fost efectuate în 

anul 1930 în comuna  Gârla Mare din judeţul Mehedinţi în organizarea Institutului 

de Cercetări Agronomice al României şi sub îndrumarea ilustrului agronom care a 

fost Gheorghe Ionescu Şişeşti. Cercetările au continuat în perioada 1933-1935, la 

Şcoala de Agricultură din Poiana Mare, judeţul Dolj, rezultând concluzia că 

psamosolurile reclamă imperios fertilizarea cu îngrăşăminte chimice şi organice. 

 Cercetările efectuate după anul 1955 la Tâmbureşti, Bechet, Dăbuleni, 

Deveselu, Gogoşu, Ruşeţu, Malu Mare, Însurăţei, Valea lui Mihai au evidenţiat că 
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terenurile nisipoase pot avea folosinţă agricolă, atât în condiţii naturale cât şi 

amenajate,  dacă sunt asiguraţi factorii de vegetaţie. 

                     

RĂSPÂNDIREA PSAMOSOLURILOR 

          In tara noastră, datele furnizate de literatura de specialitate sunt diferite 

în ce priveşte suprafaţa ocupată cu nisipuri si psamosoluri.Tufescu V.,1966 

apreciază suprafata totală a terenurilor nisipoase din Romania la 540.000 ha, iar 

Ionescu I.,1977 si Pop L. si colab.,1977 estimează suprafaţa cu terenuri nisipoase 

la 500.000 ha. Din suprafaţa de 500.000 ha de terenuri nisipoase Pop L. si 

colab.,1977 considera că 150.000 ha sunt nisipuri mobile si semimobile. 

          Obrejanu Gr., 1972 susţine că nisipurile si psamosolurile din România ocupă o 

suprafaţă de cca. 372.000 ha, din care 310.000 ha sunt terenuri agricole.         

          Suprafaţa cea mai mare de terenuri nisipoase se gaseşte in sudul Olteniei. 

Dupa Maxim I. (citat de Miasnicov M.,1957) suprafaţa zonei nisipoase din sudul 

Olteniei este de 250.000ha, din care 120.000 ha sunt soluri cu caracter zonal 

formate pe nisipuri, iar cca. 130.000 ha sunt nisipuri propriu zise  

(70.000ha se gasesc intre Jiu si Olt si se prezinta sub forma de dune lungi de 3-5 

km si inalte de 10 m, orientate pe directia V-E, paralel cu Austrul). 

         Baniţă P.,1983 mentionează că in zona Oltenia de sud se găsesc 209.400 ha 

de nisipuri si psamosoluri, care sunt cuprinse in trei perimetre: Câmpia Drancei 

(56.800 ha), Calafat – Băileşti – Bistreţ (55.500 ha) si Stânga Jiului (97.100 ha). 

         Pop L. si colab.,1977 consideră că suprafaţa ocupată cu nisipuri si psamosoluri 

din Stanga Jiului este de 65.000 – 80.000 ha. 

         Nisipurile din Stânga Jiului sunt considerate de Ionescu I.,1977 ca fiind 

depozite fluviatile polistratificate, modelate eolian sub formă de dune si 

interdune. 

          Parichi M. si Râsnoveanu I., 1982 ajung la concluzia că in România suprafaţa 

totală a terenurilor nisipoase este de 414.145 ha, din care 299.718 ha teren arabil, 
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55.990 ha păşuni si 58.437 ha păduri. Aceşti autori mentionează că terenurile 

nisipoase se află răspandite in sase zone geografice, la care sunt adăugate si 

nisipurile din luncile râurilor. 

          Date ulterioare, furnizate de Baniţă P.,1983 după ICPA si Departamentul de 

Imbunatatiri Funciare, indică o suprafaţă totală de nisipuri si psamosoluri de 

345.900 ha, din care 140.700 ha sunt nisipuri si 205.200 ha sunt psamosoluri. In 

această cifră nu sunt incluse nisipurile din luncile râurilor. Suprafeţele cu nisipuri 

si psamosoluri sunt dispersate in opt zone naturale, formand in cadrul acestora 16 

perimetre diferentiate prin conditiile pedogenetice specifice.  

 Parichi M. si Oancea C.,1984 reliefează că nisipurile si psamosolurile din 

ţara noastră sunt cantonate în perimetre de diferite mărimi în cadrul mai multor 

unităţi geomorfologice (tabelul 1). 

 Suprafaţa cu terenuri nisipoase din România este estimată la 439 mii ha, 

din care cele cu folosinţă agricolă însumează 381 mii ha (321 mi ha sunt cultivate) 

şi 58 mii ha sunt acoperite cu păduri (ICPA, 1998). Cele mai mari suprafeţe 

nisipoase se găsesc răspândite în zona de stepă şi silvostepă, pe câmpii joase, în 

lunci, în Delta Dunări şi pe litoralul Mării Negre(tabelul2). 

 În Câmpia Română de Vest, nisipurile si psamosolurile deţin ponderea cea 

mai mare - 166,4 mii ha: Câmpia Romanaţi (stânga Jiului) - 79,6 mii ha, Câmpia 

Blahniţei 44,8 mii ha şi Câmpia Băileştiului - 42,0 mii ha. Aceste nisipuri şi 

psamosoluri sunt cunoscute şi sub denumirea de nisipurile şi psamosolurile din 

sudul Olteniei. 

 În Câmpia Română centrală şi estică se află 44,0 mii ha, din care 32,5 mii 

ha în Câmpia Munteniei şi 11,5 mii ha în Câmpia Tecuciului.  

 Suprafeţe însemnate cu nisipuri şi psamosoluri  se întâlnesc în Lunca şi 

Delta Dunării ( 30,2 mii ha) şi în Câmpia Banato-Crişană (25,7 mii ha). Suprafeţe 

mai mici cu nisipuri şi psamosoluri  se află în Podişul Dobrogei (3,5 mii ha) şi 

Depresiunea Braşovului (2,2 mii ha). 
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 Din suprafaţa totală cu nisipuri şi psamosoluri  272 mii ha  s-au dezvoltat 

pe depozite de natură eoliană, iar 167 mii ha s-au dezvoltat pe depozite de natură 

aluvială. 

Tabelul 1 
  Răspândirea solurilor nisipoase pe zone geografice, perimetre şi folosinţe 

(Parichi M., Oancea C., 1984) 
Neagricol(mii ha) Folosinţa agricolă (mii ha) 

arabil, vii, livezi Nr. crt. Zona geografică şi 
perimetrul pădure păşune cultivabil 

irigat neirigat 

TOTAL 
(mii ha) 

I. Câmpia  Olteniei      170,0 
1. Câmpia Drâncei 9,0 - 35,8 35,8 - 44,8 
2. Câmpia Băileşti 11,3 7,3 25,3 22,4 2,9 43,9 
3. Stânga Jiului 3,7 1,0 76,6 51,0 25,6 81,3 
II. Câmpia Română      44,0 
4. Stânga Vedei 0,2 - 1,5 - 1,5 1,7 
5. Sud  Ialomiţa 0,5 0,1 2,7 1,3 1,4 3,3 
6. Sud Călmăţui 3,0 0,1 24,1 14,8 9,3 27,3 
7. Sud  Valea Siretului - 0,1 0,2 0,2 - 0,3 
8. Câmpia Tecuciului 3,0 0,1 8,4 - 8,4 11,5 
III. Dobrogea      9,1 
9. Dunavăţ 0,1 - 3,1 3,1 - 3,2 
10. Chituc - 5,6 - - - 5,6 
11. Hârşova -  Ciobanu - - 0,3 0,3 - 0,3 
IV. Delta fluvio-maritimă      20,9 
12. Letea 1,3 7,1 0,4 - 0,4 8,8 
13. Caraorman 0,1 5,2 1,0 - 1,0 6,3 
14. Sf. Gheorghe 0,1 5,7 - - - 5,8 
V. Depresiunea Braşov      2,2 
15. Depresiunea Reci 0,3 0,3 1,3 - 1,6 2,2 
VI. Câmpia de Vest      25,7 
16. Câmpia Carei 3,4 4,3 14,5 - 14,5 22,2 
17. Câmpia Arad - - 0,4 - 0,4 0,4 
18. Lovrin - - 3,1 - 3,1 3,1 
VII. Lunci 22,0 23,0 122,0 10,0 112,0 167,0 

TOTAL    58,0   60,0    321,0 139,0   182,0 439,0 
 

          Referitor la răspândirea pe judeţe, cele mai mari suprafeţe cu nisipuri şi 

psamosoluri dezvoltate pe depozite de natură eoliană, cu folosinţă agricolă, există 

în judeţele Dolj (104,4 mii ha), Mehedinţi (36 mii ha), Tulcea (24 mii ha), Brăila 

(16,2 mii ha), Satu Mare (10,6 mii ha) şi Galaţi (8,5 mii ha)   (tabelul 3). 

           După cum se constată din tabelul 4, in judeţele din Oltenia se află 

cantonate cele mai mari supafeţe cu nisipuri si psamosoluri, existând 145,4 mii ha 
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(tabelul 4) .Dintre judetele din Oltenia, judeţul Dolj detine suprafata cea mai 

insemnată cu nisipuri si psamosoluri ( 104,4 mii ha), iar dintre localitatile din 

judeţul Dolj, in Dăbuleni se află 10,3 mii ha, in Calafat 9,2 mii ha, in Rojişte 9,0 mii 

ha, in Ghidici 7.2 mii ha si in Călăraşi 6,8 mii ha (tabelul 5). 

 Tabelul 2 

Răspândirea nisipurilor şi a psamosolurilor  în România (mii ha, ICPA 1998) 
Arabil, vii, livezi Unitatea geomorfologică 

Irigat Neirigat 
Păşuni Total agricol Pădure Total 

Câmpia Banato-Crişană - 18,0 4,3 22,3 3,4 25,7 
Câmpia Română de Vest 109,3 27,1 5,9 142,3 24,1 166,4 
Câmpia Română centrală şi 
estică 16,3 20,7 0,4 37,4 6,6 44,0 

Depresiunea Braşovului - 1,6 0,3 1,9 0,3 2,2 
Podişul Dobrogei 3,4 - - 3,4 0,1 3,5 
Lunca şi Delta Dunării - 2,6 26,1 28,7 1,5 30,2 
Total nisipuri şi 
psamosoluri dezvoltate pe 
depozite de natură eoliană 

129,0 70,0 37,0 236,0 36,0 272,0 

Total nisipuri şi 
psamosoluri dezvoltate pe 
depozite de natură aluvială 

10,0 112,0 23,0 145,0 22,0 167,0 

TOTAL GENERAL 139,0 182,0 60,0 381,0 58,0 439,0 
 

Tabelul 3 
Suprafeţele pe judeţe ale nisipurilor şi psamosolurilor  

(mii ha) 
Folosinţa agricolă Judeţul 

Terenuri cultivate Păşuni 
Total agricol 

Arad 0,6 0,5 1,1 
Bihor 6,2 1,2 7,4 
Brăila 15,6 0,6 16,2 
Buzău 8,0 0,2 8,2 
Constanţa 1,7 4,2 5,9 
Covasna 1,1 0,5 1,6 
Dolj 99,4 5,0 104,4 
Galaţi 6,7 1,8 8,5 
Ialomiţa 1,0 1,3 2,3 
Mehedinţi 35,7 0,3 36,0 
Olt 4,8 0,2 5,0 
Satu Mare 8,1 2,5 10,6 
Teleorman 1,6 - 1,6 
Timiş 3,1 - 3,1 
Tulcea 5,4 18,7 24,1 
Total 199,0 37,0 236,0 
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Tabelul 4 
Suprafetele cu nisipuri si psamosoluri (mii ha) in judetele din Oltenia 

Folosinţa agricolă Judetul 
Terenuri cultivate Pasuni 

Total          
agricol 

Dolj 99,4 5,0 104,4 
Mehedinti 35,7 0,3 36,0 
Olt 4,8 0,2 5,0 
Total 139,9 5,5 145,4 

 
Tabelul 5 

Suprafaţa ocupată cu nisipuri şi psamosoluri în judeţul Dolj 
Forma de proprietate Nr. 

crt. Localitatea 
Total  

(mii ha) Privat Public 
1 Apele Vii 1,7 1,4 0,3 
2 Bechet 5,9 4,7 1,2 
3 Bistreţ 4,9 3,8 1,1 
4 Bratovoieşti 1,2 1,0 0,2 
5 Calafat 9,2 7,4 1,1 
6 Călăraşi 6,8 5,5 1,3 
7 Celaru 1,9 1,5 0,4 
8 Ciupercenii Noi 3,7 2,9 0,8 
9 Daneţi 2,8 2,3 0,5 
10 Dăbuleni 10,3 8,2 2,1 
11 Desa 5,5 4,4 1,1 
12 Dobreşti 3,6 3,1 0,5 
13 Ghidici 7,2 5,6 1,6 
14 Malu Mare 0,6 0,5 0,1 
15 Măceşu de Jos 2,9 2,3 0,6 
16 Mârşani 3,7 3,1 0,6 
17 Negoi 3,8 3,1 0,7 
18 Ostroveni 3,1 2,4 0,7 
19 Piscu Vechi 2,8 2,2 0,6 
20 Rast 4,5 3,6 0,9 
21 Rojişte 9,0 7,2 1,8 
22 Sadova 8,5 6,5 2,0 
23 Teasc 0,8 0,7 0,1 

TOTAL 104,4 83,4 21,0 

 
 

Clasificarea agronomică a psamosolurilor 

 Conform Sistemului român de clasificare a solurilor elaborat de ICPA, 

psamosolurile, formate pe depozite eoliene, aparţin la 4 clase de sol: soluri 

nedezvoltate, molisoluri, cambisoluri şi argiluvisoluri. 
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 Psamosolurile  au fost clasificate după conţinutul în humus în slab humifere 

(sub 0,7% humus), moderat humifere (0,71-1,20% humus) şi puternic humifere 

(peste 1,21% humus). 

 În clasificarea din 1998, avându-se în vedere conţinutul în humus prezenţa  

orizontului argiloiluvial Bt, decopertarea  şi intensitatea eroziunii eoliene, 

psamosolurile au fost clasificate în 5 grupe agronomice (ICPA, 1998): 

 - psamosoluri  slab humifere, fără benzi, cu două subgrupe: carbonatice şi 

necarbonatice (psamosol, sol brun eumezobazic); 

 - psamosoluri moderat humifere, fără benzi (sol bălan, cernoziom, 

cernoziom cambic); 

 - psamosoluri  moderat humifere cu benzi (sol cenuşiu, sol brun roşcat, sol 

brun argiloiluvial, sol brun roşcat luvic, sol brun luvic, luvisol albic); 

 - psamosoluri puternic humifere fără benzi (cernoziom, cernoziom cambic); 

 - nisipuri slab humifere, rezultate prin nivelare -modelare - decopertare 

sau eroziune (erodisoluri, protosoluri antropice ). 

           In noua clasificare(Florea N., Munteanu I., 2003), psamosolurile(PS) apartin 

clasei Protisoluri, cu urmatoarele subdiviziuni: 

- psamosol distric;     - psamosol eutric; 

- psamosol calcaric;    - psamosol molic; 

- psamosol umbric;    - psamosol gleic; 

- psamosol sodic;     - psamosol salinic. 

           In ce priveste corelarea psamosolului din SRTS cu alte clasificari situatia 

este urmatoarea: 

                                        -Arenosol in Legenda FAO/UNESCO – 1988; 

                                        -Arenosol in WRB for SR – 1998; 

                                        -Psamments in Soil Taxonomy, USDA. 

  Cercetările de durată efectuate pe psamosolurile din sudul Olteniei la 

SCCCPN Dăbuleni, cât şi cele efectuate în alte zone cu terenuri nisipoase din ţară 
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şi străinătate, au demonstrat că ameliorarea acestor soluri presupune dirijarea 

raţională a unui complex de lucrări agropedoameliorative, agrofitotehnice şi 

hidroameliorative, bine fundamentate ştiinţific şi riguros aplicate în practica 

agricolă. De aceea, se consideră că dezvoltarea în viitor a  

zonelor agricole cu psamosoluri din ţara noastră, în contextul strategiei generale 

de adaptare a agriculturii la principiile economiei de piaţă, trebuie să aibă în 

vedere, atât ridicarea şi conservarea potenţialului productiv al acestor soluri, cât 

şi profitabilitatea lor. 

 

ABSTRACT 
PSAMMOSOILS FROM OLTENIA 

         The work presents the existence and the distribution of psammosoils in 

Romania, their surface being of 439,000 ha. The psammosoils are eolian and 

alluvial nature. Eolian ones have a surface of over 272,000 ha, distributed in  six 

physico-natural units.The alluvial psammosoils exist near the most important 

rivers. The surface  occupied with this category of psammosoils is 167,000 ha. In 

Plain of Oltenia there are  the most important surface,170,000 ha. and in districts 

of Oltenia there are 145,400 ha.   

   In new classification psammosoils to appartain Protisoils class, with following 

ramified: psammosoils distric, psammosoils eutric, psammosoils calcaric, 

psammosoils molic, psammosoils umbric, psammosoils gleic, psammosoils sodic, 

psammosoils salinic. 

 

TABLES 

Table 1 – The distribution of psammosoils by geographical zones and uses. 

Table 2 – The distribution of psammosoils in Romania(thousands ha). 

Table 3 – The areas of psammosoils in Romania districts(thousands ha). 

Table 4 – The areas of psammosoils in Oltenia districts(thousands ha). 

Table 5 – The areas of psammosoils in Dolj districts(thousands ha). 
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EVALUAREA RESURSELOR AGROPRODUCTIVE ALE 

PSAMOSOLURILOR SI IMPORTANTA ROTATIEI SI 

ASOLAMENTULUI PENTRU CULTURILE AGRICOLE                          
 

                                                                                        Gheorghe D. 
 

I.EVALUAREA RESURSELOR AGROPRODUCTIVE ALE 

PSAMOSOLURILOR DIN SUDUL OLTENIEI. 

Procesele pedogenetice specifice psamosolurilor s-au diferentiat în timp în 

raport cu zonele pedoclimatice in care s-au format, cu relieful caracterizat printr-

o diversitate de forme şi de expoziţii ale versanţilor, cu proporţia diferitelor 

particule texturale sortate de vânt, cu natura mineralogică a rocii pe care au luat 

naştere, cu vegetaţia spontană sau cultivată, cu nivelul apelor freatice, precum şi 

în raport cu măsurile agropedoameliorative aplicate. 

 Caracteristic terenurilor cu nisipuri şi psamosoluri este relieful şi 

distribuţia materialelor parentale ca rezultat al transportului eolian sau fluviatil. 

Relieful terenurilor nisipoase este în general ondulat, sub formă de dune, înalte de 

0,5 - 20 m şi late de zeci sau sute de metri, şi de interdune cu lăţimi variabile 

(Parichi M., Oancea C., 1984). 

 Folosirea în producţia agricolă a psamosolurilor este foarte mult 

influenţată de însuşirile fizice şi chimice determinate în principal de textura 

nisipoasă  (peste 80 % nisip, frecvent nisip grosier cuarţos), (tabelul 1). Textura 

materialului nisipos se modifică în condiţiile reliefului eolian, în funcţie de distanţa 

faţă de sursa de nisip şi de mezorelief. Textura cea mai grosieră se găseşte pe 

coama dunelor, devine nisipo-lutoasă  în treimea inferioră a dunelor şi în interdune 

şi poate fi chiar luto-nisipoasă cu nisip grosier puţin în interdunele largi.  
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 Însuşiri fizice. Psamosolurile, datorită texturii grosiere, au o mare 

permeabilitate pentru aer şi apă, au o capacitate ridicată pentru aer şi o 

capacitate mică de reţinere a apei. Greutatea volumetrică prezintă valori mari, 

care uneori depăşesc 1,5 g/cm3, ca urmare a compoziţiei mineralogice şi a lipsei de 

structură. Porozitatea totală variază, în mod obişnuit, între 42,5-46,9%, având 

valori mai mari în stratul arat şi mai mici în stratul nearat. 

 Datorită permeabilităţii excesive şi capacităţii reduse de reţinere, are loc 

fenomenul de levigare a apei şi a elementelor nutritive, imprimând particularităţi 

privind aplicarea irigaţiei şi a îngrăşămintelor chimice. 

 Psamosolurile au coeziunea şi adeziunea mici, ceea ce determină o 

rezistenţă de lucru scăzută, lucrările solurilor executându-se uşor într-o gamă 

mare de stări de umiditate şi în intervale lungi de timp. Dar datorită acestor 

proprietăţi pe psamosoluri este favorizat frecvent fenomenul de eroziune eoliană 

(deflaţie), mai ales primăvara şi toamna când terenul nu este acoperit de 

vegetaţie. 

Însuşirile hidrofizice sau indicii hidrofizici au valori substanţial diferite 

de cele existente pe alte soluri. Astfel, coeficientul maxim de higroscopicitate 

prezintă valori mici, de 0,5-1,5%, iar coeficientul de ofilire prezintă de asemenea 

valori mici, ce nu depăşesc 2%. Capacitatea de câmp sau capacitatea de reţinere a 

apei corespunzătoare cantităţii maxime de apă capilară reţinută în mod durabil de 

către sol, are valori ce variază în general între 6-10%.  

Însuşirile chimice ale psamosolurilor sunt determinate de particulele 

grosiere, de natura lor mineralogică  şi de conţinutul scăzut în humus. Conţinutul 

redus de argilă şi humus determină şi conţinuturi foarte mici ale psamosolurilor  în 

elemente nutritive. Humusul în cantităţi mici de 0,5-1,0 % îmbunătăţeşte totuşi  

condiţiile trofice ale psamosolurilor, mărindu-le capacitatea de reţinere şi deci 

conţinutul de apă şi elemente nutritive. 
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 Deficitul de umiditate are consecinţe în dezvoltarea slabă a vegetaţiei, 

astfel încât bioacumularea este relativ redusă, iar mineralizarea materiei organice 

este intensă (raportul C:N este relativ mic).  

 Psamosolurile au o reţinere mecanică mică, ceea ce permite migrarea sub 

influenţa apei a fracţiunii minerale fine din sol spre adâncime şi formarea unor 

straturi argilo-iluviale sau de ,,ordştein’’. 

 Adsorbţia mică face ca psamosolurile să opună o mică rezistenţă la 

modificarea proprietăţilor lor chimice, deci au o capacitate mică de tamponare. 

Aceste soluri se saturează uşor şi excesul rămas liber modifică reacţia solului.   

 Fertilitatea psamosolurilor este determinată de unele proprietăţi 

favorabile printre care se numără în special: coeficientul mic de ofilire, 

capacitatea şi permeabilitatea bună pentru aer, lipsa crăpăturilor şi a fenomenelor 

de gonflare şi contracţie, adeziunea mică şi drenajul bun, dar şi de unele 

proprietăţi nefavorabile: conţinutul scăzut în humus şi elemente chimice nutritive, 

conţinutul mare în nisip şi redus în argilă, ce determină eroziunea eoliană, levigarea 

intensă a elementelor chimice nutritive,  amplitudinile mari de temperatură şi 

mineralizarea intensă a materiei organice. 

 Proprietăţile nefavorabile şi în mod deosebit conţinutul scăzut în elemente 

chimice nutritive, în humus şi în argilă, imprimă o fertilitate naturală redusă, fiind 

necesare unele măsuri  agropedoameliorative, care să conducă la mărirea 

fertilităţii şi deci a capacităţii de producţie a acestor soluri. 
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 Rezultatele cercetărilor obţinute au arătat că ameliorarea psamosolurilor  

este o activitate  complexă, de lungă durată, care se realizează pe etape, care se 

succed sau se suprapun temporar, unele având caracter obligatoriu, iar altele fiind 

impuse de cerinţele unei agriculturi durabile pe aceste soluri. În strategia de 

ameliorare a psamosolurilor  se impune  parcurgerea obligatorie a următoarelor 

etape: 

 1. Amenajarea psamosolurilor; 

 2. Organizarea producţiei agricole pe psamosolurile amenajate; 

 3. Valorificarea psamosolurilor cu plante de cultură. 

 1. Amenajarea psamosolurilor presupune un ansamblu de măsuri 

organizatorice şi lucrări agropedoameliorative menite să conducă la îmbunătăţirea  

durabilă a capacităţii de producţie a acestor soluri slab productive. Pentru 

realizarea acestui obiectiv un rol esenţial îl au lucrările agropedoameliorative 

(modelarea sau nivelarea, fertilizarea ameliorativă) şi de îmbunătăţiri funciare 

(combaterea eroziunii eoliene, irigaţii şi desecări). O importanţă deosebită în 

amenajarea nisipurilor şi a psamosolurilor  o constituie lucrarea de  nivelare - 

modelare pentru atenuarea  diferenţelor între dune şi interdune şi realizarea unei 

pante de 1%o, care să permită mecanizarea completă a lucrărilor şi administrarea 

uniformă a îngrăşămintelor şi a apei de irigaţie. 

 În  ce priveşte  oportunitatea  lucrării de nivelare - modelare a solurilor 

nisipoase, rezultatele de cercetare obţinute au subliniat  că această lucrare 

trebuie efectuată cu mult discernământ, ţinându-se seama de  gradul de evoluţie al 

solurilor, tipul de sol, folosinţa terenului, tehnologia culturilor şi lucrările de 

îmbunătăţiri funciare care se execută în teritoriu.  

 Studiile şi cercetările din perimetrul sistemului de irigaţie Sadova-Corabia 

efectuate de Oancea C. şi colab. (1972) au evidenţiat  necesitatea lucrării de 

modelare-nivelare pe psamosolurile slab evoluate, cu o fertilitate naturală extrem 
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de redusă, dar şi consecinţele negative asupra producţiei pe care le-ar aduce 

nivelarea psamosolurilor  cu orizont B în benzi (Bt). 

  Fertilitatea diferită dintre dune şi interdune impune ca lucrarea de 

modelare sau nivelare să se facă diferenţiat şi să cuprindă mai multe operaţii, 

astfel ca nivelul iniţial de fertilitate să fie refăcut şi chiar îmbunătăţit. Mai întâi 

se efectuează decopertarea şi stocarea materialului bogat în humus, apoi se 

efectuază nivelarea - modelarea şi în final se face copertarea cu materialul 

humifer stocat. 

 Decopertarea pe psamosolurile cu orizont Bt este recomandat să nu se 

efectueze pe o adâncime mai mare de 20 cm, deoarece prezenţa benzilor bogate în 

argilă poate determina reţinerea apei o perioadă mai lungă de timp (Parichi M., 

Cozoş G., 1992).  

 Cercetările efectuate de Pop L. şi colab. (1977) pe solurile nisipoase de la 

Tâmbureşti, au arătat că decopertarea profundă a dus la micşorarea  conţinutului 

de humus, Nt, P2O5 şi K2O din sol, în acest caz nivelarea, nu numai că n-a adus o 

uniformizare a proprietăţilor chimice ale solului, dar a creat diferenţe mari între 

acestea pe distanţe mici. 

 De aceea, se recomandă ca modelarea sau nivelarea   să se execute numai 

acolo unde se justifică economic şi ecologic, fără să afecteze semnificativ 

fertilitatea psamosolurilor. 

 Cercetările privind influenţa unor lucrări agropedoameliorative de 

desfundare şi afânare a solului asupra producţiei la porumb şi asupra unor însuşiri 

fizice ale psamosolurilor argilice, excesiv tasate prin lucrările de modelare - 

nivelare, au evidenţiat că lucrările profunde (desfundat la 60-80cm şi afânat cu 

MAS-60) au determinat obţinerea de recolte de boabe mai mari, comparativ cu 

celelalte lucrări ale solului şi au influenţat în sens pozitiv principalele însuşiri fizice 

ale solului (rezistenţa la penetrare, densitatea aparentă şi conductivitatea 
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hidraulică), (tabelul 2). Lucrările de desfundare sunt recomandate mai ales pe 

solurile nisipoase cu orizont Bt. 

           Fertilizarea ameliorativă este una din lucrările agropedoameliorative de 

bază care trebuie avută în vedere în etapa de amenajare a psamosolurilor. Ea 

constă în aplicarea unor cantităţi sporite de îngrăşăminte şi are ca scop refacerea, 

menţinerea şi ridicarea potenţialului de producţie al psamosolurilor care au suferit 

procese intense (naturale sau antropice) de degradare a fertilităţii. 

 Cercetările efectuate pe psamosolurile din sudul Olteniei  au evidenţiat 

necesitatea  fertilizării de bază cu îngrăşăminte organice şi minerale, pentru 

asigurarea  unui mediu de nutriţie echilibrat, necesar plantelor cultivate. În acest 

sens, Buzoianu V. şi Nicolescu M. (1972) au arătat că administrarea gunoiului de 

grajd în cantitate de 30 t/ha  a avut ca efect  sporuri de recoltă la cartof 

cuprinse între 38,1 q/ha şi 76,2 q/ha.  

 Pop L. şi colab. (1964), Stratula V. şi colab. (1972) au evidenţiat că gunoiul de 

grajd în doze de 30-40 t/ha ca şi compostul  (15t/ha) au asigurat timp de 4 ani  

producţii ridicate de porumb şi secară. Cele mai bune rezultate s-au obţinut  prin 

aplicarea îngrăşămintelor organice concomitent cu cele minerale. 

Tabelul 2 

Influenţa lucrărilor agropedoameliorative asupra producţiei porumbului şi a 
unor însuşiri fizice pe psamosoluri argilice excesiv tasate 

 (Ion P. şi colab., 1989) 

Varianta Producţia 
(q/ha) 

Dif. 
(q/ha) 

Densitatea 
aparentă 
(g/cm3) 

Conductivitatea 
hidraulică (mm/oră) 

Arat la 20-22cm 
(Mt) 83,2 - 1,68 20 

Desfundat la 60-
80cm 101,4 18,2*** 1,58 27 

Afânat cu MAS-60 + 
arat la 20-22cm 90,3 7,1* 1,61 21 

Afânat cu MAS-60 + 
discuit 90,5 7,3* 1,62 21 

 DL5%= 
DL1%= 
DL0,1%= 

5,817,9q/ha q/ha 
11,0q/ha 
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 Cercetările efectuate timp de 6 ani pe psamosolurile de la Dăbuleni, care au 

avut ca scop creşterea potenţialului trofic al solului prin administrarea anuală de 

îngrăşăminte organice în cantităţi mari de 20-80t gunoi de grajd /ha, 30-120 t 

tescovină compostată /ha şi de 1-4 t resturi vegetale /ha, au evidenţiat 

îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu substanţă organică şi elemente minerale 

uşor accesibile în stratul superficial al solului (tabelul 3). Procesul de bioacumulare 

este mai intens în variantele cu adaus de materie organică faţă de martor, fapt 

reliefat prin valori  mai mari ale carbonului organic. Fertilizarea organică a avut 

efect favorabil şi asupra stării de asigurare a solului cu azot total, fosfor mobil şi 

potasiu accesibil, înregistrându-se valori superioare mai ales în cazul gunoiului de 

grajd şi tescovinei compostate. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare a solului cu 

materie organică a condus la ameliorarea complexului adsorbtiv al solului, 

reflectată în valorile capacităţii totale de schimb cationic. Odată cu creşterea 

capacităţii de schimb cationic se constată şi îmbunătăţirea capacităţii de 

tamponare a solului, valorile pH-ului fiind mai mari la toate variantele fertilizate 

organic. 

 Administrarea în cantităţi mari şi anual a îngrăşămintelor organice (gunoi de 

grajd, tescovină compostată) a potenţat activitatea biologică a solului exprimată 

prin indicele global - activitatea dehidrogenazică, determinând şi creşterea 

numărului de bacterii (tabelul 4). 

  Tabelul 3 
Influenţa fertilizării ameliorative asupra însuşirilor 
chimice ale solului, 0-20cm (Ion P. şi colab., 1996) 

Sursa de 
materie 
organică 

C. org (%) Nt 
(%) 

P-AL 
(ppm) 

K-AL 
(ppm) 

T (me/100 
g sol) pH (H2O) 

N200 P80 K80 
(Mt) 

0,240 0,037 46 83 4,8 6,2 

Gunoi de grajd 0,282 0,041 60 111 7,1 6,6* 
Tescovină 
compostată 

0,323* 0,050 56 127 7,0 6,7* 

Resturi 
vegetale 

0,265 0,042 48 103 5,6 6,5 

DL5%= 0,079 0,018 25 55 3,4 0,4 
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Tabelul 4 
Influenţa fertilizării ameliorative asupra 

activităţii biologice a solului, 0-20cm (Ion P. şi colab., 1996) 

Sursa de materie 
organică 

Activitatea dehidrogenazică (mg 
formazan/100g sol) 

Nr. bacterii  
(mil./1 g sol) 

Nr. ciuperci 
microscopice  
(mii/1 g sol) 

Îngrăşăminte minerale 5,19 25,12 15,25 
Gunoi de grajd 6,86 67,37 16,16 
Tescovină compostată 8,52 62,62 18,62 
Resturi vegetale 5,68 26,00 245,75 

 

 Gheorghe D. (1997) a arătat că  fertilizarea organică cu doze crescătoare 

de gunoi de grajd pe agrofondul  100 kgN+ 80kgP2O5 + 80 kg K2O/ha a avut  o 

eficacitate ridicată, realizându-se sporuri de recolta foarte semnificative în toate 

variantele (tabelul 5).  

 Concluzia unanimă care s-a desprins, în urma cerectărilor  efectuat pe 

psamosolurile din sudul Olteniei, este că fertilizarea ameliorativă este necesară şi  

benefică, contribuind la ridicarea capacităţii de producţie a acestor soluri. 

          Prevenirea şi combaterea deflaţiei constituie o măsură deosebit de 

importantă în procesul de consolidare şi fixare a psamosolurilor. 

  Amplasarea perdelelor agroforestiere perpendicular pe direcţia vântului 

dominant, este considerată ca o primă măsură cu caracter permanent şi de lungă 

durată pentru prevenirea şi combaterea  acestui proces natural de degradare a 

psamosolurilor. Rezultatele cercetărilor efectuate în acest scop au arătat că 

spaţiul protejat de vânt în spatele perdelei agroforestiere este de cca. 20 de ori 

înălţimea perdelei. Ca  măsură agrofitotehnică specifică, culturile în fâşii 

contribuie de asemenea, la prevenirea şi combaterea deflaţiei pe psamosoluri, prin 

protejarea reciprocă a culturilor păioase şi prăşitoare. 

 Pe suprafeţe mici, izolate, unde pericolul deflaţiei este deosebit de mare 

(aşa-zise " focare de deflaţie") se recomandă utilizarea metodelor chimice (emulsii 

de substanţe bituminoase, polimeri sintetici) sau mecanice (paranisipuri, gărduleţe 

din tulpini de plante, mulci, etc). 
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Datorită condiţiilor pedoclimatice neprielnice, irigaţia se impune ca o măsură 

obligatorie în procesul de ameliorare  al psamosolurilor. Asigurarea în optim  a 

factorului apă favorizează desfăşurarea proceselor de evoluţie ale psamosolurilor. 

Tabelul 5 
Influenţa fertilizării minerale şi organice asupra producţiei de porumb 

(Gheorghe D., 1997) 
Producţia Doze de  

îngrăşăminte minerale 
(kg/ha) 

Doze de gunoi de 
grajd (t/ha) q/ha % 

Diferenţ
a 
(q/ha) 

Semnific. 

0 32,9 100 -  
10 36,2 110 3,3  
20 45,5 138 12,6  
30 46,4 141 13,5  

N0P80K80 

40 54,9 167 22,0 ** 
0 118,9 361 86,0 *** 
10 135,4 411 102,5 *** 
20 143,0 435 110,1 *** 
30 142,5 433 109,6 *** 

N100P80K80 

40 142,1 432 109,2 *** 
   DL5%= 14,7 q/ha  
   DL1%= 19,9q/ha  
   DL0,1%= 25,9 q/ha   

 Comportarea psamosolurilor în relaţie cu apa a condus la unele particularităţi  

în concepţia irigaţiilor pe aceste terenuri. Schemele hidrotehnice ale amenajărilor 

trebuie să asigure aplicarea unor norme de udare mici (300-400 m3/ha) şi 

frecvente (o dată la  5-7 zile), să fie construite pe structuri organizatorice 

descentralizate (ploturi mici) care să fie permanent  operaţionale în timp şi spaţiu. 

 Rezultatele cercetărilor efectuate pe psamosolurile de la Dăbuleni au scos în 

evidenţă că necesarul de apă al plantelor care trebuie acoperit prin irigaţii variază 

între 103-385 mm/ha, funcţie de planta cultivată. Cele mai mari pretenţii faţă de 

apa de irigaţie o au soia si porumbul (tabelul 6). Evapotranspiraţia prezintă valori 

maxime în luna iulie, cînd de obicei, se aplică  40-50 % din norma de irigare. 

Aportul apei de irigaţie la realizarea producţiilor pe psamosoluri este maxim în anii 

secetoşi, când sporurile de producţie la culturile irigate cresc de până la 10 ori 

faţă de cele neirigate.  Ca metode de udare  utilizate pe psamosoluri se recomandă 

irigarea prin aspersiune şi irigarea localizată (picurare, rampe  perforate).  
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Tabelul 6 
Consumul de apă şi sursele de acoperire la unele specii de plante cultivate pe 

psamosoluri 

Cultura Producţia 
(t/ha) 

Consum de apă 
(e+t) (mm/ha) 

Precipitaţii 
(mm) 

Necesar de apă de 
irigaţie (mm) 

Soia 2,8 743 250 385 
Grâu 5,8 468 258 140 

Porumb 11,3 776 296 364 
Cartof timpuriu 19,6 285 139 103 

 

 Combaterea excesului de umiditate pe psamosoluri prin lucrări de desecare 

- drenaj constituie o altă lucrare de hidroamelioraţii care nu trebuie  neglijată. 

Experienţa acumulată în amenajarea pentru irigaţii  Sadova - Corabia a arătat că 

drenajul natural bun al solurilor  şi nivelurile coborâte ale apei freatice din zonă nu 

au fost suficiente pentru împiedicarea apariţiei excesului de umiditate pe o 

suprafaţă de cca. 12.000 ha. în anul 1980. În plus, ridicarea nivelului apelor 

freatice a condus şi la poluarea excesivă   a solului şi a apei freatice cu nitraţi. 

 De aceea, se recomandă ca  în proiectele de amenajare pentru irigaţii pe 

psamosoluri să fie cuprinsă şi investiţia necesară executării lucrărilor de 

combatere a excesului de umiditate.  

 2. Organizarea producţiei agricole pe psamosolurile amenajate. 

 Punerea în valoare a lucrărilor  agropedoameliorative şi de îmbunătăţiri 

funciare executate în etapa de amenajare prin tehnologii de cultivare cu caracter 

ameliorativ, constituie următoarea etapă în procesul de ameliorare al 

psamosolurilor.  

       Stabilirea sortimentului de plante şi a unei structuri a culturilor adecvate vor  

avea  în  vedere  neuniformitatea  fertilităţii psamosolurilor.  Tot în această 

direcţie vor fi orientate şi tehnologiile de cultivare a plantelor pe aceste soluri. 

 În ceea ce priveşte sortimentul de plante  Baniţă P. şi colab. (1972) au 

arătat că după amenajare , se poate mări sortimentul de specii şi soiuri de plante 

cultivate pe psamosolurile din sudul Olteniei. Imediat după amenajare, se 

recomandă cultivarea unor specii de plante mai puţin pretenţioase  la fertilitatea 
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solurilor cum ar fi: secara, triticale, fasoliţa, sorgul , arahidele, tutunul, cartoful 

timpuriu şi pepenii verzi.  

        De asemenea, în schemele de asolamente nu trebuie să lipsească 

îngrăşămintele verzi (lupin, secară, fasoliţă, mazăre furajeră, rapiţă furajeră)  şi 

plantele furajere, ca sursă de  creştere a materiei organice din sol. 

 Un rol deosebit revine în această etapă, solei amelioratoare. Gheorghe D. 

(1989) a constatat că sola amelioratoare de lucernă măreşte capacitatea de 

producţie a psamosolurilor, datorită cantităţilor însemnate de resturi vegetale 

(7,2 t/ha) şi azot biologic (169 kg/ha N) care rămân în sol după desţelenire, fapt 

reflectat de producţiile mai mari de porumb (tabelul 7).  

 Deoarece psamosolurile, prin natura lor, sunt sărace în  materie organică, 

tehnologiile de cultivare a plantelor vor urmări cu prioritate îmbunătăţirea  

potenţialului trofic al solului, care va conduce neîntârziat şi la creşteri ale nivelului 

producţiilor.  

        Creşterea continuă a conţinutului şi rezervei de humus vor crea premisele 

dezvoltării unui   sistem de agricultură specific, care să cuprindă culturi agricole şi 

horticole ce valorifică diferenţiat  şi cel mai bine potenţialul de producţie al 

psamosolurilor.  

Tabelul 7 
Cantitatea de materie organică şi de azot rămase în sol la grâu şi lucernă 

(media pe 3 ani)  
Doze de îngrăşăminte 
(kg/ha) Planta 

premerg
ă-toare N P2O5 K2O 

Resturi 
vegetale 
 (t/ha) 

N din 
resturile 
vegetale 
(kg/ha) 

pH 
(H2O) Corg  

Prod. de 
porumb 
(q/ha) 

0 0 0 1,1 10 6,98 0,36 17,4 
80 50 50 1,9 11 6,25 0,41 44,0 
100 100 100 2,6 19 6,02 0,36 68,5 

Grâu 

Media 1,9 13   43,3 
0 0 0 5,7 140 6,48 0,38 42,6** 
80 50 50 7,4 167 6,48 0,43 81,2*** 
100 100 100 8,6 200 5,87 0,36 94,7** 

Lucernă 

Media 7,2 169   72,8 
DL5%=  1,0 t/ha    14,3 q/ha 
DL1%=  1,5 t/ha    19,8 q/ha 
DL0,1%=  2,2 t/ha    27,3 q/ha 
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 3. Valorificarea psamosolurilor cu plante de cultură se face în cadrul unui 

sistem de agricultură specific acestor soluri. Utilizarea unui sistem de agricultură 

raţional impune respectarea verigilor tehnologice, care duc la îmbunătăţirea 

durabilă a unor  însuşiri intrinseci ale psamosolurilor, cu efect favorabil asupra 

capacităţii de producţie. 

 În activitatea de valorificare a psamosolurilor se recomandă ca in cadrul 

sistemului de agricultură cu cereale, plante tehnice, furajere şi medicinale  trebuie 

să se asigure : 

 -cultivarea speciilor, soiurilor şi hibrizilor care valorifică eficient condiţiile 

de sol şi climă; 

 -executarea lucrărilor solului perpendicular pe direcţia vântului; 

 -amplasarea şi rotaţia culturilor în asolamente raţionale; 

 -fertilizarea, corespunzător schemelor de fertilizare; 

 -irigarea, în raport cu cerinţele plantei şi ale solului;  

 -combaterea deflaţiei;  

 -creşterea conţinutului de materie organică în sol; 

 -obţinerea de profit. 

 

       II.  IMPORTANTA ROTATIEI SI ASOLAMENTULUI PENTRU 
CULTURILE AGRICOLE PE PSAMOSOLURI. 

  

     Folosirea de cantitati mari de ingrasaminte, sintetizarea unor produse 

chimice pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor, au dus la conceptia 

gresita ca in asemenea situatie se poate asigura un nivel sporit al recoltelor, fara 

respectarea asolamentului, principiile ce stau la baza alternarii culturilor nemai 

fiind valabile in aceste conditii.Se considera ca neajunsurile cunoscute ale 

monoculturii pot fi corectate prin utilizarea ingrasamintelor,erbicidelor si 

insectofungicidelor. 
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        Noile conceptii despre asolament si rotatia plantelor, demonstreaza ca 

asolamentul are ca si in trecut, aceleasi avantaje hotaratoare pentru productia 

agricola si in consecinta scopul lui a ramas acelasi. 

        Cercetarile efectuate in conditiile actuale de intensificare a agriculturii prin 

chimizare, mecanizare si irigare, arata ca rotatia culturilor nu si-a pierdut 

importanta si ca aceasta are rol in reducerea imburuienarii si a gradului de atac a 

unor boli si daunatori , in ameliorarea unor insusiri fizice, chimice si biologice ale 

solului, in folosirea judicioasa a ingrasamintelor, in rationalizarea sistemului de 

lucrare a solului si in final in asigurarea de productii sporite la unitatea de 

suprafata. Deci, asolamentul in conditiile actuale nu include numai repartitia in 

spatiu si timp a culturilor, ci si alte numeroase masuri: sistemul de aplicare a 

ingrasamintelor, amendamentelor , lucrarea solului, introducerea unor soiuri si 

hibrizi cu mare capacitate de productie, metode moderne de combatere a bolilor, 

daunatorilor si buruienilor, irigatia etc., care alcatuiesc un tot unitar sub 

denumirea de complex agrofitotehnic.  

        Cercetari numeroase efectuate pe plan mondial, evidentiaza importanta 

deosebita a asolamentului, atat pe solurile cu o buna fertilitate naturala, dar mai 

ales pe psamosoluri. Aceste cercetari arata ca productia plantelor pe psamosoluri, 

nu depinde numai de aplicarea corecta a regulilor agrotehnice (fertilizare, 

irigare),ci un rol mare il are asolamentulsi in special cultura premergatoare(Antal 

J.,1966; Erenphordt W.,1966; Bender J.,1972). 

        Pe psamosoluri exista un raport mai strans intre asolament si eficienta 

culturii premergatoare decat pe alte tipuri de sol, deoarece efectul fertilizarii 

este de scurta durata( Antal J., 1966). De remarcat este faptul ca efectul 

favorabil, atat al asolamentului, cat si al ingrasamintelor, este in general, cu atat 

mai semnificativ, cu cat solul are o fertilitate naturala mai redusa(Kos M.,1966; 

Antal J., 1966). 
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        Cercetari efectuate timp de 12 ani pe psamosolurile din Ungaria au dus la 

concluzia ca asolamentul contribuie la imbunatatirea conditiilor de crestere ale 

plantelor cultivate, precum si la cresterea productiei. Influenta este insemnata 

chiar si la administrarea anuala de doze mari de ingrasaminte chimice si 

organice(Bender J.,1972). 

         In urma cercetarilor efectuate pe psamosolurile din fosta R.D.G., 

Erenphordt W.,1966, arata ca asolamentele influenteaza favorabil productia 

agricola cu 10 – 15%. 

          Cercetarile facute de Duley L. F. Si colab.,1953 pe nisipurile din Nebraska in 

S. U. A., reliefeaza importanta asolamentelor pentru reducerea eroziunii eoliene si 

necesitatea introducerii pe nisipuri a plantelor leguminoase, care prin imbogatirea 

solului in azot determina cresterea productiei de porumb. Astfel, productia 

porumbului fertilizat a fost mai mare cu 20,7 q/ha dupa mazariche, cu 18,7q/ha 

dupa sulfina bianuala, cu 12,8 q/ha dupa sulfina anuala si cu 5,6 q/ha dupa 

lespedeza, comparativ cu porumbul cultivat dupa ovaz. 

           Rolul leguminoaselor in cresterea productiei precum si in ameliorarea 

fertilitatii solului este semnalat si de cercetarile efectuate in nordul Nigeriei pe 

un sol nisipo – lutos. Porumbul cultivat dupa o monocultura de 7 ani de alune de 

pamant a realizat cu 910 kg/ha mai mult decat porumbul cultivat dupa monocultura 

de 7 ani de bumbac si cu 1980 kg/ha mai mult decat dupa monocultura de 

sorg(Lombin L.C.,1981). 

           Pe psamosoluri, o influenta deosebita o are includerea in asolament a 

culturilor de imbunatatire a capacitatii de productie a solului.Cercetarile 

efectuate in acest sens de Simon W.,1976; Vez A.,1979; Mazuro P. I.,1981, 

demonstreaza ca cele mai bune culturi pentru ridicarea capacitatii de productie a 

solului sunt culturile furajere, care prin radacinile lor si ramasitele recoltei 

contribuie la aprovizionarea solului cu materie organica. 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 100

           Imbunatatirea fertilitatii psamosolurilor se poate realiza si prin folosirea 

ingrasamintelor verzi. Cercetarile efectuate de Maly V.,1963; Pilat A., Fridecky A., 

1968; Kurnatowska A.,1972; Roth R.,Smukalski N., 1976; Roger J.M.,1976, arata ca 

prin folosirea ingrasamintelor verzi s-a marit continutul de materie organica din 

sol, s-a redus gradul de imburuienare si a crescut productia plantelor 

postmergatoare.   

Problema asolamentelor, in tara noastra, pe psamosoluri a fost pusă în anul 

1957, când Stratula V. (citat de Miasnicov,1957) a susţinut că pentru obţinerea de 

recolte mari şi stabile la culturile de câmp sunt necesare unele măsuri: înfiinţarea 

de perdele de protecţie pentru evitarea spulberării nisipurilor, realizarea de 

asolamente raţionale cu ierburi perene (de 4-5 ani) şi cu plante anuale (de 2-3 ani) 

si folosirea îngrăşămintelor organice şi minerale, iar îngrăşămintele verzi să se 

considere îngrăşăminte organice de bază. 

Cercetări referitoare la influenţa asolamentului asupra producţiei 

culturilor de câmp în condiţiile psamosolurilor, au fost efectuate la SDE 

Tâmbureşti, judeţul Dolj de către Stratula V. şi colab., 1964, 1971, 1972, 1980; Sin 

Gh. şi colab., 1972; Pop L. şi colab., 1964, 1977, precum şi la SCDCPN Dăbuleni de 

către Gheorghe D., 1976 - 1999. 

În condiţii de neirigare, Stratula V. şi colab., 1964, evidenţiază sporuri de 

producţie mai mari cu 61-105% obţinute în asolament, faţă de monocultură.  

  Datele furnizate de Sin Gh., şi colab., 1972, demonstrează că pe 

psamosolurile  neirigate, metoda principală de creştere a producţiei agricole o 

constituie asolamentul, care a determinat creşterea producţiei de porumb cu 142-

146%, faţă de monocultură.  

În condiţii de irigare, cele mai mari producţii au fost înregistrate în 

rotaţiile de 4 ani : soia – porumb – grâu - porumb şi de 3 ani : soia – grâu - porumb 

(Stratula V., şi colab., 1980). Rezultate asemanatoare au fost obţinute şi de 

Gheorghe D., 1976-1999 la SCDCPN Dăbuleni. 
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Cercetările cu privire la influenţa plantei premergătoare asupra 

producţiilor culturilor agricole pe solurile nisipoase, efectuate de Pop L. şi colab., 

1964; Sin Gh., 1972; Gheorghe D., 1976-1999, au scos în evidenţă importanţa 

plantelor leguminoase în sporirea producţiei, efectul favorabil al acestora 

materializându-se în sporuri de producţie foarte  

 
CONCLUZII 

 1. Ameliorarea psamosolurilor este o activitate complexă, permanentă şi de 

lungă durată, care se realizează în etape succesive sau simultane, în scopul 

îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor.  

 2. Ameliorarea psamosolurilor necesită un ansamblu de măsuri 

agropedoameliorative (modelare, nivelare, fertilizare ameliorativă), de îmbunătăţiri 

funciare (combaterea eroziunii solului, irigaţii, desecări - drenaje) şi o inginerie 

tehnologică agricolă adecvate cerinţelor unei agriculturi durabile pe aceste soluri. 

 3. Valorificarea psamosolurilor presupune un sistem de agricultură specific, 

raţional şi integrat, cu plante de cultură mai puţin pretenţioase faţă de 

fertilitatea solului şi tolerante la factorii stresanţi, care să asigure profitabilitate 

şi protecţia mediului înconjurător. 

      4. Cercetarile efectuate, in conditiile actuale de intensificare a agriculturii 

prin chimizare, mecanizare si irigare, arata ca asolamentul si rotatia culturilor nu 

si-au pierdut importanta si ca acestea au rol in reducerea imburuienarii si a 

gradului de atac a unor boli si daunatori , in ameliorarea unor insusiri fizice, 

chimice si biologice ale solului, in folosireajudicioasa a ingrasamintelor, in 

rationalizarea sistemului de lucrare a solului si in final in asigurarea de productii 

sporite la unitatea de suprafata. 
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ABSTRACT 
THE ESTIMATION AGRO-PRODUCTIVE RESOURCES OF 

PSAMMOSOILS AND THE SIGNIFICANCE OF CROP ROTATION 
FOR AGRICULTURAL CROPS 

  

    The researches at the Research-Development Center for Plants Crop on Sands 

Dabuleni to show that physical, hydro-physical and chimical properties of 

psammosoils is favourable for development of agriculture. 

    Itself attendance results concerning modelling-levelling relief, wind erosion 

protection, meliorating fertilization, irrigation and draining. 

    The researches acquired on psammosoils have demonstrated the superiority of 

teh 3-4 year crop rotation over the monoculture. 

 

TABLES 

Table 1 – Some physical, hydro-physical and chemical properties of psammosoils. 

Table 2 – The influence of some soil-meliorating tillage on the maize yield and 

some physical properties on the loamy psammosoils, excessively settled. 

Table 3 – The influence of meliorating fertilization on the some chimical 

properties of psammosoils. 

Table 4 – The influence of meliorating fertilization on the some biological activity 

on psammosoils. 

Table 5 – The influence of mineral  and organic fertilization on the maize yield. 

Table 6 – Water consumption and source at some plants cultivate don psammosoils. 

Table 7 – Quantities of organic matter and nitrogen left in the soil after the 

wheat  and alfalfa crops( average for 3 years). 
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA UNOR CULTURI ASOCIATE 

CULTURII DE PEPENI VERZI PE SOLURILE NISIPOASE 
 

CIUCIUC ELENA 
 

 Înfiinţarea culturii de pepeni verzi prin semănat direct în câmp se face 

când în sol la adâncimea de 5 cm, se realizează constant temperaturi de 150C, ceea 

ce calendaristic, pentru zona noastră, corespunde perioadei 20-25 aprilie. Distanţa 

între rândurile de pepeni verzi fiind mare (1,8 m), suprafaţa de teren dintre 2 

rânduri rămâne neacoperită până la jumătatea lunii iunie. Investiţiile mari făcute 

cu amenajarea terenului reclamă folosirea cât mai intensivă a acestuia la care se 

adaugă necesitatea combaterii deflaţiei, care produce mari pagube în zonă. 

 Culturile asociate reprezintă forma cea mai intensivă de utilizare a 

terenului legumicol, întrucât acesta este ocupat aproape tot timpul, se obţin 

producţii ridicate şi creşte eficienţa economică (I. Maier, 1969, Toma V., 1989).  

 În perioada 2000-2002, la CCDCPN Dăbuleni s-au efectuat experienţe 

care au vizat stabilirea celor mai eficiente asociaţii de culturi legumicole având ca 

şi cultură principală cultura de pepeni verzi semănaţi direct în câmp. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 În vederea realizării obiectivelor propuse s-au studiat următoarele 

variante: 

 V1 – pepeni verzi fără cultură asociată 

 V2 – pepeni verzi, asociaţi cu varză timpurie 

 V3 – pepeni verzi, asociaţi cu  cartof timpuriu 

 V4 – pepeni verzi, asociaţi cu mazăre de grădină 
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 V5 – pepeni verzi, asociaţi cu ceapă 

 Experienţa a fost monofactorială şi s-a amplasat în câmp după metoda 

blocurilor randomizate, în 4 repetiţii. 

 În fiecare variantă s-a urmărit ca distanţa de la rândul de pepeni verzi la 

primul rând din cultura asociată să fie de 0,6 m, astfel încât, fiecărui rând de 

pepeni verzi să-i revină distanţa de 1,2 m. Între 2 rânduri de pepeni verzi au fost 

plantate câte 2 rânduri de cartof sau 2 rânduri de varză, 4 rânduri de ceapă şi s-

au semănat 5 rânduri de mazăre, în funcţie de specificul variantei studiate. 

Înfiinţarea culturilor în câmp s-a făcut la date diferite în funcţie de condiţiile 

climatice ale anului de cultură şi specie (tabelul 1). 

 Fertilizarea s-a făcut la pregătirea patului germinativ cu îngrăşământ 

complex 15-15-15 la nivelul de fertilizare de N100 P2O5100 K2O100, iar cea fazială 

s-a făcut cu azotat de amoniu la nivelul de N75. 

 Pe tot parcursul perioadei de vegetaţie s-a asigurat necesarul de apă prin 

irigare, s-au efectuat câte 2-3 praşile manuale la speciile la care s-a impus această 

lucrare, iar combaterea bolilor şi dăunătorilor s-a făcut prin tratamente 

fitosanitare aplicate diferenţiat pentru fiecare specie în funcţie de bolile şi 

dăunătorii specifici. 

Tabelul 1 
Soiurile folosite şi perioada de înfiinţare 

Perioada de înfiinţare Specia Soiul folosit 
2000 2001 2002 

Pepeni verzi Dulce de Dăbuleni 30 IV 27 IV 27 IV 
Varză timpurie Golden acre 27 III 22 III 21 III 
Cartof timpuriu Fresco 16 III 16 III 16 III 

Mazăre de grădină Işalniţa 60 15 III 15 III 15 III 
Ceapă De Stuttgard 15 III 15 III 15 III 

  

S-au efectuat determinări privind ritmul de creştere a plantelor de pepeni 

verzi în funcţie de variantele studiate şi s-a determinat producţia pentru fiecare 

specie în parte. Rezultatele au fost prelucrate şi interpretate statistic. 
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REZULTATE OBŢINUTE 

 Condiţiile climatice au fost diferite în cei 3 ani de cultură (tabelul 2). 
Tabelul 2 

Principalele elemente climatice din perioada de vegetaţie 
Temperaturi medii lunare 

(0C) Temperatura maximă (0C) 

Anul Luna La 
suprafaţa 

solului 
În aer 

La 
suprafaţa 

solului 
În aer 

 
 

Precipitaţii (mm) 

Aprilie 17,4 15,3 48,1 29,4 53,1 

Mai 24,3 19,8 54,0 33,1 26,4 

 
2000 

Iunie 29,4 28,7 60,2 39,0 20,9 
Aprilie 14,9 11,8 40,0 24,0 71,9 

Mai 24,1 18,1 54,5 31,2 67,2 
 

2001 
Iunie 24,9 20,6 57,0 39,0 75,4 

Aprilie 13,9 11,6 45,0 26,6 45,6 
Mai 24,4 20,0 53,8 32,3 23,4 

 
2002 

Iunie 28,9 23,9 64,5 39,8 49,8 
 

În ceea ce priveşte nivelul temperaturilor înregistrate în perioada aprilie-

iunie atât în aer cât şi la suprafaţa solului se constată că, anul 2000 s-a 

caracterizat prin temperaturi mult mai ridicate faţă de ceilalţi ani. Astfel, media 

lunii aprilie a fost de 15,30C în anul 2000, de 11,80C în anul 2001 şi de 11,60C în anul 

2002,  culturile legumicole cultivate beneficiind de condiţii optime de creştere. În 

luna mai diferenţele de temperatură au fost foarte mici de la un an la altul, luna 

iunie a anului 2000 a fost  mai călduroasă dar şi cu mai puţine precipitaţii faţă de  

conţi

Fig
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Temperaturile mai ridicate din perioada aprilie-mai 2000 au fost 

valorificate   eficient de plantele din cultura secundară, în acest an recoltarea 

putându-se efectua mai devreme faţă de 2001 şi 2002, respectiv în perioada 31 

mai-14 iunie. Temperaturile mai scăzute din aceeaşi perioadă a anului 2001, dar şi 

cantitatea mai mare de precipitaţii  au determinat o uşoară  prelungire a perioadei 

de vegetaţie, recoltările efectuându-se cu 5- 20 zile mai târziu. 

 Ritmul de creştere a plantelor de pepeni verzi a fost diferit, în funcţie de 

varianta studiată, fiind influenţat de specia folosită în cultura secundară (tabelul 

4). 

Tabelul 4 
Lungimea vrejilor de pepeni verzi în momentul  

recoltării culturilor asociate 

Varianta Lungimea vrejilor 
(cm) 

Lungimea relativă 
(%) 

Diferenţa 
(cm) 

 
Semnificaţia 

V1 56,6 100 Mt.  
V2 22,2 4,8 -34,4 00 
V3 24,6 43,5 -32,0 00 
V4 42,0 74,2 -14,4  
V5 48,9 86,9 -7,7  

DL 5%    =  19,9 cm 

     DL 1%    =  28,9 cm 

     DL 0,1% =  43,2 cm 

  În varianta în care terenul a fost ocupat numai cu pepeni verzi, până în 

momentul recoltării culturilor asociate, vrejii au atins cele mai mari lungimi (56,6 

cm). De asemenea, creşteri mai mari ale vrejilor s-au înregistrat şi în varianta în 

care a fost plantată ceapă (48,9 cm), iar în varianta în care  cultura asociată a fost 

mazărea, vrejii de pepeni verzi au atins lungimea de 42 cm. Cele mai mici creşteri 

s-au înregistrat în varianta în care cultura asociată a fost varza (22,2 cm) datorită 

concurenţei acestei specii pentru apă. Creşteri reduse s-au înregistrat şi în 

varianta în care cultura asociată a fost cartoful timpuriu (24,6 cm) datorită 

habitusului  acestei specii. 
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 Producţiile realizate au fost influenţate de specificul variantelor studiate 

(tabelul 5). 

Tabelul 5 
Producţiile obţinute la culturile legumicole asociate 

Cultura secundară Pepeni verzi 
Producţia 

 
Număr 
variantă 

 
Specia 

Producţia 
(t/ha) (t/ha) (%) 

Diferenţa 
(t/ha) 

Semnifi-
caţia 

V1 - - 38,7 100 Mt.  
V2 Varză timpurie 18,3 32,1 83 -6,6 00 
V3 Cartof timpuriu 14,9 33,6 87 -5,1 0 
V4 Mazăre de 

grădină 
 

5,6 
 

35,7 
 

92 
 

-3,0 
 

V5 Ceapă 12,2 37,8 98 -0,9  
                DL 5%    =  3,9 t/ha 

               DL 1%   =  5,7 t/ha 

                  DL o,1% =  8,6 t/ha 

  

Producţiile de pepeni verzi au fost, în medie pe cei 3 ani de cercetare, 

cuprinse între 32,1 – 38,7 t/ha. Cea mai mare producţie de pepeni verzi s-a obţinut 

în varianta în care pepenii verzi s-au cultivat singuri (38,7 t/ha), urmată de 

varianta în care cultura secundară a fost ceapa (37,8 t/ha) şi cea în care cultura 

secundară a fost mazărea de grădină (35,7 t/ha). În varianta în care cultura 

secundară a fost varza timpurie s-a realizat cea mai mică producţie de pepeni 

verzi, respectiv 32,1 t/ha, diferenţa de producţie fiind distinct semnificativă  

negativă. 

 Deşi producţia de pepeni verzi au fost mai mare în varianta în care cultura 

a ocupat singură terenul, totuşi producţiile obţinute la culturile secundare au 

asigurat o folosire mai eficientă a terenului. Astfel, pe lângă producţiile de pepeni 

verzi s-au obţinut şi următoarele producţii: 18,3 t/ha la varza timpurie, 14,9 t/ha 

la cartoful timpuriu, 5,6 t/ha mazăre de grădină, respectiv 5,6 t/ha la ceapă. 
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CONCLUZII 

 1. Prin folosirea culturilor asociate, terenul destinat cultivării cu pepeni 

verzi prin semănat direct în câmp a  valorificat mult mai eficient condiţiile 

naturale  existente în perioada aprilie-mai. 

 2. Culturile de ceapă şi cea de  mazăre de grădină au beneficiat de 

temperaturi optime de creştere şi dezvoltare şi nu au influenţat negativ producţia 

de pepeni verzi. Astfel,  pe  suprafaţa de 1 ha se pot obţine 12,2 t ceapă şi 37,8 t 

pepeni verzi, respectiv 5,6 t mazăre şi 35,7 t pepeni verzi. 

 3. Cultura de cartof, deşi a influenţat semnificativ negativ producţia de 

pepeni verzi, totuşi producţiile realizate justifică folosirea lor ca şi cultură 

asociată pe 1 ha obţinându-se 14,9 t cartof şi 33,6 t pepeni verzi. 

 4. Varza timpurie având pretenţii foarte ridicate faţă de apă şi elementele 

nutritive nu se recomandă a se cultiva în asociere cu pepenii verzi.  

  

ABSTRACT 
RECHEARGHES CONCERNING INCREASING OF COVERING 

DEGREE GROUND CULTIVATED   WICH WATERMELONS 
THROUGH UTILIZATION OF ASSOCIATES CROPS 

 Through utilization of associates crops, cultivated the ground wich 

watermelons is mentain covered at phase  first of vegetation. Asociate crops  

capitalization bitter and efficient climatical conditions in period April-May.

 Onion crops and pea of garden crops to profit of most propitions 

temperatures of increase and development and negative influence  watermelons 

crops. A tone hectare of watermelons culture to obtain 38,7 t/ha yield. In 

association with onion to obtain 37,8 t/ha yield watermelons and 12,2 t/ha yield 

onion, and in association with pea of garden  to obtain 35,7 t/ha yield watermelons 

and 5,6 t/ha pea of garden.  

 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 113

TABLES  

Table 1. Varieties cultivated and the establishment period of planting. 
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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA ALTOIRII ASUPRA 

PEPENILOR VERZI  CULTIVAŢI ÎN DIFERITE CONDIŢII  

DE PROTEJARE 

CIUCIUC ELENA 
TOMA VASILE 

CROITORU MIHAELA 
 

 Pe solurile nisipoase de la Dăbuleni, în ultimii ani, cultura în adăposturi  

tunel şi cea mulcită cu folie de polietilenă s-a impus ca principala metodă de 

cultivare a pepenilor verzi. 

 Posibilităţile din ce în ce mai limitate de a respecta rotaţia culturilor, 

necesitatea creşterii randamentului de utilizare a îngrăşămintelor şi a creşterii 

rezistenţei la atacul agenţilor patogeni şi la factorii de stress termic şi hidric au 

devenit probleme de maximă actualitate. 

 În Grecia,  pepenii verzi au fost altoiţi pe portaltoi de dovleac din anul 

1900, în prezent, în sudul Greciei, pepenii verzi se  cultivă în tuneluri joase pentru 

producţie timpurie şi sunt în totalitate altoiţi pentru a avea rezistenţă la Fusarium 

şi toleranţă crescută la temperaturi scăzute. 

 Altoirea reprezintă o cale de combatere a atacului unor agenţi patogeni, 

dar este şi o tehnică agronomică pentru creşterea producţiei în condiţii dificile de 

cultură deoarece portaltoiul poate induce o vigoare ridicată, în special, datorită 

unei mai bune utilizări a apei şi nutrienţilor dând toleranţă la temperaturi mai 

scăzute şi creşterea producţiei. 

 Ca urmare, s-a impus efectuarea de cercetări care să stabilească 

comportarea pepenilor verzi altoiţi în diferite condiţii de protejare, pe solurole 

nisipoase din sudul Olteniei. Cercetările au fost efectuate la CCDCPN Dăbuleni în 

perioada 2004-2005. 
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 Experienţa a fost de tip bifactorial şi s-a amplasat în câmpul experimental 

după metoda parcelelor subdivizate în 3 repetiţii. 

 Factorii studiaţi: 

 Factorul A – metoda de cultivare 

              a1 – cultură nealtoită, martor 

              a2 – cultură altoită 

 Factorul B – metoda de protejare 

              b1 – cultură neprotejată 

              b2 – cultură mulcită cu folie de polietilenă transparentă 

              b3 – cultură în adăposturi joase tip tunel 

              b4 – cultură în adăposturi joase tip tunel şi mulcită cu folie de  

     polietilenă transparentă 

 Ca altoi s-a folosit hibridul Crisby F1, iar ca portaltoi s-a folosit hibridul 

Macis F1 din specia Lagenaria syceraria. 

 Răsadurile s-au produs în răsadniţă cu încălzire biologică. 

 Tehnologia aplicată în experienţă a fost cea elaborată de CCDCPN 

Dăbuleni.  S-a aplicat o fertilizare de bază cu îngrăşământ complex 15-15-15 la 

nivelul de fertilizare de N 100 P2O5100 K2O 100 şi o fertilizare fazială cu azotat 

de amoniu la nivelul de N 50. Plantarea răsadurilor s-a făcut respectând distanţa 

de 1,8 m între rânduri şi 1 m între plante/rând. Necesarul de apă s-a asigurat prin 

irigare. Dirijarea factorilor de mediu în adăposturile tip tunel s-a făcut prin 

aerisirea acestora ridicându-se folia la capete având în vedere ca temperatura în 

tunel să nu depăşească 300C şi menţinerea umidităţii atmosferice sub 75% pe o 

perioadă cât mai lungă din zi. 

  Pe parcursul perioadei de vegetaţie s-a urmărit declanşarea principalelor 

fenofaze, s-a determinat ritmul de creştere a plantelor la interval de 7 zile, 
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numărul de fructe recoltate, greutatea medie a unui fruct, producţia realizată şi 

calitatea acesteia. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Plantarea în câmp s-a făcut la data de 28 aprilie pentru plantele nealtoite 

şi în perioada 4 – 6 mai pentru cele altoite (tabelul 1). 

 Tabelul 1 
Influenţa altoirii asupra datei declanşării fenofazelor 

creşterii şi dezvoltării plantelor 

Data plantării Data începutului 
înfloririi 

Data legării 
primelor fructe Metoda de cultură 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 
a1 28.04 28.04 31.05 25.05   4.06 30.05 B1 
a2   6.05   4.05 10.06 31.05 10.06   6.06 
a1 28.04 28.04 25.05 19.05 31.05 25.05 B2 
a2   6.05   4.05 31.05 23.05   4.06 30.05 
a1 28.04 28.04 14.06   2.06 18.06   7.06 B3 
a2   6.05   4.05 14.06   2.06 18.06   7.06 
a1 28.04 28.04 10.06 23.05 16.06 30.05 B4 
a2   6.05   4.05   4.06 23.05 13.06 30.05 

 

 În condiţiile anului 2004, primele fructe au legat în perioada 31.05-18.06 la 

plantele nealtoite, iar   la plantele altoite legarea primelor fructe a avut loc în 

perioada 4-18.06. În anul 2005, la plantele nealtoite primele fructe au legat în 

perioada 25.05-7.06, iar la cele altoite în perioada 30.05-7.06. Deşi au fost 

plantaţi mai târziu cu 6-8 zile, pepenii verzi altoiţi au valorificat mai bine condiţiile 

de microclimat create de tunel astfel încât, primele fructe au legat în aceeaşi 

perioadă, iar în varianta protejată cu tunel + mulci, în anul 2004, la plantele altoite 

primele fructe au legat cu 3 zile mai devreme faţă de nealtoit, dar în număr destul 

de mic. 

 Lipsa polenizatorilor în tunel, precum şi temperaturile ridicate, au 

determinat avortarea primelor flori femele ceea ce a condus la întârzierea legării 

primelor fructe în condiţii de protejare cu tunel. 

 Plantele de pepeni verzi au atins lungimi diferite în funcţie de specificul 

culturii şi de condiţiile de microclimat create (tabelul 2). 
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 La data de 20 mai, plantele de pepeni verzi au înregistrat în medie lungimi 

ale vrejilor cuprinse între 9,0-35,4 cm. În condiţii de neprotejare s-au înregistrat 

cele mai mici lungimi ale vrejilor (9 cm la plantele nealtoite şi 16,3 cm la plantele 

altoite), plantele altoite valorificând mai bine condiţiile naturale de mediu. Prin 

protejarea cu mulci din polietilenă transparentă vrejii de pepeni verzi au atins până 

la acea dată lungimea de 26,1 cm la plantele nealtoite şi de 35,4 cm la plantele 

altoite. Protejarea plantelor cu tunel a determinat creşteri cuprinse între 16,7-

28,5 cm, iar prin protejarea cu tunel + mulci s-au înregistrat creşteri ale vrejilor 

cuprinse între 24,7-30,9 cm.  

Tabelul 2 
Influenţa altoirii asupra lungimii vrejului la plantele 

de pepene verde (Media anilor 2004-2005) 
Lungimea  vrejilor (cm) la data de: Metoda  de cultivare 

20.05 27.05 3.06 10.06 17.06 
Nealtoit 9,0 27,7 57,7 104,1 165,8 Cultură 

neprotejată Altoit 16,3 46,2 82,6 133,9 192,9 
Nealtoit 26,1 63,0 102,8 148,2 202,0 Cultură 

mulcită Altoit 35,4 64,8 103,9 151,7 205,9 
Nealtoit 28,5 58,2 95,1 147,7 204,3 Cultură în 

tunel Altoit 16,7 42,5 79,2 132,2 187,8 
Nealtoit 30,9 75,8 118,9 163,2 221,2 Cultură 

mulcită în 
tunel 

Altoit 24,7 63,6 103,8 155,4 207,4 

Plantele de pepeni verzi au crescut în lungime în mod progresiv atingând la 

data de 17.06 lungimi ale vrejilor cuprinse între 165,8-221,2 cm,  cele mai mici 

valori înregistrându-se în condiţii de neprotejare, iar cele mai mari valori în 

condiţii de protejare cu tunel + mulci. 

Ritmul de creştere a fost influenţat de metoda de protejare şi de condiţiile 

atmosferice, în principal de temperatură (tabelul 3). 

În perioada 20-27 mai, vrejii de pepeni verzi au crescut în lungime cu 18,7 

cm, respectiv 29,9 cm în condiţii de neprotejare, cele mai mari creşteri 

înregistrându-se la plantele altoite, iar în condiţii de protejare s-au înregistrat 

creşteri cuprinse între 25,8 cm şi 44,9 cm. În următoarele perioade diferenţele 

de ritm de creştere au fost reduse fiind mai ridicate le plantele altoite. 
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 Temperaturile ridicate din perioada 11-18.06 au accelerat ritmul de 

creştere a plantelor acesta fiind cuprins în această perioadă între 52,0-59,0 cm la 

plantele altoite şi între 53,8-61,7 cm la plantele nealtoite. 

Tabelul 3 
Influenţa altoirii asupra ritmului de creştere 

 la plantele de pepene verde (Media anilor 2004-2005) 
Creşteri (cm) în perioada: 

Metoda  de cultivare 20 -
27.05 

28.05 -
3.06 4 -11.06 11 -18.06 20.05 -

18.06 
Nealtoit 18,7 30,0 46,4 61,7 156,8 Cultură 

neprotejată Altoit 29,9 36,4 51,3 59,0 176,6 
Nealtoit 36,9 39,8 45,4 53,8 175,9 Cultură mulcită 
Altoit 29,4 39,1 47,8 54,2 170,5 

Nealtoit 29,7 36,9 52,6 56,6 175,8 Cultură în tunel 
Altoit 25,8 36,7 53,0 55,6 171,1 

Nealtoit 44,9 43,1 44,3 58,0 190,3 Cultură mulcită 
în tunel Altoit 38,9 40,1 51,6 52,0 182,7 

  

Pe parcursul a 30 zile plantele de pepeni verzi altoite neprotejate au 

crescut 176,6 cm, iar cele nealtoite au crescut 156,8 cm. Prin protejarea cu tunel + 

mulci s-au realizat cele mai mari creşteri în lungime a vrejilor acestea fiind 

cuprinse între 182,7 cm şi 190,3 cm.  

 Creşterile zilnice au fost mai mici în prima parte a perioadei de vegetaţie 

fiind determinate, de asemenea, de condiţiile naturale de mediu şi de 

microclimatul creat (tabelul 4). 

Tabelul 4 
Influenţa altoirii asupra creşterilor zilnice 

la plantele de pepene verde (Media anilor 2004-2005) 
Creşteri medii zilnice (cm) în perioada: 

Metoda  de cultivare 20 -
27.05 

27.05 -
3.06 3-10.06 10 -

17.06 
20.05-
17.06 

Nealtoit 2,7 4,3 6,3 8,8 22,4 Cultură neprotejată 
Altoit 4,3 5,2 7,3 8,4 25,2 
Nealtoit 5,3 5,7 6,5 7,7 25,1 Cultură mulcită 
Altoit 4,2 5,6 6,8 7,7 24,3 
Nealtoit 4,2 5,3 7,5 8,1 25,1 Cultură în tunel 
Altoit 3,7 5,2 7,6 7,9 24,4 
Nealtoit 6,4 6,1 6,3 8,3 27,2 Cultură mulcită în 

tunel Altoit 5,6 5,7 7,4 7,4 26,1 
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 În condiţii de neprotejare plantele de pepeni verzi altoite au valorificat 

mai bine condiţiile climatice naturale înregistrând creşteri zilnice mai mari faţă de 

cele nealtoite. Astfel, în perioada 20-27.05 creşterile zilnice au fost în medie de 

4,3 cm la plantele altoite şi de numai 2,7 cm la cele nealtoite, creşteri care s-au 

menţinut ridicate pe toată perioada. 

 Numărul de fructe recoltate precum şi greutatea medie a unui fruct de 

pepene verde au fost influenţate de metoda de cultivare (tabelul 5). 

 În variantele în care plantele nu au fost protajate,  la plantele nealtoite, s-

au recoltat 6,1 mii fructe/ha, iar la cele altoite s-au recoltat 6,6 mii fructe/ha. 

 În condiţii de protejare, la plantele nealtoite, s-a recoltat un număr mai 

mare de fructe, dar acesta a fost mai mic faţă de cel obţinut la plantele altoite. La 

plantele nealtoite,  în condiţii de protejare, greutatea medie a fructelor a fost 

cuprinsă între 5,3-6,5 kg/fruct, iar la cele altoite fructele au avut greutatea 

cuprinsă între 6,2-7,5 kg/ha.   

Cel mai mare număr de fucte s-a înregistrat în variantele protejate cu 

tunel + mulci. 

Tabelul 5 
Numărul de fructe şi greutatea medie a unui fruct 

de pepene verde în funcţie de metoda de cultivare (Media anilor 2004-2005) 

 
Metoda de cultivare 

 
Număr 

fructe/plantă 

 
Mii fructe/ha 

Greutatea medie 
a fructelor 
(kg/fruct) 

Nealtoit 1,1 6,1 5,0 Cultură neprotejată 
Altoit 1,2 6,6 5,9 

Nealtoit 1,9 10,1 5,3 Cultură mulcită 
Altoit 1,6 8,8 6,2 

Nealtoit 1,3 7,2 6,1 Cultură în tunel 
Altoit 1,2 6,6 7,5 

Nealtoit 2,0 11,0 6,3 Cultură mulcită în 
tunel Altoit 1,6 8,8 7,3 
Producţia de pepeni verzi a fost eşalonată  în funcţie de metoda de 

protejare (tabelul 6).  

Astfel, în perioada 1-15.07,  în toate variantele producţiile au fost mai 

mari în variantele nealtoite datorită întârzierii plantării răsadului altoit. 
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Tabelul 6 
Influenţa altoirii asupra  timpurietăţii la cultura  

de pepeni verzi (Media anilor 2004-2005) 
Producţia obţinută 

în perioada 1-15.07 
Producţia obţinută în perioada 

16-31.07 
Producţia obţinută 

după 1.08 Varianta 
t/ha % t/ha % Cumul 

(t/ha) t/ha % 

a1 8,2 26 14,3 46 22,5 8,5 28 b
1 a2 4,4 10 22,5 49 26,9 18,6 41 

a1 8,7 22 28,6 72 37,3 2,6 6 b
2 a2 5,9 12 34,7 67 40,6 10,9 21 

a1 12,1 21 29,4 52 41,5 15,3 27 b
3 a2 2,8 4 33,8 48 36,6 34,4 48 

a1 10,1 18 26,2 47 36,3 19,3 35 b
4 a2 5,5 9 44,7 72 50,2 11,5 19 

 

 În perioada 16-31.07, au crescut producţiile realizate acestea fiind 

cuprinse între 14,3-29,4 t/ha la plantele nealtoite şi între 22,5-44,7 t/ha la 

plantele altoite fiind mai mari în condiţii de protejare. De remarcat faptul că, la 

plantele altoite, în varianta protejată cu tunel + mulci cea mai mare parte din 

producţie s-a realizat în această perioadă. 

În medie, cultura nealtoită a realizat o producţie de 45,8 t/ha, iar la cultura 

altoită producţia medie realizată a fost de 57,4 t/ha, prin altoire rezultând un 

spor de producţie de 11,9 t/ha (tabelul 7). 

Tabelul 7 
Influenţa altoirii asupra producţiei de pepeni verzi (Media anilor 2004-2005) 

Producţia Metoda de 
cultivare (t/ha) (%) Diferenţa (t/ha) 

Nealtoit 45,8 100 Mt. 
Altoit 57,4 125 +11,6 

 

 În condiţii de neprotejare prin cultivarea pepenilor verzi nealtoiţi s-a 

obţinut o producţie de 31,0 t/ha, iar prin cultivarea pepenilor altoiţi producţia 

realizată a fost de 45,5 t/ha (tabelul 8). Deci, prin altoirea pepenilor verzi 

plantele au valorificat mai bine condiţiile naturale de mediu realizând un spor de 

producţie de 14,5 t/ha faţă de cele nealtoite. 
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Tabelul 8 

Influenţa altoirii asupra producţiei de pepeni verzi 
în condiţii diferite de protejare (Media anilor 2004-2005) 

Producţia 
Metoda de cultivare 

(t/ha) (%) 
Diferenţa (t/ha) 

Nealtoit 31,0 100 Mt. Cultură 
neprotejată Altoit 45,5 147 +14,5 

Nealtoit 39,9 100 Mt. Cultură mulcită 
Altoit 51,5 129 +11,6 
Nealtoit 56,8 100 Mt. Cultură în tunel 
Altoit 71,0 125 +14,2 
Nealtoit 55,6 100 Mt. Cultură mulcită în 

tunel Altoit 61,7 111 +6,1 
În cultura mulcită, producţiile de pepeni verzi au crescut fiind de 39,9 

t/ha la plantele nealtoite şi de 51,5 t/ha la plantele altoite. De asemenea, 

protejarea culturii cu tunel precum şi protejarea cu tunel + mulci au determinat 

creşteri însemnate ale producţiei, acestea fiind mai ridicate la plantele altoite 

faţă de cele nealtoite. 

 Producţiile totale realizate au fost determinate de numărul de fructe 

recoltate şi greutatea medie a unui fruct. 

 

CONCLUZII 

 1. Valorificarea mai eficientă a condiţiilor naturale existente în primele 

faze de vegetaţie de către plantele altoite materializată prin ritmul de creştere 

accelerat al acestora  în condiţii de neprotejare. 

 2. Numărul de fructe recoltate  a fost cuprins între 6,1-6,6 mii fructe/ha 

în condiţii de neprotejare şi între 6,6-11,0 mii fructe/ha în condiţii de protejare. 

 3. Greutatea medie a unui fruct a avut valori mai mari în condiţii de 

protejare fiind cuprinsă între 5,3-7,5 kg/fruct faţă de neprotejat unde greutate 

medie a unui fruct de pepene verde a fost cuprinsă între 5,0-5,9 kg/fruct. 

 4. Indiferent de metoda de protejare, la plantele altoite se obţin fructe 

mai mari faţă de cele nealtoite. În condiţii de neprotejare, la plantele nealtoite, s-

au obţinut fructe cu o greutate medie de 5,0 kg/fruct, iar la cele altoite s-au 
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obţinut fructe cu o greutate de 5,9 kg/fruct. În condiţii de protejare greutatea 

medie a unui fruct de pepene verde a fost cuprinsă între 5,3-6,3 kg/fruct la 

plantele nealtoite şi între 6,2-7,5 la plantele altoite. 

 5. Prin protejarea plantelor de pepene verde creşte timpurietatea faţă de 

neprotejat remarcându-se prin timpurietate varianta în care s-a plantat răsad 

altoit şi s-a protejat cu tunel + mulci. la care până la data de 31.07 s-a recoltat o 

producţie de 50,2 t/ha, faţă de varianta nealtoită la care producţia timpurie a 

fost de 36,3 t/ha. 

 6. În toate variantele în care s-a folosit una din metodele de protejare 

plantele altoite au realizat sporuri de producţie faţă de cele nealtoite, sporuri 

cuprinse între 6,1- 14,5 t/ha.    

 

ABSTRACT 

RECHERCHE CONCERNING THE GRAFTING INFLUENCE ABOUT 

WATERMELONS CULTIVATED IN THE DIFFERENT PROTECT 

CONDITIONS 

 Through grafting watermelons to increase the plants resistance at stress 

factors an dat sickness attack. 

 Graftings plants it vigorous, they have a big rhythm of increase, and a big 

numberg of friuts. 

 The protegee graftings watermelons increase too the early crops and the 

total crops. In without protegee culture to obtain 6,1 thousand fruits/plant, with 

an weight of 5,0 kg/while in protegee culture to obtain 6,6 thousand fruits/plant, 

with an weght 5,9 kg/fruit. Goods rezults to obtain through the protect 

watermelons crops with low shelter tunnel type and with mulch (50,2  t/ha to 

obtain until 31.07 date). The early crop obtain at watermelons without grafting in 

the same condition are of 36,3 t/ha. 
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TABLES 

Table 1. The influence of grafting about starting of increase and development 

phenological plase. 

Table 2. The influence of grafting about creeping stalk length at watermelons 

plants. 

Table 3. The influence of grafting about increase rhythm at watermelons plants. 

Table 4. The influence of grafting about everydaies increase at watermelons 

plants. 

Table 5. he fruits number and mass a fruit of watermelon depending on cultivation  

method. 

Table 6, The influence of grafting about early crop. 

Table 7. The influence of grafting about total crop. 

Table 8 The influence of grafting about total crop on watermelons depending on 

cultivation method.  
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4/2004, ec. Roxana Petcules 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 124

 

 

COMPORTAREA UNOR CULTIVARE DE VARZĂ ALBĂ  
ÎN CONDIŢIILE SOLURILOR NISIPOASE 

 

CIUCIUC ELENA 

 TOMA VASILE 

 Plantele legumicole din grupa verzei deţin o pondere însemnată în structura 

sortimentului cultivat cu plante legumicole situându-se după tomate şi ceapă 

(Ceauşescu I. şi colab., 1980). De asemenea, varza face parte din grupa speciilor 

care utilizează terenul cu un grad de intensivitate maximă, existând posibilitatea 

cultivării şi în succesiune, fie ca plantă premergătoare, fie după alte culturi (Toma 

V., 1989) 

 Varza albă conţine: 13% proteine, 0,2% grăsimi, 5,4% glucide, 49 g calciu, 

36 g fosfor, 43 g fier, 103 g potasiu, 246 g magneziu, 103 mg vitamina A  şi 47 mg 

vitamina C (Constanţa Alexe şi colab., 2000). 

 Având în vedere conţinutul acesteea în proteine, grăsimi, glucide, calciu, 

fosfor, fier, vitamine, varza albă are o imtortanţă deosebită în alimentaţia 

populaţiei. În vederea asigurării rezervelor nutritive de primăvară este necesară 

cultivarea verzei albe   timpurii,   în zonele în care se pretează cel mai bine. 

 In condiţiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei există posibilitatea 

obţinerii unor producţii de varză albă mai timpurie, faţă de alte zone ale ţării, de 

aceea, stabilirea hibrizilor şi soiurilor care să valorifice superior condiţiile 

pedoclimatice existente se impune ca o necesitate. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 La CCDCPN Dăbuleni au fost urmărite 9 cultivare de varză albă de diferite 

provenienţe (tabelul 1). 

 Experienţa a fost monofactorială şi s-a amplasat în câmpul experimental 
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după metoda blocurilor randomizate, în 4 repetiţii. În fiecare variantă s-au plantat 

câte 20 plante pe 2 rânduri, la distanţa de 70 cm între rânduri şi 25 cm între plate 

pe rând, realizând o desime de 55 mii plante/ha. 

Răsadul de varză s-a obţinut în răsadniţă cu încălzire biologică. Semănatul 

s-a făcut la data de 11 februarie, iar în câmp s-a plantat la 21 martie.  

 Necesarul de elemente nutritive s-a asigurat prin fertilizarea cu 

îngrăşământ complex  15-15-15 la nivelul de N100 P100 K100. Pe parcursul 

perioadei de vegetaţie s-au efectuat 2 praşile manuale şi s-a asigurat apa prin 

irigare. Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor specifici s-au efectuat 4-5 

tratamente cu Merpan 0,15%, Dithane 0,25% + Diazol 0,15%. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Cultivarele testate s-au caracterizat prin perioadă de vegetaţie diferită, 

recoltarea lor eşalonându-se pe o perioadă de 32 zile (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Cultivarele de varză studiate 

Cultivarul Firma producătoare Data recoltării Număr zile de la 
plantare la recoltat 

Timpurie de 
Vidra 

ICLF Vidra 6.06 77 

Golden acre Bakker Brothers 19.06 90 
Minoris F1 Danish 12.06 83 
Graded Danish 24.06 95 
LD 942019 F1 Ohllsensenke 8.07 109 
Pruktor F1 Hurst 28.06 99 
Resistor F1 S&G 12.06 83 
Quisto F1 S&G 3.07 104 
Santorino F1 S&G 21.06 92 

  

Cel mai timpuriu a fost soiul Timpurie de Vidra care a fost recoltat la 77 

zile de la plantare, urmat de hibridul Minoris F1 şi Resistor F1 a căror recoltare a 

fost posibilă după 83 zile de la plantare, iar cea mai lungă perioadă de vegetaţie s-

a înregistrat la hibrizii Quisto F1 şi LD 942019 F1 (104, respectiv 109 zile). 

 Greutatea medie a unei căpăţâni de varză a fost diferită, fiind 

caracteristică fiecărui cultivar (tabelul 2). 
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Tabelul 2 
Greutatea medie a unei căpăţâni de varză în funcţie de cultivare 

Cultivarul Greutatea 
căpăţânii (g) 

Greutatea relativă 
(%) Diferenţa (g) Semnifi- 

caţia 
Timpurie de Vidra 520 100 Mt.  

Golden acre 770 148 +250 *** 
Minoris F1 690 133 +170 ** 
Graded 930 179 +410 *** 

LD 942019 F1 490 94 -30  
Pruktor F1 1110 213 +590 *** 
Resistor F1 700 135 +180 ** 
Quisto F1 810 156 +290 *** 

Santorino F1 720 138 +200 *** 
DL 5%    =   101 g 

DL 1%    =   139 g 

DL 0,1% =   191 g 

 Astfel, hibridul LD 942019 F1 a realizat cele mai mici căpăţâni (490 g) 

urmat de soiul Timpurie de Vidra cu o greutate a căpăţânii de 520 g. Hibridul 

Pruktor F1 a realizat cele mai mari căpăţâni (1110 g), iar la celelalte cultivare s-au 

obţinut căpăţâni cu o greutate medie cuprinsă între 690 g (Minoris F1) şi 930 g 

(Graded). 

 Cu excepţia hibridului LD 942019 F1, toţi ceilalţi hibrizi au înregistrat 

creşteri în greutate ale căpăţânilor distinct semnificative şi foarte semnificative 

faţă de soiul Timpurie de Vidra luat ca martor. 

 Producţia totală de varză a fost determinată de greutatea căpăţânilor 

fiind cuprinsă între 26,4-60,5 t/ha (tabelul 3) 

Tabelul 3 
Influenţa cultivarului asupra producţiei de varză 

Cultivarul Producţia (t/ha) Producţia 
relativă (%) 

Diferenţa 
(t/ha) 

Semnifi- 
caţia 

Timpurie de Vidra 27,5 100 Mt.  
Golden acre 39,3 143 +11,8  
Minoris F1 36,6 133 +9,1  
Graded 49,5 180 +22,0 ** 
LD 942019 F1 26,4 96 -1,1  
Pruktor F1 60,5 220 +33,0 *** 
Resistor F1 35,3 128 +7,8  
Quisto F1 40,6 148 +13,1 * 
Santorino F1 38,0 138 +10,5  
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DL 5%    =  12,0t/ha 

DL 1%    =  16,6 t/ha 

DL 0,1% =  22,8 t/ha 

 Hibridul L 942019 F1 a înregistrat o producţie de 26,4 t/ha, cu 1,1 t/ha 

mai puţin decât soiul Timpurie de Vidra, a cărui producţie a fost de 27,5 t/ha. 

 Cele mai mari producţii le-a realizat hibridul Pruktor F1 (60,5 t/ha), sporul 

de producţie realizat faţă de soiul Timpurie de Vidra de 33,0 t/ha fiind asigurat 

din punct de vedere statistic ca  foarte semnificativ. Soiul Graded a realizat o 

producţie de 49,5 t/ha, sporul de 22,0 t/ha fiind distinct semnificativ, iar la 

hibridul Quisto F1 s-a obţinut un spor de 13,1 t/ha, spor semnificativ faţă de soiul 

Timpurie de Vidra. 

 

CONCLUZII 

 1. Cultura de varză timpurie valorifică eficient condiţiile ecologice din 

zonele cu soluri nisipoase din sudul Olteniei. 

 2. Dintre cultivarele luate în studiu s-au remarcat prin timpurietate soiul 

Timpurie de Vidra care a înregistrat de la plantare la recoltare un număr de 77 

zile şi hibrizii Minoris F1 şi Resistor F1, care  s-au recoltat la 83 zile de la 

plantare. 

 3. S-a remarcat prin producţii ridicate hibridul Pruktor F1 (60,5 t/ha) 

urmat de soiul Graded cu o producţie de 49,5 t/ha. 

 

ABSTRACT 

THE REACTION OF VARIETIES AND HYBRIDS 

WHITE CABBLAGE ON SANDY SOILS 

On the sandy soils, white cabblage to cultivate early spring. 

 To examine 9 varieties an hybrids of white cabblage comparative with 

Timpurie de Vidra variety. Big yields to obtain at Pruktor F1 hybrib (60,5 t/ha). 
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 Early yields to obtain at Timpurie de vidra variety (harvesting at 6.06), 

Minoris 1 and Resistor F1 hybrids (harvesting 12.06). 

 

TABLES 

Table 1. Varieties and hybrids examinees. 

Table 2. The mass on cabbage depending variety and hybrid. 

Table 3. The influence on variety and hybrid about cabbage yield. 
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COMPORTAREA UNOR CULTIVARE DE PEPENI VERZI  
ÎN CULTURĂ ALTOITĂ PE SOLURILE NISIPOASE  

DIN SUDUL OLTENIEI 

 
Toma Vasile, Elena Ciuciuc, 

 Mihaela Croitoru, Marieta Ploae 
 
 
 Pepenii verzi valorifică profitabil condiţiile ecologice mai puţin favorabile 

din zonele cu soluri nisipoase şi ca urmare cultivatorii sunt interesaţi în mod 

evident în a obţine randamente de producţie cât mai mari,  cât mai timpurii şi cu 

profitabilitate maximă.  

Numeroşi cultivatori semnalează tendinţa de scădere a randamentelor de 

producţie, creşterea virulenţei atacurilor  unor agenţi patogeni (cu referire 

specială la atacul de Fusarium oxysporum  

     Altoirea pepenilor verzi reprezintă o soluţie pentru rezolvarea aspectelor 

menţionate. Altoirea poate determina creşterea rezistenţei pepenilor verzi la 

factorii de stres termic şi hidric precum şi la atacul unor agenţi patogeni (Mistric 

I., Holobrada M., Ciamporada M., 1992; Rivero R., Luiz H., Romero L.; 2003 Care J., 

2005; Chanka A., Jeberi M., 2006; Yamasaki A., Sugiyama K., 2006). 

De asemenea, altoirea determină creşterea profitabilităţii la culturile 

mulcite cu folie de polietilenă sau protejate cu folie de polietilenă în adăposturi 

joase tip tunel.  

 Metoda este cunoscută în ţara noastră de un număr limitat de specialişti, 

iar experimentarea ei s-a făcut în special la pepeni galbeni şi mai puţin la pepenii 

verzi      Pe plan mondial altoirea  a apărut ca o necesitate în primul rând în lupta 

contra fuzariozei şi verticiliozei la pepenii galbeni şi mai puţin la pepenii verzi. 

Programele de ameliorare ale marilor firme producătoare de seminţe de  pepeni 
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verzi  au condus la realizarea de cultivare tolerante , sau chiar rezistente la 

Fusarium oxysporum, dar şi la obţinerea de portaltoi din speciile  Lagenaria 

syceraria (Macis F1)  şi Cucumis melo. 

  Cercetările privind altoirea pepenilor verzi pe solurile nisipoase au fost 

efectuate la SCDCPN Dăbuleni in perioada 2004-2005. Prezenta lucrare se referă 

la comportarea unor cultivare de pepeni verzi în cultură altoită. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

              În cei doi ani de experimentare a fost studiată comportarea în 

cultură altoită şi nealtoită a următoarelor cultivare de pepeni verzi: 

 V1-Sugar Baby  

 V2-Crisby F1 

 V3- Red Comet F1 

 V4- Red Star F1 

 V5- Lady F1 

 V6-Granit F1 

            Au mai fost urmărite cultivarele: Olinda F1, Sugar Belle F1, Crim Star F1,  

Nisada F1, Trophy F1, Dumara F1, Susy F1, Maribo F1 şi Cadanz F1 în anul 2005. 

 S-a asigurat un nivel de fertilizare de N 100 P2O5  100 K2O 100 +N 50 

fazial. Desimea culturii a fost de 5555 plante/ha (180 cm între rânduri  şi 100 cm 

între plante/rând). Celelalte lucrări au fost cele recomandate pentru cultura de 

pepeni verzi înfiinţată prin răsad elaborată de CCDCPN Dăbuleni. 

 Altoirea s-a făcut pe portaltoi din specia Lagenaria syceraria, biotipul 

Dăbuleni 1 în anul 2004 şi Macis F1 în anul 2005. Ca metodă de altoire s-a folosit 

altoirea ,, cu pană în despicătură'', metodă uşor de aplicat de către cultivatorii 

care nu dispun de spaţii de producere a răsadurilor dotate cu instalaţii de dirijare 

a microclimatului. Producerea răsadului altoit şi nealtoit s-a făcut în solarii cu 

dublă protejare, încălzite cu biocombustibil. În condiţiile menţionate temperatura 
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de la nivelul seminţelor este mai favorabilă pentru plantele altoi semănate pe 

substrat încălzit biologic ,decât pentru plantele portaltoi semănate în ghivece. Ca 

urmare, a reieşit că semănatul altoiului şi portaltoiului în condiţiile menţionate 

trebuie făcut simultan. Lucrarea de altoire s-a făcut după 25 - 28 zile de la 

semănat, plantele altoite fiind apte pentru plantat după 35 - 40 zile. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Referitor la influenţa altoirii asupra parcurgerii fenofazelor creşterii şi 

dezvoltării plantelor de pepeni verzi   se poate afirma că ,prin altoire, acestea au 

fost influenţate în mod diferit în funcţie de portaltoiul folosit. 

 În anul 2004, atunci când s-a folosit portaltoiul Dabuleni 1 s-a constatat 

că ritmul mai rapid de creştere a plantelor altoite nu a reuşit să diminueze în mod 

relevant diferenţele datorate întârzierii cu 10 zile   a înfiinţării culturilor altoite. 

Între data recoltării primelor fructe la cultura nealtoită şi cea altoită, în funcţie 

de cultivar, se menţine o diferenţă de 5-10 zile (tabelul 1).  

 În anul 2005,  folosirea portaltoiului Macis F1 a avut o influenţă 

favorabilă asupra datei declanşării fenofazelor creşterii şi dezvoltării plantelor, 

confirmând astfel recomandarea firmei producătoare prin care se precizează că 

acest portaltoi nu influenţează negativ timpurietatea producţiei.  

 În condiţiile de experimentare ale anului 2004, altoirea a influenţat 

diferit ,în funcţie de cultivar, mărimea şi timpurietatea producţiei. Ca medie a 

tuturor variantelor studiate (tabelul 3), s-a constatat faptul că producţia 

variantelor altoite  a fost superioară celei obţinute la variantele nealtoite cu 4,5 

t/ha (8,3%) ,dar nu toate cultivarele au reacţionat la altoire  prin creşterea 

nivelului de producţie . 
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    Tabelul 1 
Influenţa metodei de cultivare şi a cultivarului asupra datei începerii 

principalelor fenofaze (anul 2004 -portaltoi Dăbuleni 1) 
Metoda 

de 
cultivare 

Cultivarul Data 
semănatului 

Data 
plantării 

Data 
începutul

ui 
înfloririi 

Data legării 
primelor fructe 

Data 
primei 

recoltăr
i 

Sugar Baby 08.06 10.06 12.07 

Crisby F1 10.06 14.06 11.07 
Red Comet F1 10.06 15.06 11.07 
Red Star F1 10.06 13.06 15.07 

Lady F1 14.06 18.06 14.07 
14.06 18.06 14.07 

Nealtoit 

Granit F1 

29.03 04.05 

 
21.06 - 18.07 Sugar Baby 

   
Crisby F1 18.06 21.06 16.07 

Red Comet F1 18.06 21.06 15.07 
Red Star F1 18.06 21.06 19.07 

Lady F1 18.06 21.06 18.07 
18.06 21.06 18.07 

Altoit 

Granit F1 

29.03 14.05 

 
 

   

Tabelul 2 
Influenţa cultivarului şi a altoirii asupra datei declanşării fenofazelor de 

creştere şi dezvoltare a plantelor (Anul 2005 - portaltoiul Macis F1) 

Metoda de 
cultivare Cultivarul Data 

semănatului 
Data 

plantării 

Data 
începutului 
înfloririi 

Data legării 
primelor 
fructe 

Data 
primei 

recoltăr
i 

Sugar Baby 02.06 06.06 17 .06 
Red 

CometF1 02.06 06.06 17.06 

Crisby F1 02.06 06.06 17.06 
Red StarF1 03.06 06.06 18.06 

05.06 07.06 18.06 

Nealtoit 

Lady F1 

04.04 04.05 

 
Sugar Baby 25.05 01.06 14.06 

Red 
CometF1 25.05 01.06 14.06 

Crisby F1 25.05 01.06 14.06 
Red StarF1 25.05 01.06 15.06 

Altoit 

Lady F1 

04.04 09.05 

29.05 04.06 15.06 
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 Ca medie a celor două metode de cultivare , altoit şi nealtoit, producţia 

obţinută la cele 6 cultivare studiate a fost cuprinsă 34,9 t/ha şi 68,4 t/ha (tabelul 

4).Peste media cultivarelor s-au situat Lady F1 (68,4 t/ha), Red Comet F1 

(68,4t/ha) , Crisby F1 (64,4 t/ha. Producţii mai mici s-au obţinut la cultivarele 

Sugar Baby (34,9 t/ha) şi Granit F1 (41,7 t/ha). 

  Tabelul 3 
Producţia de pepeni verzi în funcţie de metoda de cultivare. 

(Anul 2004, portaltoi Dabuleni 1) 
Producţia Metoda de 

cultivare(A) t/ha % 
Diferenţa 

t/ha 
Semnificaţia 

A1-Cultură nealtuită 53,9 100,0 Mt Mt 
A2-Cultură altoită 58,4 108,3 + 4,5 x 

                                   DL 5%     =    3,5 
                                   DL 1%     =   4,9 
                                   DL 0,1 % =    6,9 

Tabelul 4 
Producţia de pepeni verzi în funcţie de cultivar (Media metodelor de 

cultivare).  (Anul 2004, portaltoi Dabuleni 1) 
Producţia Cultivarul (B) 

t/ha % 
Diferenţa 

t/ha Semnificaţia 
Sugar Baby 34,9 100,0 Mt Mt 
Crisby F1 64,4 184,5 +29,5 xxx 

Red Comet F1 68,9 195,9 +33,5 xxx 
Red Star F1 57,5 164,7 +22,6 xxx 

Lady F1 68,4 195,9 +33,5 xxx 
Granit F1 41,7 119,4 +6,8 - 

                                                    DL 5%    = 10,6 
                                     DL 1%    = 14,6 
                                     DL 0,1% = 20,6 
 Rezultatele privind comportarea cultivarelor în cultură altoită şi 

nealtoită sunt prezentate în tabelele 5 şi 6. În cultură nealtoită ,deşi condiţiile 

climatice în luna mai şi parţial iunie   au fost mai puţin favorabile culturilor de 

pepeni verzi, cultivarele studiate au realizat producţii mari, confirmând 

rezultatele cercetărilor anterioare  prin care s-a stabilit că pe solurile nisipoase 

din sudul Olteniei, la culturile înfiinţate prin răsad  se obţin producţii superioare 

celor înfiinţate prin semănat direct în câmp. Din datele prezentate în tabelul 5  se 

constată că ,la cultura nealtoită, nivelul producţiei a fost cuprins între 30,5 t/ha şi 
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80,1 t/ha. Sau evidenţiat hibrizii Red Comet F1 cu o producţie de 80,1 t/ha , 

Crisby F1 (61,5 t/ha), Lady F1 (54,2 t/ha). Cele mai mici producţii au fost obţinute 

la Sugar Baby şi Granit F1. 

 La cultura altoită , pentru majoritatea cultivarelor experimentate  a 

crescut nivelul producţiei ,comparativ cu cel înregistrat la cultura nealtoită 

(tabelul 6 ).Producţia cea mai mare  s-a obţinut la hibrizi Lady F1(82,5 t/ha) şi 

Crisby F1 (67,3 t/ha).Comparând producţiile realizate de fiecare cultivar la cultura 

altoită cu cea obţinută la cultura nealtoită se constată că prin altoire  nivelul 

producţiei a crescut  cel mai mult la cultivarele Lady F1 (27,7 t/ha ) şi Crisby F1 

(5,5 t/ha).S-au înregistrat şi cultivare la care prin altoire nu au fost obţinute 

sporuri de producţie . Astfel la Red Comet F1 prin altoire producţia a scăzut cu 

23,3 t/ha ,la  Red Star F1 cu 5,0 t/ha. .Este de remarcat faptul că toate 

cultivarele la care s-au înregistrat pierderi de producţie prin altoire sunt de tip 

Sugar Baby , adică au culoarea exterioară a fructului verde închis. Este posibil ca 

prin folosirea unui alt portaltoi să fie obţinute  alte rezultate . 

 Tabelul 5 
Producţia de pepeni verzi în funcţie de metoda de cultivare şi cultivar 

    (Anul 2004, portaltoi Dabuleni 1) 
Producţia Metoda de 

Cultivare (A) 
Cultivarul (B) 

t/ha % 
Diferenţa 

t/ha 
Semnificaţia 

Sugar Baby  30,5 100,0 Mt Mt 
Crisby F1 61,5 201,6 +31,0 xxx 
Red Comet F1 80,1 262,6 +49,6 xxx 
Red Star F1 60,0 196,7 +29,5 xxx 
Lady F1 54,2 177,7 +23,7 xxx 

A1- 
 
Cultură nealtoită 

Granit F1 36,9 120,9 +6,4 - 
Sugar Baby  39,4 100,0 Mt Mt 
Crisby F1 67,3 170,8 +27,9 xxx 
Red Comet F1 56,8 144,1 +17,4 xxx 
Red Star F1 55,0 139,5 +15,6 xxx 
Lady F1 82,5 209,3 +43,1 xxx 

A2- 
Cultură altoită 

Granit F1 46,6 118,3 +7,2 x 
                                             DL 5%    =   7,1 
                                              DL 1%    =   10,3 
                                              DL 0,1 % = 14,2 
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Tabelul 6 
Producţia de pepeni verzi în funcţie de cultivar şi metoda de cultivare. 

(Anul 2004,portaltoi Dăbuleni 1) 
Producţia  Cultivarul (B) Metoda de 

cultivare (A) t/ha  % 
Diferenţa 

t/ha 
Semnificaţia 

A1-nealtoit 30,5 100,0 Mt Mt Sugar Baby 
A2-altoit 39,4 129,1 +8,9 x 

A1-nealtoit 61,5 100,0 Mt Mt 
Crisby F1 A2-altoit 67,3 109,4 +5,8 - 

A1-nealtoit 80,1 100,0 Mt Mt Red Comet F1 
A2-altoit 56,8 70,9 -23,3 ooo 

A1-nealtoit 60,0 100,0 Mt Mt Red Star F1 
A2-altoit 55,0 91,6 -5,0 - 

A1-nealtoit 54,9 100,0 Mt Mt Lady F1 
A2-altoit 82,5 150,2 +27,6 xxx 

A1-nealtoit 36,9 100,0 Mt Mt 
A2-altoit 46,6 126,2 +9,7 x 

Granit F1 

      DL  5%  =   7,1 
                                      DL 1%     = 10,3 
                                       DL 0,1%  = 14,2 
  

 La cultura nealtoită s-au evidenţiat prin mărimea producţiei timpurii 

realizată în prima decadă a lunii iulie cultivarele Red Comet F1 (40,8 t/ha ),Lady 

F1(36,3 t/ha), Crisby F1(33,8 t/ha ). Prin ponderea producţiei timpurii din 

producţia totală  s-a detaşat hibridul Lady F1, la care  în prima decadă a lunii iulie 

s-a obţinut 67,0 % din producţia totală(tabelul7). 

 Cultivarele menţionate s-au remarcat şi în cultură altoită, la  Red Comet 

F1 fiind realizată o producţie timpurie de 23,5 t/ha (41,4 % din producţia totală), 

la Lady F1 22,0 t/ha (26,7 % din producţia totală), iar la Crisby F1 producţia 

timpurie a fost de 18,4 t/ha (27,3% din producţia totală).Pentru toate cultivarele, 

în condiţiile de experimentare date , producţia timpurie a fost mai mică la 

variantele altoite. 

 Timpurietatea mai redusă a culturilor altoite  se datorează în special  

diferenţei de 10 zile între datele de înfiinţare  a culturilor altoite şi cele nealtoite 

. Această diferenţă de  timpurietate poate fi eliminată prin semănarea mai 

devreme în răsadniţă. Dacă în mod obişnuit , pentru cultura prin răsad, în zona 
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solurilor nisipoase din sudul Olteniei se seamănă în răsadniţă (solarii cu dublă 

protejare, adăposturi joase tip tunel) în perioada 22-25 martie , pentru culturile 

altoite este necesar ca semănatul să se facă mai devreme cu 7-10 zile. În acest 

caz plantarea răsadurilor s-ar face la aceiaşi dată , fiind astfel evitate diferenţele 

de timpurietate între cultura altoită şi cea nealtoită. 

 Tabelul 7 
 Dinamica producţiei în funcţie de metoda de cultivare şi cultivar. 

(Anul 2004,portaltoi Dăbuleni 1) 
11-20 iulie 21-31 iulie 1-10 august Metoda 

de 
cultivare 

Cultivar 
t/ha % %T t/ha % %T t/ha % %T 

Total 
t/ha 

Sugar 
Baby 

12,4 100 40,6 9,6 100 31,5 8,5 100 27,9 30,5 

Crisby 
F1 

33,8 272 54,9 11,8 122 19,3 15,9 187 25,8 61,5 

Red 
Comet F1

40,8 329 50,5 1,9 197 2,3 38,1 448 47,2 80,8 

Red 
Star F1 

32,0 258 53,3 7,6 79 12,7 20,4 240 34,0 60,0 

A1-
nealtoit 

Lady F1 36,3 292 67,0 7,6 79 14,0 10,3 121 19,0 54,2 

Sugar 
Baby 

6,7 100 17,0 16,6 100 42,1 16,1 100 40,9 39,4 

Crisby 
F1 

18,4 274 27,3 30,2 181 44,9 18,7 116 27,8 67,3 

Red 
Comet 

F1 

23,5 350 41,4 22,8 137 40,1 10,5 65 18,5 56,8 

Red 
Star F1 

4,4 65 8,0 28,3 171 51,5 22,3 138 40,5 55,0 

A2- 
altoit 

 
 

Lady F1 22,0 328 26,7 5,0 30 6,0 55,5 344 67,3 82,5 

 
 Altoirea a influenţat în mod diferit asupra unor indici de calitate ai 

fructelor de pepeni verzi ,în funcţie de cultivar (tabelul 7) .La majoritatea 

cultivarelor altoirea a determinat creşterea greutăţii  medii a fructelor, cu 19% la 

Granit F1, cu12% la Lady F1, cu 4% la Crisby F1. Au fost şi cultivare la care 

fructele altoite au avut o greutate mai mică (Red Comet F1, Red Star F1), ceea ce 

explica si productia mai mica obtinută la aceşti hibrizi. Prin altoire s-a constatat la 

majoritatea cultivarelor o uşoară tendinţă de creştere la grosimii cojii si o 

creştere a  conţinutul în SUS . 
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 Tabelul 8 
Influenţa altoirii asupra unor elemente de calitate a fructelor la cultivarele de 

pepeni verzi studiate. 
Greutatea medie a 

fructelor 
Cultivarul 

experimentat 
Metoda de 
cultivare 

Kg % 

Grosimea 
cojii(mm) 

Conţinutul în 
S.U.S.(%) 

A1-nealtoit 4,858 100 1,75 9,61  
Sugar Baby A2-altoit 5,071 104 1,76 9,57 

A1-nealtoit 6,125 100 1,65 9,70 Crisby F1 
A2-altoit 6,625 108 1,75 9,88 
A1-nealtoit 5,326 100 1,22 9,30 Red Comet F1 
A2-altoit 4,456 83 1,25 9,44 
A1-nealtoit 5,400 100 1,36 9,36 Red Star F1 
A2-altoit 5,215 96 1,26 9,40 
A1-nealtoit 6,014 100 1,42 9,84 Lady F1 
A2-altoit 6,759 112 1,48 9,92 
A1-nealtoit 5,882 100 1,72 9,64 Granit F1 
A2-altoit 7,020 119 1,73 9,80 

 
 

CONCLUZII 

 1. Rezultatele obţinute prin altoirea  plantelor de pepeni verzi pe 

portaltoi din specia Lagenaria syceraria sunt dependente de portaltoiul utilizat si 

de  cultivar. Altoirea prin metoda  ,,cu pană în despicatură’’ poate fi aplicată de 

cultivatorii care nu dispun de spaţii special amenajate, cu procente de prindere a 

altoiului de peste 95%. 

 2. Altoirea  plantelor de pepeni verzi a determinat creşterea nivelului 

de producţie pentru majoritatea cultivarelor studiate, sporurile de productie fiind 

de 27.7 t/ha la hibridul LadyF1 si de 5.5 t/ha la hibridul Crisby F1. 

 3. Fructele de pepeni verzi obţinute la plantele altoite, la majoritatea 

cultivarelor  au avut greutatea medie mai mare si un conţinut mai ridicat in 

substanţa uscată solubilă.  

ABSTRACT 
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BEHAVIOUR OF SOME WATERMELONS CULTIVARES  IN  
GRAFTING CULTURE ON SANDY SOILS FROM SOUTHERN 

OLTENIA 
For establishing of organic and mineral fertilizers efficiency at grafted 

watermelon culture on sandy soils, at CCDCPN Dăbuleni, were effectuated 

researches concerning of production quantity and quality and of their efficiency. 

Were applied the doses of fertilizers corresponding with the technologie of 

fertilization of ungraft culture (N 150 P2O5 100 K2O 100), but and the less doses 

of organic and mineral fertilizers. 

The grafting determined a biger capitalization of fertilizers and  the 

experimental rezultats showed that, through halving the  technological dose of 

fertilizers for ungrafted culture, is not  determine the reducing of production 

level and increase the efficiency of  organic and mineral fertilizers. The  hybrid 

of watermelon  Crisby F1 grafted on Lagenaria siceraria (hybrid Macis F1) realized  

80 t/ha through  mineral fertilization at N 75 P2O5 50 K2O 50 level and  7930 

plants/ha. 

Tables 

 Table 1. The influence of culture method and a cultivare on  date of 
starting of vegetative main stage (2004 year -graft Dăbuleni 1) 
 Table 2. The influence of  cultivare and a grafting on a  starting date of 
increasing and development of plants( 2005 year-graft Macis F1) 
 Table 3. The production of watermelons function  culture method. 

(2004 year -graft Dăbuleni 1)  

 Table 4. The production of watermelons function  culture method ( 

average culture methods). (2004 year -graft Dăbuleni 1) 

 Table 5. The production of watermelons function  culture method and 

cultivare  (2004 year -graft Dăbuleni 1) 

 Table 6. The production of watermelons function cultivare  and culture 

method (2004 year -graft Dăbuleni 1) 
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 Table 7. Dynamic of  production  function of  culture  method and 

cultivare (2004 year -graft Dăbuleni 1). 

Table 8. The influence of grafting upon of some quality  elements of 

watermelons fruit. 
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CERCETĂRI PRIVIND FERTILIZAREA ŞI DESIMEA DE 
PLANTARE A CULTURILOR DE PEPENI VERZI ALTOITE, PE 

SOLURILE NISIPOASE 
 

Marieta Ploae 
Toma Mihaela 

  
Metoda de cultivare a pepenilor verzi prin altoire a apărut ca o necesitate 

în primul rând în lupta contra atacului unor agenţi patogeni de sol, cu referire 

specială la cel produs  Fusarium oxysporum .                            

S-a demonstrat că plantele de pepeni verzi altoite pe portaltoi din speciile 

Lagenaria syceraria şi Cucumis melo se caracterizează prin vigoare mare, dată de 

creşterile vegetative puternice, lungimea vrejului mare şi  dezvoltarea puternică a 

sistemului radicular, iar evoluţia principalilor indici fiziologici are loc în limite 

optime care permit realizarea de producţii mai mari de foarte bună calitate (  

Mistric I., Holobrada M., Ciamporada M., 1992, Rivero R., Luiz H., Romero L., 2003, 

Rosa M. Rivero, Juan M. Ruis and Luis Romero 2003, Care J., 2005, Chanka A., 

Jeberi M., 2006, Yamasaki A., Sugiyama K., 2006, Alfredo Miguel 2007). 

 Sistemul radicular al pepenilor verzi explorează în acest caz un volum mai 

mare de sol, fiind posibilă o mai bună utilizare a îngrăşămintelor organice şi 

minerale, care se poate materializa în micşorarea dozelor de îngrăşăminte aplicate. 

Folosirea exclusivă a îngrăşămintelor organice poate avea  efecte pozitive asupra 

culturilor altoite şi poate constitui o verigă importantă a tehnologiei de cultivare 

biologică a pepenilor verzi pe solurile nisipoase.  

Cercetările privind stabilirea desimii de plantare şi a dozelor de fertilizare 

la cultura de pepeni verzi cu plante altoite  pe solurile nisipoase din sudul Olteniei 

s-au efectuat la CCDCPN Dăbuleni în perioada 2003-2005. 
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

În vederea realizării obiectivelor propuse, s-a  amplasat o experienţă 

bifactorială  în care s-au urmărit factorii:  

Factorul A-fertilizarea, cu variantele: 

              a1- martor nefertilizat; 

                   a2- fertilizare conform actualei tehnologii pentru cultura nealtoită 

                              N 100 P2O5 100 K2O 100+ N 50 în vegetaţie ; 

                        a3- fertilizare cu doza de îngrăşăminte redusă la jumătate 

                              N 50 P2O5 50 K2O 50+ N 25 în vegetaţie; 

                        a4- fertilizare organică cu 30 t/ha gunoi de grajd. 

 Factorul B - desimea culturii, cu variantele: 

               b1- desimea tehnologică 1,80 x0,70 m (7963 plante pe ha) 

               b2- desimea de 1,80 x 1,00 m (5555 plante pe ha)  

 S-a   cultivat hibridul Crisby F1 , altoit pe portaltoiul Macis F1 din specia 

Lagenaria syceraria . Fertilizarea organică s -a  făcut primăvara la pregătirea 

terenului pentru plantare. Îngrăşămintele minerale s-au aplicat conform 

variantelor, prima fertilizare cu azot, fosfor şi potasiu (din îngrăşământ complex 

16-16-16) la înfiinţarea culturii,  cealaltă jumătate din doza de azot fiind aplicată 

la  formarea primelor fructe.  

REZULTATE OBŢINUTE 

Cultura de pepeni verzi altoită valorifică mult mai eficient substanţele 

nutritive din sol, dar mai ales pe cele puse la dispoziţia plantelor prin fertilizare, în 

special datorită sistemului radicular mai dezvoltat al portaltoiului. Ca medie a celor 

două desimi ale culturii, se constată din datele tabelului 1 că producţia cea mai 

mare (77,5 t/ha) s-a obţinut prin fertilizare organică cu 30 t/ha gunoi de grajd, 

sporul de producţie faţă de varianta nefertilizată de 18,2 t/ha fiind foarte 

semnificativ. Fertilizată conform tehnologiei pentru cultura nealtoită,  cultura de 
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pepeni verzi altoită a realizat o producţie de 75,9 t/ha, sporul faţă de cultura 

nefertilizată fiind de 16,6 t/ha .Se remarcă faptul că reducerea la jumătate a 

dozei de fertilizare asigură un nivel ridicat al producţiei (70,4 t/ha), sporul de 

producţie comparativ cu varianta nefertilizată fiind de 11,1 t/ha, cu numai 5,5 t/ha 

mai puţin decât s-a obţinut în varianta fertilizată conform vechii tehnologii. 

Referitor la desimea culturii de pepeni verzi altoită, ca medie a celor patru 

variante de fertilizare, din datele tabelului 2 se poate aprecia că desimea de 5555 

plante pe ha nu poate asigura pe solurile nisipoase  niveluri foarte ridicate ale 

producţiei. La această desime producţia a fost mai mică cu 14,0 t/ha comparativ cu 

varianta la care desimea a fost de 7963 plante pe ha. Literatura de specialitate,  

referitor la desimea culturilor altoite, în condiţiile ecologice ale altor zone de 

cultură, recomandă  desimi de 5000-6000 plante pe ha. Din datele prezentate  

rezultă că pentru zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei recomandarea nu este 

valabilă, având în vedere că solurile nisipoase au o fertilitate naturală redusă. 

În tabelul 3 este prezentată influenţa fertilizării şi a desimii asupra 

producţiei de pepeni verzi altoită. Se constată că la  niveluri mici de fertilizare, 

diferenţele de producţie între cele două desimi experimentate sunt foarte mari, 

comparativ cu variantele care au primit cantităţi mai mari de îngrăşăminte, la care 

diferenţa a fost de 10,8 t/ha atunci când s-a fertilizat cu doza de N 100 P2O5 100 

K2O100 + N 50. Atunci când plantele dispun de cantităţi optime de fertilizanţi 

dispar diferenţele de producţie între cele două desimi, acest lucru fiind evidenţiat 

prin producţia obţinută la varianta fertilizată cu 30 t/ha gunoi de grajd, la care 

practic între desimea de 7963 plante pe ha şi desimea de 5555 plante pe ha nu 

sunt diferenţe de producţie. 
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Tabelul 1 
Producţia de pepeni verzi la cultura altoită ,în funcţie de fertilizare 
(media factorului B-desimea culturii), la hibridul Crisby F1 

Producţia Doza de fertilizare(A) 
t/ha % 

Diferenţa 
t/ha Semnificaţia 

A1- Nefertilizat 59,3 100,0 Mt Mt 
A2- N 100 P2O5 100 K2O 100+ N 50 75,9 127,9 +16,6 xxx 
A3 -N 50 P2O5 50 K2O 50+ N25 70,4 118,7 +11,1 xx 
A4- 30 t/ha gunoi de grajd 77,5 130,7 +18,2 xxx 

          DL 5%    = 7,2 
                                    DL 1%    = 9,7 
                                    DL 0,1% =13,7 

 

Tabelul 2 
Producţia de pepeni verzi la cultura altoită, în funcţie de desimea culturii 

(hibridul Crisby F1) 
Producţia Desimea culturii (B) 

t/ha % 
Diferenţa 

t/ha Semnificaţia 

B1-7936 plante/ ha 77,8 100,0 Mt Mt 
B2- 5555 plante /ha 63,8 82,0 -14,0 ooo 

                                               DL 5%    =  4,5   

                                                                     DL 1%    =  6,3 

                                                                     DL 0,1% =  8,9 

 Aceste date vin în sprijinul afirmaţiei că, la alegerea desimii de plantare 

trebuie ţinut seamă de gradul de fertilitate naturală şi de nivelul de fertilizare. În 

cadrul acestei experienţe producţia cea mai mare (82,0 t/ha) s-a realizat la 

desimea de 7963 plante pe ha, prin fertilizare cu  N 50 P2O5 50 K2O 50 + N 25. 

 Prin reducerea la jumătate a dozei de îngrăşăminte chimice recomandată 

pentru cultura nealtoită, nu s-au înregistrat pierderi de producţie, aceasta 

demonstrând posibilitatea reducerii consumului de îngrăşăminte prin practicarea 

noi tehnologii de cultivare a pepenilor verzi prin altoire pe solurile nisipoase din 

sudul Olteniei. 

 Un alt aspect deosebit de important rezultă din analiza rezultatelor 

obţinute prin fertilizare organică cu 30 t/ha gunoi de grajd. La această doză de 

fertilizare nu s-au constatat diferenţe semnificative de producţie între cele două 
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desimi experimentate şi totodată s-a realizat un nivel de producţie ridicat de 77,8 

t/ha. Se poate astfel aprecia că prin fertilizare organică cu gunoi de grajd pentru 

înfiinţarea culturilor altoite este necesar un număr mai mic de plante. Rezultatele 

prezintă importanţă şi pentru elaborarea tehnologiei de obţinere a pepenilor verzi 

biologici în zona  solurilor nisipoase.  

Tabelul 3 
Producţia de pepeni verzi la cultura altoită  în funcţie de fertilizare şi  

desimea culturii (hibridul Crisby F1) 
Producţia Doza de 

fertilizare(A) 
Desimea 

culturii (B) t/ha % 

Diferenţa 
t/ha Semnificaţia 

B1-7936pl./ha 70,7 100,0 Mt Mt A1- Nefertilizat 
 B2-5555pl./ha 47,9 67,7 -22,8 ooo 

B1-7936pl./ha 81,2 100,0 Mt Mt A2- N 100 P2O5 100 
K2O 100+ N 50 B2-5555pl./ha 70,6 91,7 -10,8 ooo 

B1-7936pl./ha 82,0 100,0 Mt Mt A3 -N 50 P2O5 50 
K2O 50+ N25 B2-5555pl./ha 58,7 71,6 -23,3 ooo 

B1-7936pl./ha 77,1 100,0 Mt Mt A4- 30 t/ha gunoi 
de grajd B2-5555pl./ha 77,8 100,9 +0,7 - 

    DL  5%  =  4,0 

     DL  1%  =  5,8 

                                                   DL 0,1% = 8,0 

Se poate aprecia că doza de îngrăşăminte a influenţat nesemnificativ 

timpurietatea producţiei la cultura de pepeni verzi altoită. Producţia timpurie 

obţinută în prima decadă a lunii iulie, în general este proporţională cu producţia 

totală. Cantitativ, producţia timpurie cea mai mare s-a realizat la varianta 

fertilizată cu gunoi de grajd (42,7 t/ha). Se constată că la doze mai mari de 

fertilizare s-a manifestat tendinţa de creştere a ponderii producţiei timpurii din 

producţia totală (tabelul 4). 
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Tabelul 4 
Dinamica producţiei de pepeni verzi în funcţie de fertilizarea culturii altoite 

(hibridul Crisby F1) 
11-20 iulie 21-31 iulie 1- 10 august 

Fertilizare 
t/ha % %T t/ha % %T t/ha % %T 

Total 

t/ha 

A1- 
Nefertilizat 
 

29,6 100 49,9 18,4 100 31,0 11,3 100 19,1 59,3 

A2- N 100 
P2O5 100 K2O 
100+ N 50 

41,7 140 54,9 19,0 103 25,0 15,2 134 20,1 75,9 

A3 -N 50 P2O5 

50 
 K2O 50+ N25 

34,7 117 49,3 16,4 89 23,3 19,3 170 27,4 70,4 

A4- 30 t/ha 
gunoi de grajd 42,7 144 55,1 19,8 107 25,5 15,0 132 19,4 77,5 

 %T = % din producţia totală 

Rezultate privind influenţa desimii culturii şi a nivelului de fertilizare 

asupra calităţii comerciale şi a conţinutului chimic al fructelor de pepeni verzi 

obţinuţi în cultură altoită 

Referitor la greutatea medie a fructelor obţinute în cultură altoită s-a 

stabilit că pentru cea mai mare parte a cultivarelor experimentate, aceasta a fost 

superioară celei obţinută la cultura nealtoită şi a fost dependentă de nivelul de 

fertilizare şi de desimea culturii. 

 Ca medie a rezultatelor obţinute la cele două desimi, în funcţie de 

fertilizare a rezultat că la hibridul Crisby F1, fructele cu greutatea medie cea mai 

mare (7,209 Kg) s-au obţinut prin fertilizare cu doze reduse de îngrăşăminte (N 

50 P2O5 50 K2O 50+ N25), cea ce demonstrează capacitatea plantelor altoite de a 

utiliza mai eficient dozele cantităţile mai mici de îngrăşăminte. Este de remarcat 

şi greutatea fructelor altoite obţinute la varianta fertilizată cu 30 t /ha gunoi de 

grajd, la care s-au obţinut fructe cu greutatea medie de 7,096 Kg (tabelul 5). 

 Ţinând cont de cei doi factori ai experienţei, s-a stabilit că fructele cu 

greutatea cea mai mare(7,20 4 Kg) s-au obţinut la desimea mai mică, respectiv 

5555 plante/ha şi prin fertilizare cu doze moderate de îngrăşăminte, acest lucru 

demonstrând din nou capacitatea ridicată a plantelor de pepeni verzi altoite de  a 
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valorifica mai bine spaţiile de nutriţie mai mari şi dozele moderate de 

îngrăşăminte. La desimea de 7936 plante/ha diferenţele privind greutatea medie a 

fructelor obţinute la variantele fertilizate au fost mici, fructele având greutatea 

cuprinsă între 7,077 Kg şi 7,186 Kg comparativ cu greutatea fructelor din varianta 

martor nefertilizat care a fost de 6,313 Kg .La desimea de 5555 plante/ha s-au 

înregistrat diferenţe mai mari , atât între variantele fertilizate, cât şi comparativ 

cu martorul nefertilizat, cea ce demonstrează din nou capacitatea plantelor de 

pepeni verzi altoite de a valorifica mai eficient spaţiul de nutriţie şi dozele 

moderate de îngrăşăminte (tabelul 6). 

 Tabelul 5 
Influenţa altoirii asupra greutăţii fructelor în funcţie de fertilizare  

(hibridul Crisby F1) 
Greutatea fructelor Fertilizare (A) 
Kg % 

A1- Nefertilizat 5,714 100,0 
A2- N 100 P2O5 100 K2O 100+ N50 6,826 119,4 
A3 -N 50 P2O5 50   K2O 50+ N25 7,165 125,0 
A4- 30 t/ha gunoi  de grajd 7,096 124,0 

 

 Rezultate privind randamentul de utilizare a îngrăşămintelor la cultura 

de pepeni verzi altoită 

 În funcţie de doza de fertilizare, consumul de îngrăşăminte exprimat în 

substanţă activă a fost cuprins între 175 Kg s.a. şi 350 Kg s.a.  Îngrăşămintele 

chimice au fost aplicate sub formă de îngrăşământ complex 15-15-15 la pregătirea 

terenului pentru înfiinţarea culturii şi azotat de amoniu cu concentraţia de 32,5% 

,în vegetaţie. Gunoiul de grajd utilizat a avut un conţinut de 0,5% N, 0,25 % P2 O5 , 

0,6% K2 O. Pentru determinarea randamentului de utilizare s-a ţinut seamă de 

rezultatele cercetărilor anterioare efectuate pe solurile nisipoase de la Dăbuleni 

prin care s-a demonstrat că în primul an după plantare pepenii verzi folosesc 2/3 

din cantitatea de substanţă activă aplicată , restul fiind utilizată de către plantele 

cultivate în al doilea an. 
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  S-a calculat sporul de producţie realizat prin aplicarea unui Kg s.a. de 

îngrăşământ şi a rezultat că acesta are valoarea cea mai mare (147,7 Kg) la 

varianta fertilizată cu 30 t/ha gunoi de grajd, la desimea culturii de 5555 plante 

/ha (tabelul 7). S-a evidenţiat faptul că la desimea de 5555 plante /ha 

randamentul de utilizare a îngrăşămintelor este mai ridicat, astfel încât la nivelul 

de fertilizare de N 50 P2O5 50 K2O 50+ N 25  prin aplicarea unui Kg s.a. s-a 

obţinut un spor de  65,1 Kg pepeni verzi, în timp ce la desimea de 7963 plante /ha  

cu 1 Kg s.a. s-a obţinut un spor de 30 Kg pepeni verzi. La nivelul de fertilizare mai 

redus (N50  P2 O5   50 K2 O  50 +N 25) randamentul de utilizare a îngrăşămintelor a 

avut valori apropiate la cele două nivele de fertilizare experimentate. 

Tabelul 6 
Influenţa altoirii asupra greutăţii fructelor în funcţie de fertilizare şi desimea 

culturii (hibridul Crisby F1). 
Greutatea fructelor Desimea 

culturii (B) Fertilizare (A) 
Kg % %A1 

A1- Nefertilizat 
 

6,613 100,0 100,0 

A2- N 100 P2O5 100 K2O 100+ N50 7,077 112,1 112,1 
A3 -N 50 P2O5 50  K2O 50+ N25 7,126 112,8 112,8 

B1-7936 
plante./ha 

 
A4- 30 t/ha gunoi de grajd 7,186 113,8 113,8 

A1- Nefertilizat 5,115 100,0 81,0 
A2- N 100 P2O5 100 K2O 100+ N50 6,575 128,5 104,1 
A3 -N 50 P2O5 50  K2O 50+ N25 7,204 140,8 114,1 

B2-5555 
plante./ha 

A4- 30 t/ha gunoi de grajd 7,006 136,9 110,9 
  

În tabelul 8 sunt prezentate rezultatele referitoare la randamentul de 

utilizare a îngrăşămintelor, ţinând seamă de cei doi factori experimentaţi. Se 

constată că la cultura de pepeni verzi altoită cel mai bun randament de utilizare a 

îngrăşămintelor se realizează atunci când fertilizarea se face cu 30 t/ha gunoi de 

grajd la desimea 5555 plante la ha, fiecare Kg s.a. aducând un spor de 110,7 Kg 

pepeni verzi.  
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Tabelul 7 
Randamentul de utilizare a îngrăşămintelor chimice şi organice la cultura de 
pepeni verzi altoită, în funcţie de doza de fertilizare (Hibridul Crisby F1). 

Doxa de 
fertilizare (A) 

Producţia 
medie 
(t/ha) 

Spor de producţie 
datorat fertilizării 

(Kg/ha) 

Cantitatea de 
îngrăşăminte 

aplicată 
(Kg s.a./ha) 

Spor de 
producţie la 
1 Kg s.a. 

A1-Nefertilizat 59,3 Mt. - - 
A2-N100 P2 O5 100 
K2 O 100 + N50 

75,9 +16,6 350 47,4 

A3-N50  P2 O5   50 
K2 O  25 + N50 

70,4 +11,1 175 63,4 

A4-30 t/ha gunoi 
de grajd 

77,5 +18,2 270 67,4 

  
Tabelul 8 

Randamentul de utilizare a îngrăşămintelor chimice şi organice la cultura de 
pepeni verzi altoită, în funcţie de doza de fertilizare şi desimea culturii. 

(Hibridul CrisbyF1). 

Desimea 
culturii 

(B) 
Doxa de fertilizare (A) Producţia 

(t/ha) 

Spor de 
producţie 
datorat 

fertilizării 
(Kg/ha) 

Cantitatea de 
îngrăşăminte 

aplicată 
(Kg s.a./ha) 

Spor de 
producţie la 
1 Kg s.a. 

A1-Nefertilizat 70,7 Mt. - - 
A2-N100 P2 O5 100 K2 O 

100 + N50 81,2 +10,5 350 30,0 

A3-N50  P2 O5   50 K2 O  

50 + N25 82,0 +11,3 175 64,5 

B1-7963 
plante 

/ha 

A4-30 t/ha gunoi de 
grajd 77,1 +6,4 270 23,7 

A1-Nefertilizat 47,9 Mt. Mt. Mt. 
A2-N100 P2 O5 100 K2 O 

100 + N50 70,6 +22,7 350 64,8 

A3-N50  P2 O5   50 K2 O  

50 + N25 58,7 +10,8 175 61,7 

B2-5555 
plante/ha 

A4-30 t/ha gunoi de 
grajd 77,9 +29,9 270 110,7 

 

Notă: Tipul de îngrăşământ şi conţinutul chimic al acestora a fost următorul : 

 -îngrăşământ chimic complex 15-15-15 ;15 %N ;15% P2 O5 15% K2 O. 

 -azotat de amoniu 32,5% N; 

 -gunoi de grajd : 0,5% N; 0,25 % P2 O5 0,6 % K2 O. S-a stabilit că 2/3 din 

cantitatea  totală din s.a. conţinută în gunoiul de grajd este folosită pentru cultura 

din primul an, iar 1/3  de către cultura din anul al doilea. 
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CONCLUZII 

1. Nivelul producţiei la cultura de pepeni verzi altoită (hibridul Crisby F1), a 

fost dependent de fertilizare şi desimea culturii. Producţia cea mai mare (80,0 

t/ha ), s-a obţinut prin fertilizare la nivelul N 50 P2O5 50 K2O 50+ N 25, la 

desimea de 7963 plante /ha, producţia fiind egală cu cea realizată la varianta 

fertilizată cu N 100 P2O5 100 K2O 100+ N 50, conform tehnologiei de cultivare a 

pepenilor verzi nealtoiţi. Aceasta demonstrează posibilitatea reducerii dozelor de 

îngrăşăminte la cultura de pepeni verzi de pe solurile nisipoase ,prin aplicarea 

metodei de cultivare prin altoire. Rezultate bune s-au obţinut şi prin fertilizare cu 

30 t/ha gunoi de grajd , la desimea de 5555 plante /ha producţia fiind de 77,8 

t/ha. 

2. Fertilizarea şi desimea culturii în interacţiune au influenţat diferit 

timpurietatea producţiei la cultura altoită. S-a evidenţiat prin producţia timpurie 

realizată până la 20 iulie varianta fertilizată la nivelul   N 100 P2O5 100 K2O 100+ N 

50 ,la care s-au obţinut 52,0 t/ha (64 % din producţia totală).Prin mărimea 

producţiei timpurii (48,6 t/ha ,62,5 % din producţia totală) s-a mai remarcat 

varianta fertilizată cu 30 t/ha gunoi de grajd, la desimea de 5555 plante /ha . 

Nivelul ridicat şi timpurietatea producţiei la cultura de pepeni verzi altoită 

,fertilizată exclusiv cu îngrăşăminte organice, demonstrează că pe solurile 

nisipoase se pot obţine prin altoire pepeni verzi biologici. 

 

RESEARCH REGARDING  THE FERTILIZATION AND NUMBER  
OF PLANTS AT  GRAFTING WATERMELONS CROPS ON SANDY 

SOILS ABSTRACT 
The researches regarding the  fertilization and number of plants at 

grafting watermelons crops on sandy soils were effectuated at  CCDCPN Dăbuleni 

in 2003-2005 period. Was  experimented the Crisby F1hybrid, grafted on Macis 

F1, from  Lagenaria syceraria  specie. Was showed that the level of production 

depend of fertilization and number of plants.  
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The best production (80,0 t/ha ), was  obtained through  fertilization at 

level N 50 P2O5 50 K2O 50+ N 25, at 7963 plants/ha. The same production was 

obtained  in variant fertilized with N 100 P2O5 100 K2O 100+ N 50. Thus, the 

doses of fertilizers can be reduce. 

The grafted plants capitalization efficient the  organic fertilizers, 

through fertilizing with 30 t/ha manure, at de 5555 plants/ha, was achievment a  

production of 77,8 t/ha. 

 

TABLES 

          Table1. The production of watermelons function of fertiliozing at  Crisby F1 

hybrid. 

          Table 2- The production of watermelons function of number of plants/ha 

(Crisby F1 hybrid) 

          Table 3- The production of watermelons function of fertilizing and number 

of plants/ha at  Crisby F1 hybrid  

          Table 4- The dynamic of watermelons  function  fertilizing at grafted crop 

(Crisby F1 hybrid) 

         Table 5- The influence of grafting on the fruit weight in function  fertilizing 

(Crisby F1 hybrid) 

         Table  6- The influence of grafting on the fruit weight in function  

fertilizing and  number of plants/ha (Crisby F1 hybrid)  

         Table 7- The efficiency of utilizing of chemical and organic fertilizers at 

grafting watermelons crop function of fertiliozing at  Crisby F1 hybrid 

         Table 8- The efficiency of utilizing of chemical and organic fertilizers at 

grafting watermelons crop function of fertiliozing and number of plants/ha at  

Crisby F1 hybrid). 
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CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA ALTOIRII ASUPRA 

CALITĂŢII PEPENILOR VERZI CULTIVAŢI ÎN ADĂPOSTURI 

JOASE TIP TUNEL ŞI PRIN MULCIRE 

         
MIHAELA CROITORU  

ELENA CIUCIUC  
TOMA V. 

 

 Întregul concept de cultură a pepenilor verzi s-a schimbat complet odată 

cu introducerea tehnologiei de cultură prin altoire. Această tehnologie nu înseamnă 

numai o cale de combatere a problemelor de fitopatologie, dar este şi o tehnică 

agronomică pentru maximizarea producţiei. 

 Dacă se măreşte producţia se pune problema monitorizării calităţii 

nutriţionale a fructelor. Protejarea culturii de pepeni verzi în adăposturi joase tip 

tunel şi prin mulcire contribuie la creşterea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii 

fructelor (Toma V. şi colab., 1997, Ciuciuc Elena, 2000,  Nanu Şt. şi colab., 2003 ). 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

În perioada 2004-2005 a fost luat în studiu hibridul Crisby F1, altoit pe 

Macis F1. Cercetările s-au efectuat pe un sol slab aprovizionat în azot total (0,06-

0,1 %), normal aprovizionat în fosfor extractibil (P-AL) (47-57 ppm) şi redus spre 

mijlociu aprovizionat în potasiu schimbabil (K-AL) ( 56-130 ppm). Reacţia solului a 

fost neutră (6,90-6,97), iar conţinutul de carbon organic a fost mijlociu 

aprovizionat (0,72-0,90 %).Experienţa a fost bifactorială cu următoarele graduări: 

Factorul A- metoda de cultivare: 

  A1 – neprotejat; 
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  A2 – mulci; 

  A3 - tunel fără mulci; 

  A4 - tunel + mulci. 

Factorul B - metoda de producere a răsadului: 

  B1 –răsad nealtoit; 

  B2 –răsad altoit. 

Determinările cu privire la calitatea fructelor de pepeni verzi s-au 

efectuat la maturitatea de consum, prin metode standardizate: 

- substanţă uscată totală + apă - metoda gravimetrică; 

- substanţă uscată solubilă - metoda refractometrică; 

- glucide totale - metoda Fehling - Soxhlet; 

- aciditate titrabilă - metoda titrimetrică; 

- vitamina C - metoda iodometrică; 

- nitraţi (NO3
-) - metoda Bremner. 

De asemenea, s-a urmărit producţia de pepeni verzi în funcţie de factorii 

studiaţi. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

Cercetările s-au efectuat în doi ani diferiţi din punct de vedere climatic. 

Condiţiile climatice în anii 2004-2005 sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Variaţia principalelor elemente climatice în perioada 2004-2005 

(Staţia meteo a CCDCPN Dăbuleni )  

Temperatura medie 
 în aer 0C 

Temperatura minimă 
absolută în aer 

0C 

Temperatura maximă  
absolută în aer 

0C 

Precipitaţii 
mm Luna 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 200
5 

Martie 7,6 4,8 -5,8 -8,2 22,5 21,0 55,0 43,3 
Aprilie 12,8 11,5 4,0 0,0 26,2 25,2 11,2 39,4 
Mai 17,8 17,8 9,4 9,0 28,0 29,2 111,3 68,1 
Iunie 21,7 21,7 13,6 12,0 30,5 31,0 75,1 49,9 
Iulie 25,8 23,6 17,0 16,0 36,5 36,0 34,2 63,6 
August 23,7 21,3 15,5 16,0 35,5 36,8 10,2 178,6 
Septembrie 19,1 18,1 8,2 12,0 30,2 30,2 30,1 94,8 
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Anul 2004 s-a caracterizat prin temperaturi medii în aer cuprinse între 

7,6 - 25,8 0C în perioada martie- septembrie cu maxime de 36,5 0C în luna iulie şi 

minime de 4 0C în luna martie. Precipitaţiile înregistrate în această perioadă au 

fost în sumă de 327,1 mm cu 111,3 mm în luna mai şi 75,1 mm în luna iunie. În 2005 

temperatura aerului în aceeaşi perioadă a fost cuprinsă între 4,8 - 23,6 0C cu 

maxime de 36,8 0C în luna august şi - 8,2 0C în luna martie. Se poate observa că 

temperaturile medii au fost uşor mai scăzute în anul 2005, în special în lunile iulie 

şi august. Precipitaţiile în 2005 au fost mai mari cu 210,6 mm, uniform distribuite 

în lunile mai, iunie şi iulie şi cu un maxim de 178,6 mm în luna august. Aceste 

condiţii climatice au influenţat calitatea fructelor de pepeni verzi, prin acumulări 

diferenţiate ale componentelor biochimice studiate. 

Determinările efectuate la hibridul Crisby F1 cultivat în adăposturi joase 

tip tunel şi prin mulcire, cu plante altoite, au scos în evidenţă avantajele acestui tip 

de cultură. 

În fructe a fost determinat un conţinut de substanţă uscată totală cuprins 

între 9,65 % la fructele obţinute la plantele nealtoite, cultivate în sistem 

neprotejat şi 11,10 % la fructele obţinute la plantele nealtoite, cultivate prin 

mulcire cu folie de polietilenă. Valori foarte apropiate de 11 % au fost obţinute şi 

în varianta cu plante altoite, cultivate în tunel + mulci ( tabel 1 ). Rezultatele 

obţinute arată un conţinut mai mare de substanţă uscată totală la pepenii verzi 

cultivaţi în adăposturi joase tip tunel cât şi prin mulcire. 

Prin cultura pepenilor verzi în adăposturi joase tip tunel + mulcire se 

îmbunătăţeşte regimul de umiditate, de căldură, cât şi cel al substanţelor 

nutritive. De asemenea substanţa uscată solubilă s-a acumulat într- un procent mai 

mare în variantele protejate, cu valori de 10,90 % în varianta cu plante  nealtoite 

dar mulcită şi 10,42 % în varianta cu plante altoite  cu tunel + mulci. Odată cu 

creşterea conţinutului de substanţă uscată se diminuează cantitatea de apă din 

fructe. Cea mai scăzută cantitate de apă a fost determinată la fructele provenite 
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de la plantele nealtoite (88,90%), dar şi altoite (89 %), cultivate însă în sistem 

protejat. 

Componentele biochimice care imprimă gustul fructelor, glucide - aciditate, 

au prezentat valori diferenţiate, fiind influenţate mai mult de sistemul de cultură 

şi mai puţin de altoirea fructelor. 

Fructele de pepeni verzi se caracterizează printr-o aciditate foarte 

scăzută, de regulă sub 1 g acid malic la 100 g substanţă proaspătă. Valori mai mari 

ale acidităţii de 0,10 - 0,12 g ac. malic la 100 g s.p. au fost înregistrate în 

variantele nealtoite, dar şi altoite, cultivate în sistem neprotejat. În aceste 

variante s-a  determinat şi cel  mai scăzut conţinut de glucide (8,22 – 8,88 %) 

(tabel 2 ). 

 Indiferent de metoda de cultivare a plantelor în variantele cu plante 

altoite, în fructe a fost determinat un conţinut mai mare de glucide (8,88% în 

varianta neprotejată – 10,36% în  varianta cu mulci). Portaltoiul având un sistem 

radicular foarte puternic, îşi transmite caracteristicele de vigoare şi rezistenţa 

hibridului altoit pe el. În acest fel prin mărirea suprafeţei foliare a crescut şi 

potenţialul fotosintetic al plantelor, iar glucidele sunt rezultatul direct al acestui 

proces. 

Vitamina C a prezentat valori în intervalul 9,41 mg. la 100 g s.p. în varianta 

cu plante altoite şi mulcită şi 10,73 mg la 100 g s.p. în varianta cu plante altoite, cu 

tunel fără mulci. Conţinutul de vitamina C a fost influenţat foarte mult de 

condiţiile climatice din cei doi ani de studiu. În anul 2005, când temperatura 

aerului a fost uşor mai scăzută faţă de 2004 (cu 2,2 0C în luna iulie), iar 

precipitaţiile mai bogate (umiditatea din sol a fost mai mare încă din lunile de 

iarnă) conţinutul în vitamina C din fructele de pepeni verzi a fost mai mare (tabel 

3). 

Conţinutul de nitraţi din fructele de pepeni verzi a fost cuprins între 

32,66 mg/kg produs în varianta cu plante altoite, cu tunel fără mulci şi 53,51 mg/ 
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kg produs în varianta cu plante nealtoite şi neprotejată, sub limita maximă admisă 

de 100 mg/kg produs, cât prevăd normele în vigoare. 

Există o strânsă dependenţă între conţinutul de nitraţi din fructe şi 

condiţiile climatice (nebulozitate, temperatură, umiditate). În anul 2005 au fost 

condiţii prielnice pentru acumularea nitraţilor, chiar în perioada de creştere 

intensă a fructelor (tabelul 4) 

Tabelul 3 
Influenţa condiţiilor climatice asupra conţinutului de vitamina C din 

fructele de pepeni verzi în perioada 2004-2005 
Varianta 2004 2005 

Nealtoit 8,80 9,85 Neprotejat 
Altoit 8,36 10,03 

Nealtoit 8,80 10,91 Mulci 
Altoit 9,68 11,74 

Nealtoit 9,24 9,45 Tunel fără mulci 
Altoit 10,56 11,44 

Nealtoit 9,68 11,44 Tunel + mulci 
Altoit 10,56 11,61 

 

Producţia de fructe a fost cuprinsă între 31 t/ha în varianta cu plante  

nealtoite, neprotejată şi 71 t/ha în varianta cu plante altoite cu tunel fără mulci. 

În toate variantele cu plante altoite producţia de pepeni verzi a fost mai mare 

comparativ cu variantele cu plante nealtoite (tabelul 2 ). 

Analizând influenţa metodei de cultivare asupra compoziţiei biochimice a 

fructelor, cele mai bune rezultate au fost obţinute în variantele în care plantele au 

fost cultivate în sistem protejat (tabelul 5). Cel mai mare conţinut de substanţă 

uscată totală şi solubilă, de glucide a fost determinat în varianta cu mulci (10,82 % 

SUT, 10,57 % SUS, 10,29 % glucide). Conţinutul de nitraţi a fost de asemenea mai 

scăzut în variantele cultivate în sistem protejat. 

Producţia de fructe a fost mai mare în variantele cu tunel neprotejat şi 

tunel + mulci cu sporuri asigurate statistic. 

Dacă analizăm influenţa altoirii asupra calităţii fructelor de pepeni verzi, 

rezultatele obţinute au scos în evidenţă valori mai mari ale componentelor 
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biochimice studiate, în cazul fructelor provenite de la plante altoite. Substanţa 

uscată totală a fost mai mare cu 0,37 %, substanţa uscată solubilă cu 0,16%, 

glucidele cu 0,33%, iar conţinutul în nitraţi a fost mai scăzut cu 9,83 mg/kg produs 

(tabelul 6). Producţia de fructe a prezentat valori mai mari în varianta cu plante 

altoite (57,42 t/ha ). 

Tabelul 4 
Influenţa condiţiilor climatice asupra conţinutul de nitraţi din fructele 

de pepeni verzi  în perioada 2004 – 2005 
Varianta 2004 2005 

Nealtoit 14,00 93,03 Neprotejat 
Altoit 21,00 74,42 

Nealtoit 14,00 86,82 Mulci 
Altoit 17,75 49,61 

Nealtoit 19,25 74,42 Tunel fără mulci 
Altoit 15,70 49,62 

Nealtoit 19,25 62,02 Tunel + mulci 
Altoit 14,00 62,02 

 

Rezultatele obţinute se datorează vigorii mai mari a plantelor altoite 

caracteristică transmisă de către portaltoi, care are un sistem radicular foarte 

puternic. În acest fel se îmbunătăţeşte regimul substanţelor nutritive din sol cât 

şi intensitatea metabolică a plantelor. 

 

CONCLUZII 

- Cultivarea pepenilor verzi altoiţi în adăposturi joase tip tunel şi prin 

mulcire a condus la obţinerea de fructe de calitate superioară comparativ cu 

varianta neprotejată. 

- Cele mai bune rezultate s-au obţinut în variantele cu plante altoite cu 

mulci şi tunel + mulci. În aceste variante  în fructele de pepeni verzi a fost 

determinat cel mai mare conţinut de substanţă uscată totală (10,55 - 11 %) şi 

glucide ( 10,16 - 10,36 %). 

- De asemenea, în variantele cu plante altoite conţinutul de nitraţi din 

fructe a fost mult mai scăzut ( 32,66 - 38,01 mg/ kg produs ). 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 158

- Producţia de fructe a prezentat valori mai mari, cu sporuri semnificative 

în variantele cu plante altoite cultivate în sistem protejat. 

     

ABSTRACT 

RESEARH CONCERNING THE INFLUENCE OF GRAFTING ON 

WATERMELON  QUALITY IN PLASTIC TUNNEL AND THROUGH 

MULCHING. 

The conception of  watermelon  culture exchanged after  introduction of 

drafting. 

The cultivation of grafting watermelon in plastic tunnel  and through 

mulching contribute to improvement of fruit quality. In the variants with grafting 

and mulching and  plastic tunnel + mulching, in the fruit of watermelon determined  

a biger content of dry  substance ( 10,55 - 11,00 %) and  glucide (10,16 - 10,36 %). 

Also, in variants with grafting,  indifferent  culture method, was  

determined a reduce content of  nitrates  ( 32,66 - 47,7 mg/ kg fruit). 

The production of fruits was  influenced of grafting and of cultivation  

method. The bigest  productions were  obtained in  variants with grafting  in 

unprotected tunnel  (71,00 t/ha) and  tunnel + mulch (61,70 t/ha). 

 

TABLES 

Table 1 – The variation of climatical elements principal in 2004-2005 

period (CCDCPN Dăbuleni). 

Table 2 – Thre influenced oh grafting on   biochimical compozition of 

watermelon cultivated  in plastic  tunnel and the mulching (2004-2005). 

Table 3 - The variation C  vitamine content from  watermelon fruit   

function of  cultivation method, in   grafting system , in  2004-2005 period. 
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Table 4 - The variation  nitrates content from watermelon fruit  function 

cultivation  method, in   grafting system , in  2004-2005 period. 

Table 5 – The influence of cultivation  method on  biochimical composition 

of watermelon  fruit (2004-2005). 

Table 6 – The influence of grafting on  biochimical composition of 

watermelon  fruit (2004-2005). 
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Tabelul 2 
Influenţa combinată a factorilor luaţi în studiu, asupra compoziţiei 

biochimice a pepenilor verzi (2004 - 2005) 

Varianta Apă 
% 

SUT 
% 

Sus 
% 

Aciditate 
titrabilă 
g. ac. 
malic la 
100 g s.p. 

Glucide 
totale 
% 

Vitamina C 
mg la 100 
g s.p. 
 

Nitraţi 
(NO3

-) 
mg/ kg 
fruct 

Prod
ucţia 
t/ha 

Nealtoit 90,35 9,65 9,50 0,120 8,22 10,20 53,51 31,0 Nepro
tejat Altoit 90,05 9,95 9,50 0,100 8,88 9,90 47,71 45,5 

Nealtoit 88,90 11,10 10,90 0,076 10,22 10,12 50,41 39,9 Mulcit 
Altoit 89,45 10,55 10,25 0,086 10,36 9,42 33,68 51,5 

Nealtoit 90,10 9,90 9,70 0,089 9,59 10,51 46,83 56,8 Tunel 
fără 

mulci Altoit 89,50 10,50 10,32 0,094 9,73 10,73 32,66 71,0 

Nealtoit 90,10 9,90 9,75 0,076 7,77 9,85 40,63 55,6 Tunel + 
mulci Altoit 89,00 11,00 10,42 0,083 10,16 9,80 38,01 61,7 

SUT – substanţă uscată totală;      

SUS – substanţă uscată solubilă; 

 

  Tabelul 5 
Influenţa metodei de cultivare asupra compoziţiei biochimice a fructelor de 

pepeni verzi (2004 - 2005 ) 

Varianta Apă 
% 

SUT 
% 

SUS 
% 

Aciditate 
titrabilă 
g ac. malic 
la 100 g 
s.p. 

Glucide 
totale 
% 

Vitamina C 
mg la 100 
g s.p 

Nitaţi 
(NO-

3) 
mg/kg 
fruct 

Producţia 
t/ha 

Neprotej
at 90,20 9,80 9,50 0,110 8,55 10,05 50,61 38,25 

Mulci 89,19 10,82 10,57 0,081 10,29 9,76 42,04 45,70 
Tunel 
fără mulci 88,80 10,20 10,01 0,091 9,66 10,62 39,74 63,90 

Tunel + 
mulci 89,55 10,45 10,08 0,079 9,66 9,85 39,32 58,65 

SUT – substanţă uscată totală 

SUS – substanţă uscată solubilă 
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Tabelul 6 

Influenţa metodei de producere a răsadului asupra compoziţiei 
biochimice a fructelor de pepeni verzi  ( 2004 - 2005 ) 

Varianta Apă 
% 

SUT 
% 

SUS 
% 

Aciditate 
titrabilă 
g ac. malic 
la 100 g 
s.p. 

Gluci 
de totale 
% 

Vitamina C 
mg la 100 
g s.p 

Nitaţi 
(NO-

3) 
mg/kg 
fruct 

Producţia 
t/ha 

Nealtoit 
 89,87 10,13 9,96 0,090 9,45 10,17 47,84 45,82 

Altoit 
 89,50 10,50 10,12 0,090 9,78 9,97 38,01 57,42 

SUT – substanţă uscată totală 
SUS – substanţă uscată solubilă 
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CERCETĂRI PRIVIND CONŢINUTUL DE PROTEINĂ DIN 

DIFERITE PRODUSE HORTICOLE, PE SOLURILE NISIPOASE DIN 

SUDUL OLTENIEI 
 

       MIHAELA CROITORU 

 

Rolul fiziologic atât de mare pe care îl au proteinele în organism arată 

importanţa lor în alimentaţia omului şi a animalelor şi interesul deosebit pe care îl 

prezintă în cunoaşterea naturii şi a proporţiei în care aceste substanţe apar în 

diferitele produse vegetale agricole ( Davidescu D., 1963 ). 

Legumele şi fructele au, în general, un conţinut redus în proteine, acesta 

variind în raport cu specia, soiul, ţesutul etc. Astfel, conţinutul în proteine al 

speciilor horticole raportat la substanţa uscată proaspătă edibilă variază în 

general între 0,3 % şi 7,1 %. Fac excepţie nucile, alunele, migdalele şi arahidele, al 

căror conţinut în proteine poate ajunge până la 26 % (Gherghi A. şi colab., 2001). 

În cadrul aceleiaşi specii, conţinutul în proteine manifestă o pronunţată 

variabilitate chimică care depinde de soi, cât şi de condiţiile de cultură (condiţiile 

climatice, agrotehnica aplicată). 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, au fost luate în studiu diferite 

specii horticole, la care s-a determinat conţinutul în proteină atât în funcţie de 

soi, cât şi în funcţie de unele verigi tehnologice. 

La speciile pomicole s-au efectuat determinări la diferite soiuri de piersic 

şi cais. De asemenea s-a studiat influenţa îngrăşămintelor chimice şi organice  

(gunoi de grajd) asupra acumulării proteinei în fructele de cais. 
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La legume s-au luat în studiu unele soiuri de tomate şi s-a studiat influenţa 

sistemului de întreţinere al solului (prin erbicidare) asupra conţinutului de proteine 

din fructele de tomate. 

Variantele luate în studiu: 

V1 – neerbicidat; 

V2 – Sencor 0,4 kg/ha pre. + (Sencor 0,4 kg/ha + Fusilade 2 l/ha) post. 

V3 – Sencor 0,4 kg/ha pre. + Fusilade 2 l/ha post. 

V4 – Stomp 4 l/ha pre. + (Sencor 0,4 kg/ha + Fusilade 2 l/ha) post. 

V5 - (Stomp 4l/ha + Exp.4444 4 l/ha) pre. + (Sencor 0,4 kg/ha + Fusilade 2 

l/ha) post. 

 Fructele şi legumele au fost recoltate în  stadiul de maturare, destinaţia 

producţiei fiind de consum în stare proaspătă. 

Conţinutul de proteină s-a determinat prin mineralizarea substanţelor 

organice pe cale umedă în condiţii care să asigure trecerea azotului proteinelor în 

azot amoniacal şi dozarea cantitativă a acestuia (metoda Kjeldahl Grunning). 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

Pe solurile nisipoase din sudul Olteniei condiţiile agropedoclimatice, 

influenţează acumularea proteinei în diferitele produse vegetale.                                            

Astfel, la piersic s-au luat în studiu soiuri cu perioade diferite de 

maturare. În fructe conţinutul de proteină a fost cuprins între 0,48 % la soiul 

Jerseyland şi 0,90 % la soiul Jerseyglob cu o medie de 0,69% (figura 1). 

 La specia cais conţinutul în proteină din fructe a fost foarte variabil, fiind 

cuprins între 0,43% la soiurile Callatis şi Olimp şi 1,24 % la soiul Saturn cu o medie 

de 0,83 % (figura 2). În fructele de cais se acumulează o cantitate de proteină mai 

mare faţă de fructele de piersic, cu 0,14 %. 

În cursul proceselor care au loc în perioada de creştere şi maturare a 

fructelor şi legumelor, proteinele suferă o serie de modificări cantitative şi 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 164

calitative. În general, în faza de diviziune a celulelor, biosinteza proteinelor este 

foarte intensă şi poate fi corelată cu formarea protoplasmei. În timpul formării 

seminţelor, procesele de biosinteză a proteinelor sunt diminuate, după care are loc 

o nouă modificare a protogenezei, până la maturitate, fiind folosiţi aminoacizii 

liberi deja existenţi şi translocaţi din alte organe ale plantei (Gherghi A., şi colab. 

2001). 

La unele specii de legume cum sunt tomatele, conţinutul de proteină a fost 

comparabil cu cel determinat la piersic şi cais. Limitele de variaţie au fost între 

0,70 % la soiul Romec şi 1,01 % la soiul Dacia cu o medie de 0,80 % (figura 3). 

O mare parte a componenţilor proteinelor, îndeosebi aminoacizii esenţiali, 

nefiind sintetizaţi de organismul uman, sunt introduşi odată cu alimentele, dintre 

aceştia, majoritatea se găsesc în legume şi fructe. De aceea trebuie găsite 

diferite posibilităţi de creştere a conţinutului  de proteine din aceste produse. 

Îngrăşămintele aplicate, îmbunătăţesc condiţiile de creştere şi maturare a 

fructelor şi legumelor ( Davidescu , 1981). Cât priveşte conţinutul de proteine este 

influenţat favorabil de aplicarea îngreăşămintelor. La piersic, fertilizarea 

plantaţiilor a condus la creşterea conţinutului de proteină de la 0,71 % la doza de 

N50P40K50 la 0,92 % la doza de N100P80K100. De asemenea, la cais a crescut de la 

0,57 % în varianta nefertilizată la 1,05 % în variantele fertilizate cu N100P80K100 

sau cu gunoi de grajd 30 t/ha (tabel 1). 

 

Tabel 1 
Influenţa fertilizării asupra acumulării proteinei în fructele de piersic 

şi cais pe solurile nisipoase 

Specia Nivelul de fertilizare 
(kg/ha) 

Proteină 
% 

N50P40K50 0,71 Piersic 
N100P80K100 0,92 
N0P0K0 0,57 
N100P80K100 1,05 Cais 
Gunoi de grajd 30t/ha 1,05 
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La tomatele timpurii cultivate pe solurile nisipoase s-a urmărit şi influenţa 

sistemului de întreţinere (erbicidare) al solului asupra calităţii fructelor. S-a 

remarcat faptul că structura chimică a produselor aplicate separat sau în amestec 

cât şi doza modifică conţinutul în principalele componente, care conferă valoarea 

nutriţională. 

Deoarece în toate variantele s-a folosit şi un erbicid triazinic (Sencor) 

care este un inhibitor al procesului de fotosinteză, se poate observa o diminuare a 

conţinutului în proteine în fructele de tomate comparativ cu varianta martor 

(figura 4). 

Dacă raportăm cantitatea de proteină din fructe şi legume la producţia 

medie pe hectar la speciile studiate se poate afirma că, diferitele produse 

horticole obţinute pe solurile nisipoase pot constitui sursă sigură de proteine, atât 

de necesare organismului uman (tabel 2). 

Tabel 2  
Conţinutul de proteină pe hectar la unele specii horticole pe solurile nisipoase 

din sudul Olteniei 

Specia Producţia 
t/ha 

Proteină 
% 

Proteină 
Kg/ha 

Piersic 18,33 0,69 126,47 
Cais 23,06 0,83 191,40 

Tomate 81,72 0,80 653,76 
 

CONCLUZII 

1. Rezultatele obţinute scot în evidenţă acumularea înt-un procent diferit a 

conţinutului de proteină în fructe şi legume în funcţie de specie, soi cât şi de 

condiţiile agropedoclimatice. 

2. La piersic s-au evidenţiat soiurile: Cardinal 0,87 %, Jerseyglo 0,90%, 

Sentry 0,80%, iar la cais : NJA 42  0,93%, Cea mai bună de Ungaria 0,96%, 

Neptun 1,08 %, Mamaia 1,01% şi Saturn 1,24%. 

3. La tomate conţinutul de proteină a fost cuprins între 0,70% la soiul 

Romec şi 1,01 % la soiul Dacia. 
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4. Fertilizarea plantaţiilor de piersic şi cais cu îngrăşăminte chimice în 

doză de N100P80K100 a condus la o creştere a conţinutului de proteină cu 0,21% la 

piersic şi cu 0,48 % la cais, comparativ cu varianta martor. 

5. La tomate, folosirea erbicidelor triazinice (sencor), care sunt inhibitori 

ai procesului de fotosinteză a condus la diminuarea conţinutului în proteină a 

fructelor comparativ cu varianta martor (netratată). 

6. Cantitatea de proteină la hectar a prezentat valori cuprinse între 

126,47 kg/ha la piersic şi 653,76 kg/ha la tomate. 

7. Produsele horticole obţinute pe solurile nisipoase pot constitui sursă  de 

proteine atât de necesare organismului. 

                                        

 

Figura 1 -Conţinutul de proteină din fructele de piersic pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei 
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Figura 2 - Conţinutul de proteină din fructele de cais pe solurile nisipoase 

 

Figura 3 - Conţinutul de proteină din fructele de tomate pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei 

Figura 4 - Conţinutul de proteină din fructele de tomate în funcţie de diferite 
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ABSTRACT 

RESEARCH CONCERNING OF  PROTEIN CONTENT FROM 

VEGETABLES AND FRUIT ON SANDY  SOILS I SOUTHERN 

OLTENIA 

The protein, from point of view  physiological, is important for people and 

animal food (Davidescu D., 1963). 

The protein content which accumulate in vegetables and fruit on sandy 

soils depend of plant specie, variety and the  agropedoclimatical conditions. 

 In the fruit of  peach tree and apricot tree was  determined a  protein 

content of  0,69 % and  respectively 0,83 %. At  tomato the  protein content was 

between 0,70% at Romec variety and 1,01 % at  Dacia variety. 

The quantity of  protein from fruit and vegetables was content between  

126,47 kg/ha at peach and 653,76 kg/ha at tomato. So,  the fruit and vegetables 

obtained on sandy soils constite a protein source for people. 

 

TABLES 

 Table 1 – The influence of  fertilization upon accumulation of  protein from 

peach and apricot  fruit on sandy soils. 

 Table 2 – The  protein content on  hectar at some  horticulturale specie 

son sandy soils from southern Oltenia. 

 

FIGURES 

 Figure 1 – The  protein content in peach fruit, on sandy soils from 

southern  Oltenia. 

 Figure 2 - The  protein content in apricot fruit, on sandy soils from 

southern  Oltenia. 
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 Figure 3 - The  protein content in tomato, on sandy soils from southern  

Oltenia. 

 Figure 4 - The  protein content in tomato, function different herbicidation 

variants on sandy soils from southern  Oltenia. 
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INFLUENŢA  COMPUŞILOR ORGANICI CU BOR ASUPRA UNOR 

ELEMENTE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE LA PIERSICUL 

CULTIVAT PE SOLURILE NISIPOASE 

 
ANICA DURĂU 

MIHAELA CROITORU 
 

 Fertilizarea foliară este o secvenţă tehnologică de bază în cadrul 

tehnologiei de cultură a piersicului pe solurile nisipoase, care influenţează 

cantitatea şi calitatea producţiei de fructe obţinute şi eficienţa economică a 

culturii(Anica Durău.2003) 

 Fertilizarea foliară asociată celei radiculare, constitue un mijloc important 

de asigurare a elementelor nutritive necesare pomilor fructiferi. 

 Administrarea neraţională a îngrăşămintelor chimice şi organice pot 

contribui la poluarea plantei, solului şi apei prin apariţia de compuşi toxici ( Borlan 

Z, 1994). 

 Prin utilizarea în tehnologia de cultură a piersicului a fertilizanţilor foliari 

se poate diminua riscul de poluare a solurilor si plantelor (Anica Durău, Mihaela 

Croitoru, 2001). 

 Avantajul administrării foliare constă în faptul că se evită apariţia unor 

carenţe în diverse elemente minerale, care s-ar putea datora inactivării sau 

levigării a cestora în sol, urmare a unor condiţii nefaforabile (Cristina Banţă, Marin 

N., 2001). 

 Cercetările cele mai recente pe plan naţional şi mondial au evidenţiat rolul 

esenţial al borului în nutriţia plantelor şi posibilităţi nelimitate de creştere a 

producţiei agricole în special în zonele mai puţin favorizate din punct de vedere 
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agricol (Romulus Scorei, Mihaela Mitrut, R.Scorei, Gyorgy Steinbrecher, Vily 

Marius Cimpoiasu, Iulian Petrisor, Mihaela Mitrut, 1999).  

Cercetările întreprinse la C.C.D.C.P.N Dăbuleni în perioada 2005-2006 la specia 

piersic au scos în evidenţă eficacitatea diferitelor tipuri de fertilizanţi naturali 

organici ai borului asupra mărimii şi calităţii producţiei de fructe. 

 

MATERIALUL  ŞI METODA DE CERCETARE  

 Experienţa a fost amplasată în blocuri randomizate, în 4 repetiţii. 

 Suprafaţa parcelei experimentale: 37,5 m2; suprafaţa experienţei: 900 m2; 

 Momentele de aplicare a îngrăşămintelor foliare: 

           -tratamentul I, la începutul creşterii intense  a lăstarilor;  

 - tratamentul II, la 14 zile după primul; 

          - tratamentul III, la 14 zile după cel de-al doilea.  

 Cantitatea de soluţie: 1000 l/ha 

 Agrofondul a fost uniform fertilizat cu N 150 P2 O5 100 K2 O100. Soiul de 

piersic pe care s-a  făcut experimentarea a fost Redhaven. Celelalte lucrări 

tehnologice au fost cele recomandate în tehnologia de cultivare elaborată de 

CCDCPN Dăbuleni. S-au efectuat observaţii şi determinări experimentale 

referitoare la viabilitatea mugurilor la declanşarea vegetaţiei, dinamica de 

creştere a lăstarilor, suma creşterilor anuale şi măsurători biometrice privind 

vigoarea de creştere a pomilor (înălţimea pomului, diametrul coroanei pomilor între 

rânduri şi pe rând, volumul coroanei la fiecare experienţă în parte). 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

Condiţiile climatice ale anului 2005, în special  temperatura din perioada 

repausului activ, s-au constituit în factori defavorabili afectând viabilitatea 

mugurilor, atât a celor vegetativi cât şi de rod,  şi chiar a lemnului (tabelul 1).  
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Pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, în perioada 6-11 februarie 2005, s-

au înregistrat temperaturi minime de -16,2...-230C în aer, la înălţimea de 200 cm, 

şi de -18...-26,50  la suprafaţa zăpezii, al cărei strat a măsurat 44 cm grosime.  

Tabelul 1 
Temperatura ( oC)  în zona solurilor nisipoase în iarna 2004-2005 

Minima absolută Maxima absolută 

Luna Media lunară 
Aer 

Suprafaţa 
solului 

(zăpezii) 
Aer Suprafaţa 

solului (zăpezii) 

Decembrie 1,6 -5,0 -6 15,5 14,6 

Ianuarie 1,5 -5,5 -6,2 15,2 15 
Februarie -3,4 -23,0 -26,5 7,5 7,0 
6-11 februarie -14...-17,4 -16,2...-23 -18...-26,5 -9,5...-15 -4,5...-9,5 
Martie 4,8 -8,2 21 -8,2 30,2 
Aprilie 11,5 0,0 25,2 -0,1 33 
Mai 17,8 9,0 29,2 9,0 50,0 

 

De remarcat că, tot în această perioadă temperatura maximă nu a coborât 

sub -9,50C în aer şi -4,50C la suprafaţa zăpezii iar temperatura medie s-a încadrat 

între  -140C şi -17,40C.  

Evoluţia factorilor climatici în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, în 

perioada de vegetaţie a anului 2006 s-a înscris în general în limitele normale 

pentru această zonă. Temperatura medie lunară a fost în luna mai de 17,2 oC, în 

luna iunie de 22,2 oC. În lunile iulie şi august temperatura medie lunară a depăşit 

media multianuală, fiind înregistrată temperatura de 24,3 oC, respectiv 23,2 oC, 

aceasta având influenţă pozitivă asupra creşterii şi dezvoltării, asupra  piersicului. 

Procentul de viabilitate al mugurilor floriferi  în anul 2006 a fost cuprins 

între 80,8-92,6% ca o consecinţă a aplicării îngrăşămintelor radiculare chimice şi 

organice din anul precedent şi a condiţiilor climatice favorabile din perioada de 

repaus  a piersicului. 

În ceea ce priveşte influenţa unor  fertilizanţi naturali complecşi ai borului 

asupra creşterii lăstarilor s-a constatat că aceasta a fost diferită în funcţie de 

varianta de fertilizare foliară.  Din rezultatele obţinute în cei doi ani de cercetare 

(2005-2006), s-a constatat că fertilizarea foliară a avut o influenţă pozitivă. Faţă 
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de varianta nefertilizată  unde  lungimea medie a lăstarilor a fost de 17,2 cm, cea 

mai  mare  lungime medie  a lăstarilor s-a obţinut în variantele fertilizate foliar cu 

Folibor, 17,5 cm  şi Bor complex, 19,1cm (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Influenţa fertilizării foliare cu fertilizanţi cu bor asupra   lungimii lăstarilor 

cm (2005-2006) 
Varianta 2005 2006 Media 2005-2006 

Martor nefertilizat foliar 19,6 14,8 17,2 

Folibor standard, 5 l/ha 2 tratamente 23,2 16,5 19,8 

Folibor standard, 5 l/ha 4 tratamente  22,8 18,1 20,4 

Cupribor 5 l/ha 2tratamente  21,4 13,7 17,5 

Cupribor 5 l/ha 4 tratamente 23,2 16,5 17,5 

Bor complex 5 l/ha 2 tratamente 20,4 16,8 18,6 

Bor complex 5 l/ha 4 tratamente 24,2 14,0 19,1 

  

Din rezultatele obţinute în anul 2005, privind creşterile vegetative şi 

vigoarea pomilor, s-a constatat că  cele mai mari valori s-au obţinut în variantele 

fertilizate foliar comparativ cu varianta martor, nefertilizată foliar. Suma 

creşterilor vegetative  a avut valori cuprinse între 19,43 m/pom în varianta martor 

şi 31,04 m/pom în varianta tratată foliar cu Bor complex, 4 tratamente. 

Înălţimea pomilor a avut valori medii cuprinse între 1,85 m în varianta 

martor şi 2,18 m în varianta tratată foliar cu Bor complex, 4 tratamente. 

Diametrul coroanei pomilor între rânduri  a avut valori cuprinse între 1,45 

m în varianta martor şi 1,65 m în varianta tratată foliar cu Bor complex, 4 

tratamente. 

Volumul coroanei pomilor a avut valori de 1,31 m3/pom în varianta martor şi 

1,81 m3 în varianta tratată foliar cu Bor complex, 4 tratamente. Se constată că 

produsul Bor complex,  4 tratamente, a dat cele mai bune rezultate, urmat de 

produsul Folibor standard, 4 tratamente. 
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Tabelul 3 
Influenţa fertilizării foliare cu fertilizanţi cu bor asupra unor elemente de 

vigoare  la soiul de piersic  Redhaven  (anul 2005) 

Varianta 

Suma 
creşterilor 
vegetative 
(m/pom) 

Înălţimea 
pomului 

(m) 

Diametrul 
coroanei 

pomilor între 
rânduri (m) 

Diametrul 
coroanei 

pomilor pe 
rând (m) 

Volumul 
coroanei 
pomilor 
(m3) 

Martor nefertilizat foliar 19,43 1,85 1,45 1,55 1,31 
Folibor standard, 5 l/ha 2 
tratamente 24,64 1,96 1,60 1,56 1,40 

Folibor standard, 5 l/ha 4 
tratamente  28,48 2,05 1,50 1,58 1,42 

Cupribor 5 l/ha 2 
tratamente  29,01 1,95 1,55 1,71 1,40 

Cupribor 5 l/ha 4 
tratamente 25,53 2,00 1,45 1,46 1,38 

Bor complex 5 l/ha 2 
tratamente 29,35 2,05 1,56 1,58 1,42 

Bor complex 5 l/ha 4 
tratamente 31,04        2,18 1,65 1,78 1,81 

 

Producţia de fructe, numărul de fructe pe pom şi greutatea medie a 

fructelor pe pom au valori apropiate, remarcându-se, totuşi, variantele fertilizate 

cu Folibor, 5l/ha,  4  tratamente (14,7 kg/pom, 163 fructe şi respectiv 90 g) şi Bor 

complex, 5 l/ha, 4tratamente (13,9 kg/pom, 150 fructe şi respectiv 93 g), (tabelul 

4). 

Tabelul 4 
Producţia de fructe, numărul de fructe pe pom şi greutatea medie a fructelor 

în funcţie de varianta de fertilizare foliară  la piersic-2006 

Varianta 
Producţia de 

fructe 
( kg/pom) 

Numărul de fructe 
pe pom 

Greutatea medie 
a fructelor 

(g) 
Martor nefertilizat 11,5 157 73 
Folibor 5l/ha 2 tratamente  12,8 139 92 
Folibor 5l/ha 4 tratamente 14,7 163 90 
Cupribor 5l/ha 2 tratamente 13,0 146 88 
Cupribor 5l/ha 4 tratamente 13,1 139 94 
Bor complex 5l/ha 2 tratamente 13,4 149 90 
Bor complex 5l/ha 4 tratamente 13,9 150 93 

 

  În condiţiile anului 2006, în urma fertilizării cu compuşi naturali ai 

borului, s-au obţinut sporuri de  producţie asigurate statistic, în funcţie de 

varianta de fertilizare foliară. 
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Faţă de varianta nefertilizată foliar cele mai mari sporuri de producţie s-

au obţinut în variantele fertilizate foliar  cu Folibor, 5 l/ha,  4 tratamente şi Bor 

complex, 5 l/ha, 4 tratamente, sporuri de producţie asigurate statistic ca foarte 

semnificative, cu valori cuprinse între  2,0 şi 2,6 t/ha, (tabelul 5). 

În celelalte variante sporurile de producţie au fost distinct semnificative 

şi semnificative, valorile fiind cuprinse între   1,1 şi 1,4 t/ha. 

Tabelul 5 
Influenţa fertilizării foliare cu fertilizanţi naturali complecşi ai borului asupra 

producţiei de fructe-2006 

Varianta 
 

Producţia 
obţinută (t/ha) 

Producţia 
relativă 

(%) 

Diferenţa 
(t/ha) Semnificaţia 

Martor nefertilizat foliar 9,5 100,0 0  
Folibor 5l/ha 2 tratamente 10,6 111,5 +1,1 * 
Folibor 5l/ha 4 tratamente 12,2 128,0 +2,6 *** 
Cupribor 5l/ha 2 tratamente 10,8 113,3 +1,2 * 
Cupribor 5l/ha 4 tratamente 10,9 114,4 +1,3 * 
Bor complex 5l/ha 2 tratamente 11,0 115,4 +1,4 ** 
Bor complex 5l/ha 4tratamente 11,5 120,9 +2,0 *** 
DL 5%    1,0  
DL1%   1,3  
DL0,1%   1,8    

Prin acumularea substanţei uscate totale în fructe a scăzut conţinutul de 

apă din fructe, care a fost cuprins între 84% în varianta cu Bor complex, 4 

tratamente şi 85,5% în varianta martor, nefertilizată foliar. 

Aciditatea fructelor a fost foarte puţin influenţată de prezenţa borului, 

oscilând în intervalul 0,30-0,48 g acid malic la 100 g s p., valori normale în cazul 

piersicului. S-a resimţit mai mult influenţa condiţiilor climatice. La temperaturi 

foarte ridicate în aer (40,40C maxima.) în perioada maturării fructelor se 

intensifică procesul de respiraţie, acizii organici fiind folosiţi ca substrat 

respirator. 

Borul uşurează transportul hidraţilor de carbon din membrana celulară, 

favorizând acumularea glucidelor în fructe. Numeroase cercetări au evidenţiat 

creşterea conţinutului de glucide din fructe şi legume în urma fertilizării cu bor 

(Stoev.,1979, Milică,1982). 
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Glucidele totale din fructele de piersic au prezentat valori mai mari în 

variantele tratate cu produse pe bază de bor, 4 tratamente (8,85% în varianta cu 

Folibor,  4 tratamente, 8,61% în varianta cu Cupribor, 4 tratamente, 8,61% în 

varianta cu Bor complex, 4 tratamente). 

Acumularea vitaminei C a fost, de asemenea, influenţată de produsele pe 

bază de bor, în aceste variante conţinutul de vitamina C fiind mai mare faţă de 

varianta martor, nefertilizată foliar. Cele mai mari valori au fost determinate în 

variantele cu bor complex (8,53-8,71 mg). 

Conţinutul de nitraţi din fructe a fost variabil fiind cuprins între 18,60 

mg/kg în varianta cu Cupribor, 2 tratamente şi 62,02 mg/kg în varianta martor 

(fertilizată doar chimic). 

Valorile foarte scăzute ale nitraţilor 18,60-31,01 mg/kg în variantele cu 

Cupribor, se pot datora implicaţiei cuprului în metabolizarea azotului, prin 

activarea nitrat-nitrit reductazei, care catalizează reducerea nitraţilor şi 

nitriţilor. În cazul deficienţei de cupru, datorită perturbării metabolismului 

azotului, fracţiunea proteică scade în favoarea fracţiunilor solubile de azot, cu 

consecinţe negative asupra calităţii fructelor.   

 
Tabelul 6 

Influenţa unor fertilizanţi naturali ai borului asupra compoziţiei biochimice a 
fructelor de piersic anul 2006) 

Varianta Apă 
% SUT% SUS 

% 

Aciditate 
titrabilă( g 
ac. malic la 
100 g sp) 

Glucide 
totale 

% 

Vit. C 
mg/ 100 

g sp 

Nitraţi 
mg/kg 

Martor 
nefertilizat foliar 85,5 14,5 12,2 0,44 8,38 6,51 62,02 

Folibor st.,2 trat. 85,3 14,7 12,6 0,42 8,50 6,95 49,61 
Folibor st., 4 trat. 84,2 15,8 12,8 0,48 8,85 7,39 37,21 
Cupribor, 2 trat. 85,3 14,7 12,4 0,43 8,38 7,83 18,60 
Cupribor, 4 trat. 84,5 15,5 12,7 0,42 8,61 8,27 31,01 
Bor complex 2 tr. 84,5 15,5 12,4 0,39 8,50 8,53 49,61 
Bor complex 4 tr. 84,0 16,0 12,6 0,40 8,61 8,71 37,21 
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Tabelul 7 
Influenţa unor fertilizanţi naturali complecşi ai borului   asupra    

principalilor indicatori economici la piersic în anul 2006 

Varianta 
Producţia 
de fructe 
(t/ha ) 

Valoarea 
producţiei 
(lei/ha) 

Cheltuieli 
(lei/ha) 

Profitul 
(lei/ha) 

Rata 
profitului 

(%) 
Martor, nefertilizat foliar 9,5 11400 8627 +2773 32,14 
Folibor standard, 5 l/ha, 2 
tratamente  

10,6 12720 8830 +3890 44,0 

Folibor standard, 5 l/ha, 4 
tratamente  

12,2 14640 9065 +5575 61,5 

Cupribor, 5 l/ha, 2 
tratamente 

10,8 12960 8845 +4115 46,5 

Cupribor, 5 l/ha, 4 
tratamente 

10,9 13080 8980 +4100 45,6 

Bor complex, 5 l/ha, 2 
tratamente 

11,0 13200 8856 +4344 49,0 

Bor complex, 5 l/ha, 4 
tratamente 

11,5 14160 9020 +4780 52,9 

 

Datele din tabelul 7 prezintă principalii  indicatori economici (producţia de 

fructe, valoarea producţiei, cheltuielile de producţie şi profitul), obţinuţi în cele 6 

variante de fertilizare foliară cu fertilizanţi naturali complecşi ai borului. 

 Faţă de varianta nefertilizată foliar unde s-a realizat un profit de 2773 

lei/ha, cel mai mare profit s-a obţinut în varianta fertilizată cu Folibor standard, 5 

l/ha, 4 tratamente 5575 lei /ha. 

 La celelalte variante valoarea profitului a fost  mai mică, dar  superioară 

martorului nefertilizat. 

 

CONCLUZII 

 1. Fertilizarea foliară cu produse provenind din complexe naturale 

determină la cultura de piersic obţinerea de sporuri de producţie. Pe fondul 

aplicării de N150P100K100 aplicarea a 4 tratamente cu Folibor standard,  5l/ha, a 

permis realizarea de producţii superioare celorlalte produse pe bază de bor, 

respectiv Cupribor şi Bor complex.  
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 2. Pentru  toate  produsele cu bor experimentate creşterea numărului de    

tratamente de la 2 la 4 determină creşterea nivelului de producţie.  

 3. Fertilizarea cu bor la cultura piersicului permite reducerea nivelului de 

fertilizare radiculară minerală sau organică la jumătate fără a se diminua nivelul 

producţiei. 

4. Glucidele totale din fructele de piersic au prezentat valori mai mari în 

variantele tratate cu produse pe bază de bor, 4 tratamente (8,85% în varianta cu 

Folibor,  4 tratamente, 8,61% în varianta cu Cupribor, 4 tratamente, 8,61% în 

varianta cu Bor complex, 4 tratamente). 

 

ABSTRACT 

INFLUENCE THE DIFFERENTS GUYS OF  NATURAL ORGANIC 

FERTILIZERS WITH BORON ABOUT OF A QUANTITATIVE AND 

QUALITATIVE ELEMENTS TO THE CULTIVATED PEACH TREE 

ON THE SANDY SOILS 

 The researches undertaked  to CCDCPN Dabuleni in the period 2005-2006 

to the species the peach tree emphasized the efficaciousness guys different of 

natural organic fertilizers have the brim about amount and quality the production 

of fruits On the background radicular fertilization of N150 P100 K100, the 

application four treatments with  STANDARD FOLIBOR, 5l/tchick, permited the 

realization of superior productions comparatively by other products on the 

strength of  boron. The  glucides total from the fruits of peach trees presented 

the values the big maul in the variants treaties with produced  THE STANDARD 

FOLIBOR, 5l /tchick , four treatments( 8, 85%). 

   From economic eldest viewpoints profits he obtained in the fertilized  

variant  with FOLIBOR STANDARD,5l/ tchick, 5575 lions / tchick. 
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TABLES 

 Table 1.Temperature (0C) in the zone of sandy  soils, in winter 2004-2005. 

 Table 2. Influence foliar fertilization  with boron fertilizers about the 

development ratoon (centimetre). 

 Table 3. Influence foliar fertilization  with boron fertilizers  about a some 

elements of vigor to the Redhaven kind of peach tree. 

  Table 4. The production of fruits, the number of fruits on trees and the 

average weight of the fruits depending on the variant of foliar fertilization to 

peach tree. 

 Table 5. Influence foliar fertilization  with natural fertilizers complex 

have the boron about production  of fruits. 

  Table 6. Influence of a natural fertilizers have the boron about 

biochemical composition of the fruits of peach trees. 

 Table 7. Influence of a natural fertilizers complex have the boron about 

principal economical indicators to peach tree, in the year 2006. 
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EFICACITATEA ERBICIDELOR  FRV 52 SE  ŞI SIMANEX 50 SC 
ASUPRA BURUIENILOR DICOTILEDONATE ÎN CULTURA DE  

VIŢĂ DE VIE PE SOLURILE NISIPOASE 
 

RĂŢOI I. 
 ŞARPE N. 

 

 Buruienile, atât monocotiledonate cât şi dicotiledonate, au devenit o problemă 

pentru plantaţiile viticole de pe solurile nisipoase. Acestea reprezintă un concurent rapace 

pentru viţa de vie în ceea ce priveşte apa şi hrana  puse la dispoziţia butucilor, un factor 

de diminuare a cantităţii şi respectiv  de depreciere a calităţii producţiei de struguri. 

 Combaterea acestora, prin orice mijloace, inclusiv cele chimice, constituie 

o necesitate absolută (Şarpe N., 1987 ; Toma V., 1996 ; Sin G., 1999). 

 Modul de acţiune şi eficacitatea erbicidelor depind de o multitudine de 

factori printre care şi precipitaţiile, care influenţează atât negativ cât şi pozitiv. 

 Eficienţa erbicidelor aplicate preemergent este favorizată de ploile 

uşoare, în jur de 10 mm, care survin la câteva ore de la aplicare (Popescu V., 1997). 

 La CCDCPN Dăbuleni, timp de 2 ani, (2001-2002), s-a urmărit modul de acţiune 

al erbicidelor FRV 52 SE şi Simanex 50 SC la viţa de vie. 
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MATERIALUL ŞI METODA  DE CERCETARE 

 S-au folosit erbicidele FRV 52 SE şi Simanex 50 SC în doze de 4, 6, şi 12 

l/ha. Rezultatele s-au comparat cu varianta martor, netratat, neprăţit. 

Variantele experienţei : 

 1. Martor I, 3 praşile;                                 5. FRV 52 SE,12 l/ha;                              

2. Martor II, neprăşit, netratat;                6. Simanex 50 SC, 4 l/ha; 

 3. FRV 52 SE, 4 l/ha;                                 7. Simanex 50 SC, 6l/ha;                    

4. FRV 52 SE, 6l/ha;                                  8. Simanex 50 SC,12 l/ha; 

 Observaţiile şi determinările experimentale au vizat: 

 - numărul buruienilor la 30 zile şi 60 zile de la aplicarea erbicidelor; 

 - numărul şi greutatea buruienilor în momentul  recoltării strugurilor. 

 Eficacitatea erbicidelor s-a stabilit prin notare după scara EWRS şi prin 

cântărirea acestora. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

 Anul 2001 a fost un an favorabil pentru cultura viţei de vie cu toate că 

acesta a urmat după un an foarte secetos. Precipitaţiile din perioada aprilie-iulie, 

în cantitate de 301,4 mm, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din media 

multianuală (540 mm), au contribuit la  refacerea conţinutului de apă al solului şi au 

creat condiţii pentru o bună aprovizionare a butucilor (tabelul 1). De asemenea, 

precipitaţiile au favorizat pătrunderea rapidă a erbicidelor în masa solului, 

influenţând pozitiv acţiunea acestora asupra seminţelor de buruieni dicotiledonate.  

         Tabelul 1 
Cantitatea de precipitaţii înregistrată în perioada 2001-2002 la SCDCPN 

Dăbuleni 
Anul 2001 Anul 2002 

Luna Precipitaţii 
lunare (mm) 

Nr. zile cu 
precipitaţii 

Precipitaţii 
lunare (mm) 

Nr. zile cu 
precipitaţii 

Ianuarie 17,5 5 12,5 2 

Februarie 45,8 7 - - 
Martie 71,1 9 37,1 10 
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Aprilie 71,9 10 45,2 12 
Mai 60,2 8 23,4 7 
Iunie 75,4 9 49,8 7 
Iulie 93,9 8 88 10 
August 10,3 4 74,4 8 
Septembrie 84,6 7 86,2 8 
Octombrie 6,4 2 68,0 12 
Noiembrie 24,6 12 29,4 7 
Decembrie 24,9 10 62,6 17 
Total 646,4 91 576,6 100 

 

Astfel, la 30 zile de la aplicarea erbicidelor, cel mai mare număr de 

buruieni dicotiledonate /m2 (16), s-a înregistrat în varianta tratată cu 4 l/ha FRV 

52 SE. O îmburuienare redusă, de  2-6 buruieni/m2 s-a realizat  în celelalte   

variante, cu excepţia variantei tratate cu  Simanex 50 SC - 12 l/ha, unde 

eficacitatea a fost maximă (tabelul 2). 

Rezultate mai bune s-au realizat în variantele tratate cu Simanex 50 SC. 

 Notele acordate, pentru eficacitatea erbicidelor, după scara EWRS, au 

fost cuprinse între 1 şi 8. 

 La 60 zile de la tratament doar în varianta tratată cu 4l/ha FRV 52 SE, a 

mai crescut numărul de buruieni, astfel că, numărul de buruieni/m2 a fost 22 

(tabelul 3). De asemenea, notele acordate au fost cuprinse între 1 şi 8. După 

această perioadă eficacitatea erbicidelor s-a diminuat ca urmare a deplasării 

acestora în straturile mai profunde ale solului, astfel că, la recoltarea strugurilor 

(20 septembrie), numărul de buruieni dicotile a crescut în variantele tratate cu 

erbicide, oscilând între 27 şi 40 buruieni/m2, în variantele tratate cu FRV 52 SE şi 

10 şi 26 buruieni/m2 în variantele tratate cu Simanex 50 SC. 

Greutatea acestora a fost, în varianta tratată cu 4l/ha FRV 52 SE, 

superioară variantei martor, neprăşit, netratat, respectiv 11400 kg/ha faţă de 

10100 kg/ha, (tabelul 4). 

 

Tabelul 2 
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Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la 30 zile de la 
tratament în anul 2001 

Varianta Doza  
l/ha 

Număr 
buruieni/m2 

Note 
EWRS 

Specii necombătute 
prezentate în ordinea 

frecvenţei 
 Martor I-3 praşile - - 1 
 Martor II- neprăşit - 31 9 
 FRV 52 SE 4 16 8 
 FRV 52 SE 6 4 4 
 FRV 52 SE 12 2 3 

Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium album, 
Portulaca oleracea 

 Simanex 50 SC 4 6 5 
 Simanex 50 SC 6 3 4 
 Simanex 50 SC 12 - 1 

Xanthium strumarium, 
Portulaca oleracea 
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Tabelul 3 
Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la 60 zile de la 

tratament în anul 2001 

Varianta Doza  l/ha Număr 
buruieni/m2 

Nota 
EWRS 

Specii necombătute 
prezentate în ordinea 

frecvenţei 
Martor I-3 praşile - - 1 
 Martor II- neprăşit - 42 9 
 FRV 52 SE 4 22 8 
 FRV 52 SE 6 4 5 
 FRV 52 SE 12 2 4 

Amaranthus retroflexus, 
Portulaca oleracea, 
Xanthium strumarium 

 Simanex 50 SC 4 6 5 
 Simanex 50 SC 6 3 4 
 Simanex 50 SC 12 - 1 

Xanthium strumarium, 
Portulaca oleracea 

 
 În celelalte variante tratate, greutatea buruienilor a fost cuprinsă între 

6200 şi 10000 kg/ha. Greutatea mare a buruienilor, în unele variante tratate cu 

erbicide se datorează, în special, buruienilor de Xanthium strumarium, asupra 

cărora, acolo unde au existat, erbicidele nu au avut eficacitate, dar şi faptului că, 

fiind mai puţine buruieni/m2, spaţiul de nutruţie  pe care acestea l-au avut la 

dispoziţie a fost mai mare. De asemenea, un rol pozitiv au manifestat şi 

precipitaţiile, care au asigurat buruienile cu apă pe tot parcursul perioadei de 

vegetaţie. 

 În anul 2002, cantitatea mai mică de precipitaţii, înregistrate până în jurul 

datei de 25 iulie, a influenţat pozitiv eficacitatea erbicidelor, apoi precipitaţiile 

abundente, repartizate pe un număr mare de zile, au manifestat influenţă negativă 

asupra eficacităţii erbicidelor folosite. 

 Deşi în lunile martie, aprilie şi mai s-au înregistrat 105,7 mm precipitaţii, 

acestea, fiind repartizate pe un număr mare de zile (29),  nu s-au constituit în ploi 

utile pentru viţa de vie (tabelul 1). Acestea au avut un rol foarte important în 

sporirea eficacităţii erbicidelor. Astfel că, la 30 zile de la aplicarea erbicidelor, nu 

au apărut buruieni dicotiledonate în niciuna din variantele tratate (tabelul 5). 
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Tabelul 4 
Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la recoltarea 

strugurilor în anul 2001 
Greutatea buruienilor Varianta Doza  

l/ha 
Număr 

buruieni/m2 
Kg/ha % 

Martor I-3 praşile - 52 2200 21 
Martor II- neprăşit - 148 10100 100 
FRV 52 SE 4 40 11400 112 
FRV 52 SE 6 32 7300 72 
FRV 52 SE 12 27 9700 96 
Simanex 50 SC 4 39 8000 79 
Simanex 50 SC 6 23 10000 99 
Simanex 50 SC 12 15 6200 61 

Tabelul 5  
Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la 30 zile de la 

tratament în anul 2002 

Varianta Doza  l/ha Număr 
buruieni/m2 

Nota 
EWRS 

Specii necombătute 
prezentate în ordinea 

frecvenţei 
 Martor I-3 praşile - - 1 
 Martor II- neprăşit - 33 9 
 FRV 52 SE 4 - 1 
 FRV 52 SE 6 - 1 
 FRV 52 SE 12 - 1 

Amaranthus retroflexus, 
Portulaca oleracea 

 Simanex 50 SC 4 - 1 
 Simanex 50 SC 6 - 1 
 Simanex 50 SC 12 - 1 

- 

 

La 60  zile de la  aplicarea erbicidelor,  au apărut buruieni dicotiledonate 

din speciile Amaranthus retroflexus şi Portulaca oleracea, în variantele tratate cu 

4 l/ha şi 6 l/ha în cazul ambelor erbicide (tabelul 6). Numărul buruienilor/m2 a 

oscilat între 5 şi 8, faţă de 39 câte s-au găsit în varianta netratată, neprăşită. 

 Notele acordate, pentru eficacitatea erbicidelor, după scara EWRS au 

fost cuprinse între 1 şi 6. 

După această perioadă, precipitaţiile abundente, repartizate pe un număr 

mare de zile (248,6 mm, în 26 zile), au determinat sporirea numărului buruienilor 

din speciile Amaranthus retroflexus şi Portulaca oleracea  şi apariţia  buruienilor 

din specia Xanthium strumarium care au contribuit la sporirea greutăţii buruienilor 

(tabelul 7).  
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Tabelul 6 
Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la 60 zile de la 

tratament în anul 2002 

Varianta Doza  l/ha Număr 
buruieni/m2 Nota EWRS 

Specii necombătute 
prezentate în ordinea 

frecvenţei 
 Martor I-3 praşile - - 1 
 Martor II- 
neprăşit - 39 9 

 FRV 52 SE 4 8 6 
 FRV 52 SE 6 5 5 
 FRV 52 SE 12 - 1 

Amaranthus retroflexus,  
Portulaca oleracea 

 Simanex 50 SC 4 7 5 
 Simanex 50 SC 6 5 5 
 Simanex 50 SC 12 - 1 

Amaranthus retroflexus,  
Portulaca oleracea 

 
Numărul burueinilor/m2, în variantele erbicidate, a oscilat între 15, în 

varianta în care s-au aplicat 12 l/ha Simanex 50 SC şi 40, în varianta în care s-au 

aplicat 4 l/ha FRV 52 SE, comparativ cu varianta netratată, neprăşită în care 

numărul buruienilor/m2 a fost 148. Acţiunea celor două erbicide a fost relativ 

asemănătoare. 

Greutatea buruienilor a oscilat între 3200 kg/ha în varianta tratată cu 12 

l/ha Simanex 50 SC şi 5250 kg/ha în varianta tratată cu 4 l/ha Simanex 50 SC, 

comparativ cu varianta netratată, neprăşită în care greutatea buruienilor a fost de 

11700 kg/ha. 

Tabelul 7 
Eficacitatea erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate la recoltarea 

strugurilor în anul 2002 

Greutatea buruienilor Varianta Doza  
l/ha 

Număr 
buruieni/m2 

Kg/ha % 

Nota  
EWRS 

 Martor I-3 praşile - 52 2450 21 21 
 Martor II- neprăşit - 148 11700 100 100 
 FRV 52 SE 4 40 4950 42 112 
 FRV 52 SE 6 32 4200 36 72 
 FRV 52 SE 12 27 3620 31 96 
 Simanex 50 SC 4 39 5250 45 79 
 Simanex 50 SC 6 23 4150 35 99 
 Simanex 50 SC 12 15 3200 27 61 
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CONCLUZII 

1. Precipitaţiile înregistrate în perioada aprilie-iunie au contribuit la 

răspândirea erbicidelor în masa solului mărind astfel eficacitatea acestora asupra 

buruienilor. 

2. Acţiunea erbicidului FRV 52 SE asupra buruienilor dicotiledonate în 

plantaţiile de viţă de vie pe solurile nisipoase  este comparabilă cu cea a erbicidului 

Simanex 50 SC, dovadă valorile relativ apropiate ale notelor acordate după scara 

EWRS. La 30 zile de la tratament notele acordate au fost 4 şi 3, în variantele 

erbicidate cu FRV 52 SE - 6 l/ha şi respectiv 12  l/ha, şi 4 şi 1 în variantele 

erbicidate cu Simanex 50 SC - 6 l/ha şi respectiv 12 l/ha. 

 3. Întrucât valorile diferenţelor în ceea ce priveşte eficacitatea 

erbicidelor asupra buruienilor dicotiledonate dintre varianta în care s-au folosit 6 

l/ha FRV 52 SE şi cea în care s-au folosit 12 l/ha sunt mici se recomandă varianta 

în care s-au folosit 6 l/ha. 

 

ABSTRACT 

THE EFFICIENCY OF  FRV 52 SE AND SIMANEX 50 HERBICIDS 

UPON OF DYCOTYLEDONOUS WEEDS  IN VINEYARDS ON 

SANDY SOILS 

The weeds represent a problem for the vineyards on the sandy soils. This 

constitute a rival rapacious for water and mineral elements and a factor of 

diminution of quantity and of depreciation of grapes quality. 

 Their control through any methods constitute an absolute necessity. This 

action is influence of low quantity rainfall, approximately 10 mm which occur after 

application. 

In our case the rainfall registered in aprilie-june period contributed to 

spreading of herbicids in soil. Thus,  increased their efficiency. 
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 The action of FRV 50 SE herbicide upon dycotyledonous weeds in 

vineyards on sandy soils is comparable with action of Simanex 50 SC herbicide. At 

30 days after treatment the note after EWRS 4 and 3 in case of FRV 52 SE 6 

l/ha and respectively 12 l/ha and 4 and 1 in case of Simanex 50 SC 6 l/ha and 

respectively 12 l/ha. 

 

TABLES 

Table 1. The quantity  of rainfall registered 2001-2002 period at  CCDCPN 

Dăbuleni 

Table 2. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds after 30 days of  

treatment in 2001 year 

Table 3. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds after 60 days of  

treatment in 2001 year 

Table 4. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds at grapes maturity in 
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Table 5. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds after 30 days of  

treatment in 2002 year 

Table 6. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds after 60 days of  

treatment in 2002 year 

Table 7. Efficiency of  herbicids upon dycotyledonous weeds at grapes maturity in 

2002 year 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Popescu V., 1997 – Tehnologia erbicidării culturilor agricole şi maşinile 

folosite. Editura tehnică agricolă, Bucureşti. 

2. Sin G., 1999 – Principiile combaterii buruienilor în sistemul de agricultură 

durabilă. Primul Simpozion al Secţiei Cultura Plantelor. Agricultura durabilă – 

Performantă.Editura A.S.A.S., Bucureşti. 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 189

3. Şarpe N., 1987 – Combaterea integrată a buruienilor din culturile agricol.  

Editura Ceres, Bucureşti. 

4. Toma V., Şarpe N., Roibu C., 1996 – Cercetări privind combaterea buruienilor 

anuale şi perene din culturile de pepeni verzi pe nisipuri. Combaterea integrată 

a buruienilor. Al X-lea Simpozion Naţional de Herbologie Sinaia. 

 

 

 



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 190

 

 

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA TRATAMENTELOR FOLIARE 

CU COMPUŞI  ORGANICI AI BORULUI ASUPRA UNOR INDICI 

FIZIOLOGICI LA  VIŢA DE VIE PE SOLURILE NISIPOASE 

 

Răţoi Iulian, Mihaela Croitoru,  

Marieta Ploae, Toma V., Scorei R., Lascu N. 

 

 Solurile propice pentru cultura plantelor agricole în România au un conţinut 

mediu de bor cuprins între 15 şi 68 ppm iar conţinutul de bor mobil este cuprins 

între 0,1 şi 0,8 ppm (Velicica Davidescu şi Davidescu D., 1999). 

 Plantele de cultură au în organele lor un conţinut de bor ce oscilează în 

limite foarte largi, de la 5 la 654 ppm. Organele plantelor care conţin cea mai mare 

cantitate de bor sunt organele de reproducere, ceea ce explică rolul borului în 

procesul de fructificare  (Scorei R., şi colab, 2006). 

  Solurile nisipoase sunt soluri slab aprovizionate cu elemente minerale, în 

general, şi cu bor, în special. 

  Corectarea deficienţei de bor din nutriţia plantelor se face, frecvent prin 

aplicarea de îngrăşăminte foliare pe bază de bor (Scorei R., 2005).  

Interesul pentru cultura viţei de  vie pe solurile nisipoase din sudul 

Olteniei este foarte mare fiind reflectat de suprafaţa cultivată, peste 10 000 ha. 

 În condiţiile respectării tehnologiei, pe solurile nisipoase, cultura viţei de 

vie este rentabilă. 
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MATERIALUL  ŞI METODA DE CERCETARE 

 Au fost experimentate produsele naturale complexe Folibor, Cupribor şi 

Bor complex, variantele experienţei fiind următoarele: 

 V 1- Martor, nefertilizat (agrofond) 

 V 2- Folibor standard, 5 l/ha, 2 tratamente 

 V 3- Folibor standard, 5 l/ha, 4 tratamente 

 V 4- Cupribor, 5 l/ha, 2 tratamente 

 V 5- Cupribor, 5 l/ha, 4 tratamente 

 V 6- Bor complex, 5 l/ha, 2 tratamente 

 V 7- Bor complex, 5 l/ha, 4 tratamente 

 Experienţa a fost amplasată în blocuri randomizate, în 4 repetiţii. 

 Numărul tratamentelor foliare : 4. 

 Momentele de aplicare a îngrăşămintelor foliare: 

- tratamentul I, înainte de începerea fenofazei de înflorit;  

- tratamentul II, după încheierea fenofazei de înflorit; 

- tratamentul III, la 15 zile după cel de-al doilea tratament; 

- tratamentul IV, la 15 zile după cel de-al treilea tratament. 

 Soiul de viţă de vie pe care s-au efectuat cercetările a fost  Roşioară. 

Agrofondul a fost uniform fertilizat cu N 150 P2 O5 100 K2 O100. Celelalte lucrări 

tehnologice aplicate au fost cele recomandate în tehnologia de cultivare a viţei de 

vie elaborată de CCDCPN Dăbuleni. 

 S-au efectuat observaţii şi determinări experimentale referitoare la 

procesele  de transpiraţie şi fotosinteză, conţinutul de pigmenţi clorofilieni în faza 

de creştere intensă a lăstarilor şi la maturarea strugurilor, concentraţia sucului 

celular, conţinutul de substanţă uscată totală (S.U.T.) şi  apă.  
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REZULTATE OBTINUTE 

 Tratamentele cu produse complexe naturale cu bor aplicate la viţa de vie, 

în diferite perioade de vegetaţie, au influenţat în mod diferit activitatea unor 

indici fiziologici. Astfel, conţinutul de clorofilă, în faza de creştere intensă a 

lăstarilor, a fost mai mare în anul 2006 faţă de 2005, iar cele mai bune rezultate 

s-au obţinut în variantele în care s-a aplicat Bor complex (2,23 mg/1 g s.p. după 2 

tratamente şi 3,05 mg/1 g s.p. după 4 tratamente), tabelul 1. 

 Borul stimulează formarea clorofilei în frunze dar con’aceasta creşte şi în 

cazul unei umidităţi optime în sol (40-60% din capacitatea totală pentru apă). De 

asemenea, variaţiile conţinutului de clorofilă nu sunt uniforme pe toată lungimea 

unui lăstar, cea mai mare cantitate în acest pigment se găseşte în frunzele din 

zona mijlocie a lăstarului. 

 Conţinutul de caroten a prezentat variaţii mari între variante în primul an 

de experimentare fără a se evidenţia anumite variante. După cei doi ani de studiu 

conţinutul de caroten, în faza de creştere intensă a lăstarului a prezentat valori 

mai mari în toate variantele tratate foliar culminând cu variantele tratate cu 

Cupribor, 4 tratamente (0,47 mg/ 1 g s.p.) şi Bor complex, 4 tratamente (0,59 mg/ 

1 g s.p.). 

  Enzima catalaza a prezentat o activitate mai intensă în variantele tratate 

cu bor comparativ cu martorul netratat foliar, activitatea enzimei fiind 

diferenţiată în cei doi ani de studiu.  

 Borul intensifică activitatea catalazei dar şi alţi factori contribuie în mod 

diferenţiat la activitatea acestei enzime. Catalaza scindează apa oxigenată, care ia 

naştere prin activitatea oxidazelor, în apă şi oxigen iar activitatea catalazei este 

în deplină concordanţă cu activitatea oxidazelor care sunt puternic influenţate de 

prezenţa sau absenţa apei în sol şi aer. 
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 Aplicarea borului sub formă de diferiţi compuşi organici la viţa de vie a 

influenţat şi procesele de transpiraţie intensificând acest proces prin menţinerea 

stării de turgescenţă a ţesuturilor (tabelul 2).  

Tabelul 1 

Influenţa tratamentului  foliar asupra conţinutului în pigmenţi clorofilieni şi a 

enzimei catalaza în faza de creştere intensă a lăstarilor în funcţie de doza şi 

tipurile de fertilizanţi cu bor la viţa de vie (2005-2006) 

Pigmenţi clorofilieni 

(mg/g s. p.*) 

Varianta 

Clorofila (a+b) caroten 

Catalaza 

(ml KMnO4 n/10) 

Martor, nefertilizat 2,09 0,31 0,65 

Folibor, 5 l/ha, 2 tratamente 2,02 0,30 0,95 

Folibor, 5 l/ha, 4 tratamente 1,16 0,30 1,20 

Cupribor, 5 l/ha, 2 tratamente 2,40 0,60 1,80 

Cupribor, 5 l/ha, 4 tratamente 1,80 0,47 1,50 

Bor complex, 5 l/ha, 2 tratamente 2,23 0,30 1,90 

Bor complex, 5 l/ha, 4 tratamente 3,05 0,59 1,70 

* substanţă proaspătă 

Tabelul 2 

Variaţia diurnă a transpiraţiei la viţa de vie în funcţie de doza şi tipurile de 

fertilizanţi cu bor  

Luna iunie Varianta 

Ora 8:00 Ora 12:00 Ora 16:00 Media 

Martor, nefertilizat 3,9-3,5 9,0-8,1 7,2-6,2 6,7-5,9 

Folibor, 5 l/ha, 2 tratamente 4,8-4,2 8,1-9,5 7,4-6,8 6,8-6,8 

Folibor, 5 l/ha, 4 tratamente 5,9-4,9 8,4-8,8 6,2-7,0 6,8-6,9 

Cupribor, 5 l/ha, 2 tratamente 4,2-5,0 9,2-9,2 6,9-7,2 6,8-7,1 

Cupribor, 5 l/ha, 4 tratamente 5,0-4,7 8,9-9,4 7,0-6,9 8,3-7,0 

Bor complex, 5 l/ha, 2 tratamente 3,9-3,8 10,6-8,9 7,5-7,3 7,3-6,7 

Bor complex, 5 l/ha, 4 tratamente 4,0-4,1 8,1-9,3 6,8-7,1 6,3-6,3 
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 Variaţia diurnă a transpiraţiei a înregistrat un maxim la ora 12:00, cu valori 

mai mari în variantele tratate cu bor (10,6 g/10 g s.p./oră în varianta tratată cu 

Bor complex, 2 tratamente şi 9,5 g/10 g s.p./oră în varianta tratată cu Folibor, 2 

tratamente).  

Conţinutul de apă în frunze a oscilat foarte mult în cei doi ani de studiu. În 

anul 2005 s-a determinat un conţinut de apă în frunze cuprins între 80% în 

varianta tratată cu Bor complex, 4 tratamente şi 83,10% în varianta  tratată cu 

Cupribor, 2 tratamente iar în anul 2006 conţinutul  de apă în frunze a fost mult 

mai redus (64,28% în varianta martor şi 60,71% în varianta tratată cu Bor 

complex, 4 tratamente). Aceste diferenţe mari se datorează în primul rând 

condiţiilor climatice total diferite din cei doi ani de studiu. În anul 2005, în 

perioada iunie-august s-au înregistrat 360,2 mm precipitaţii iar în anul 2006 doar 

200,7 mm în aceeaşi perioadă.  

Temperatura maximă absolută a aerului în 2005 a fost 36,80C iar în anul 

2006 a fost 40,40C. Temperatura medie a lunilor iulie şi august a fost în anul 2005 

cu 20C mai mică faţă de anul 2006. Aceste fenomene influenţează foarte mult 

acumularea unor componente chimice în diferite organe vegetative ale plantelor. 

Hidratarea diferită a frunzelor se reflectă în conţinutul diferit de 

substanţă uscată, 17-20% în anul 2005 şi 35,72-39,79% în anul 2006. Indiferent 

de condiţiile climatice cele mai mari valori s-au înregistrat în varianta tratată cu 

Bor complex, 4 tratamente (20-39,79%), tabelul 3. 

Concentraţia sucului celular în frunze creşte în condiţii de secetă a solului. 

Valorile au fost mai mari în anul 2006, evidenţiindu-se variantele tratate cu  

Folibor standard şi Cupribor. 
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Tabelul 3 

Variaţia unor indici fiziologici în funcţie de doza şi tipurile de fertilizanţi cu 

bor la viţa de vie (2005-2006) 

Varianta Apa 

(%) 

S.U. 

  (%) 

Concentraţia 

sucului celular 

(%) 

Fotosinteza 

(mg 

su/m2/8h) 

Martor, nefertilizat 72,2 27,8 8,0-8,5 26,0 

Folibor, 5 l/ha, 2 tratamente 71,2 28,8 8,6-10,0 30,3 

Folibor, 5 l/ha, 4 tratamente 71,2 28,8 8,9-9,7 29,1 

Cupribor, 5 l/ha, 2 tratamente 72,8 28,0 8,3-9,5 26,3 

Cupribor, 5 l/ha, 4 tratamente 71,8 28,2 8,4-10,0 29,0 

Bor complex, 5 l/ha, 2 tratamente 71,9 28,1 9,0-8,9 32,6 

Bor complex, 5 l/ha, 4 tratamente 71,4 28,6 9,1-9,5 30,8 

 

Procesul de fotosinteză a fost influenţat de tratamentele cu produse pe 

bază de bor. Valori superioare s-au obţinut în varianta tratată cu Bor complex, 

32,4-32,8 mg s. u./m2/oră (tabelul 3).  

În anul 2006 în toate variantele tratate cu bor  valorile fotosintezei au 

fost mai mari faţă de martorul nefertilizat foliar. Pe fondul aplicării de 

îngrăşăminte chimice (N150 P100 K100) a crescut masa vegetativă a plantelor deci 

şi suprafaţa foliară iar prin aplicarea borului procesul de fotosinteză s-a 

intensificat. Borul este prezent în cloroplastele plantelor influenţând diviziunea 

celulară şi creşterea prin întindere .  

În faza de pârgă – maturare a strugurilor enzima catalaza a continuat să 

fie activă, cu valori mai mari în variantele tratate cu produse pe bază de bor, cu 

valori mai mari în 2005 decât în 2006 (tabelul 5), 1,5-2,5 ml KmnO4 în varianta cu 

Cupribor, 4 tratamente şi 2,2-2,3 ml KmnO4 în varianta cu Bor complex, 4 

tratamente (tabelul 4). 
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Tabelul 4 

Influenţa unor doze şi tipuri de fertilizanţi naturali ai borului asupra 

conţinutului de clorofilă şi caroten din frunze şi asupra activităţii enzimei 

catalaza în faza de maturare a strugurilor (2005-2006) 

Varianta 
Enzima catalaza 

(ml KMnO4) 

Clorofila a+b 

(mg/1g 

s.p.) 

 

Caroten 

(mg/1g 

s.p.) 

 

Martor, nefertilizat foliar  0,7 2,39 0,40 

Folibor standard, 5 l/ha, 2 tratamente 1,2 2,89 0,43 

Folibor standard, 5 l/ha, 4 tratamente 1,4 3,09 0,81 

Cupribor, 5 l/ha, 2 tratamente 1,7 2,95 0,77 

Cupribor, 5 l/ha, 4 tratamente 2,0 3,28 0,61 

Bor complex, 5 l/ha, 2 tratamente 1,7 3,18 0,75 

Bor complex, 5 l/ha, 4 tratamente 2,2 3,47 0,73 

 

În general în variantele în care s-au aplicat 4 tratamente s-au obţinut 

rezultate mai bune comparativ cu variantele în în care s-au aplicat 2 tratamente. 

Cel mai ridicat conţinut de clorofilă din frunze a fost determinat în faza de pârgă 

a strugurilor în anul 2006, şi anume 4,49 mg/1 g s. p. în varianta cu Bor complex, 4 

tratamente. Deci, aplicarea foliară repetată a produselor pe bază de bor conduce 

la acumulări intense de clorofilă în frunze. 

De specificat că, în anul 2005 determinările de clorofilă din frunze au fost 

efectuate la maturitatea strugurilor iar în anul 2006 în faza de pârgă a 

strugurilor, când practic se atinge un maxim al conţinutului de clorofilă. 

 

CONCLUZII 

1. Activitatea enzimei catalaza a fost mai intensă în toate variantele  

fertilizate foliar cu  compuşi organici ai borului în faya maturităţii strugurilor. 

astfel, s-au  obţinut creşteri până la  2,2 ml KMnO4 n/10 în  varianta cu Bor 
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complex, 5 l/ha, 4 tratamente comparativ cu varianta nefertiliyată foliar în care s-

a înregistrat o  valoare de 0,7 ml KMnO4 n/10.  

2. Conţinutul  de pigmenţi clorofilieni a  prezentat valori mari în toate  

variantele în care s-au  aplicat  tratamente cu diferite  doze şi  tipuri  compuşi 

organici ai borului. Cea mai mare valoare, de 3,47 mg/1g s.p. s-a obşinut în varianta 

tratată cu Bor complex,, 5 l/ha, 4 tratamente. 

3. Intensitatea fotosintezei a fost  influenţată de fertilizarea  foliară şi 

de asemenea, de tipul şi numărul de  tratamente foliare, înregistrându-se  valori 

cuprinse între 26,0 mg su/m2/8h în varianta nefertilizată foliar şi 32,6 mg 

su/m2/8h în varianta fertilizată cu Bor complex,  5 l/ha, 2 tratamente. 

4. Conţinutul de  substanţă uscată, de asemenea, a fost mai mică în  

varianta nefertilizată foliar (27,8%) comparativ cu  variantele tratate în care 

conţinutul a fost cuprins între 28,0 şi 28,8%.  

 

ABSTRACT 

RESEARCH CONCERNING THE   INFLUENCE OF FOLIARY 

TREATMENTS WITH  ORGANIC COMPOUNDS  OF  BORON UPON 

OF SOME PHYSIOLOGICAL INDEXES AT VINEYARDS ON 

SANDY SOILS 

Foliary treatments with natural compounds in vegetation influenced the 

physiological indexes at vine. Activity of catalase enzime was intense to all foliary 

fertilzed variants with oragnic compounds of boron at grapes maturity stage. 

Thus, were obtained the increases until 2,2 ml KMnO4 n/10 in variant Complex-

Boron, 5 l/ha, 4 treatments comparative with witness variant where registered a 

value of 0,7 ml KMnO4 n/10.  

The content of chlorophyll pigments presented bigger values in all variants 

where were applied the treatments with differents doses and types of organic 
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compounds of boron. The best values, of 3,47 mg/1g s.p. was obtained in variant 

treated with Complex-Boron, 5 l/ha, 4 treatments. The intensity of 

photosynthesis was influenced by the foliary fertilizer and also, by the type  and 

the number of foliary treatments, registerind values between 26,0 mg su/m2/8h 

in witness variant and 32,6 mg su/m2/8h in variant fertilized with Complex-Boron, 

5 l/ha, 2 treatments. 

The content of dry substance was, also, less in witnes variant (27,8%) 

comparative with the treated variants where was content between 28,0 and 

28,8%.  

 

TABLES 

Table 1. The influence of foliary treatment upon the content  of chlorophyll   

pigments and catalase  enzime in stage of intense increasing of ofshoots  function 

doses and types of fertilizers with boron at vine (2005-2006) 

Table 2. The perspiration dayli variation  at vine  function doses and types of 

fertilizers with boron at vine (2005-2006) 

Table 3. The variation of some indexes phzsiological function doses and types of 

fertilizers with boron at vine (2005-2006) 

Table 4. The influence  some doses and types of fertilizers with boron upon  the 

content of  chlorophyll  and  carotene from leaves and upon activity of catalase  

enzime in grapes maturity stage (2005-2006) 
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INFLUENŢA DIFERIŢILOR COMPUŞI ORGANICI  AI  BORULUI 

ASUPRA UNOR ELEMENTE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE A 

PRODUCŢIEI LA VIŢA DE VIE PE SOLURILE NISIPOASE 
 

RĂŢOI I. 
 TOMA V.  

MIHAELA CROITORU 
 MARIETA PLOAE 

 

Viţa de vie cultivată pe solurile nisipoase suferă din cauza lipsei  borului, 

datorită faptului că, psamosolurile şi nisipurile au cel mai redus conţinut de bor 

dintre toate solurile, sub 0,15 ppm, (Irina Băjescu, Aurelia Chiriac, 1984). 

Fenomenul este favorizat de fertilizarea minerală şi de verile secetoase. În regim 

neirigat acest fenomen se poate extinde. 

Borul, în nutriţia plantelor, reprezintă o însemnătate deosebită deoarece 

favorizează înflorirea şi fecundarea datorită stimulării germinarii polenului, 

stimulează creşterea rădăcinilor, maturarea lemnului anual, activitatea unor 

enzime, intensifică fotosinteza şi accelerează transportul glucidelor, în special al 

zaharozei din frunze (Davidescu D., 1974; Velicica Davidescu, Davidescu D., 1999). 

La viţa  de  vie deficienţa de bor este considerată ca fiind una dintre cele 

mai grave dereglări de nutriţie provocând reduceri de recoltă şi deprecierea 

calităţii acesteia (Gartel W., 1974). Corectarea deficienţelor de bor se face prin 

mai multe metode. Printre acestea se numără şi tratamentele foliare (Scorei R. şi 

colab., 2005).  Translocarea borului în plantă este limitată ceea ce impune mărirea 

numărului de tratamente. 
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Experimentarea s-a efectuat în perioada 2005-2006, într-o plantaţie de 

producţie cu soiul Roşioară, în vârstă de 25 ani (în anul 2005). 

Pentru experimentare s-au folosit următoarele produse pe bază de compuşi 

organici naturali ai borului: Acid boric - 0,15%, Folibor standard - 5 l/ha, Folibor B 

- 5 l/ha, Cupribor - 5 l/ha şi Bor complex - 5 l/ha. Rezultatele obţinute în 

variantele în care s-au aplicat aceste produse s-au comparat cu cele realizate într-

o variantă nefertilizată foliar. 

S-a aplicat un număr de 3 tratamente foliare cu o cantitate de soluţie de 

1000 l/ha, la fiecare tratament.  

Agrofondul a fost uniform fertilizat cu N 150 P2O5 100 K2O 100. 

S-au efectuat observaţii şi determinări experimentale referitoare la: 

- viabilitatea mugurilor principali la declanşarea vegetaţiei; 

- fertilitatea lăstarilor, exprimată prin coeficienţii de fertilitate relativ şi 

absolut şi procentul de lăstari fertili; 

- producţia de struguri; 

- calitatea strugurilor exprimată prin conţinutul de zaharuri totale, 

aciditatea totală titrabilă şi greutatea a 100 boabe. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

Condiţiile climatice nefavorabile din iarna 2004/2005 cu temperaturi 

minime de -16,2...-230C în aer, la înălţimea de 200 cm, şi de -18...-26,50  la 

suprafaţa zăpezii, în perioada 6-11 februarie 2005, au contribuit la pierderi mari 

de muguri. De asemenea, precipitaţiile abundente  din perioada de vegetaţie a 

anului 2005, au condus la intensificarea atacului de boli şi la căderea prematură a 

frunzelor şi  nu au permis maturarea lemnului şi a mugurilor la parametri optimi, 

pentru a face faţă temperaturilor minime negative din iarna următoare, întrucât 

pe toată durata lunii ianuarie şi jumătate din luna februarie s-au înregistrat 
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temperaturi minime negative cu valori până în apropierea pragului biologic de 

rezistenţă al mugurilor de -18oC, care au determinat pierderi atât de muguri cât şi 

de lemn. Acestea au condus la efectuarea unor tăieri de rodire cu elemente scurte 

sau foarte scurte de rod, cepi de 1-2 ochi. Chiar şi aşa procentul de muguri intraţi 

în vegetaţie s-a situat cu mult sub 100%. În perioada de vegetaţie s-au înregistrat 

temperaturi ridicate, cu maxime de 36,9oC în iunie, 36,1oC în luna iulie şi 40,4oC în 

luna august 

Rezistenţa mugurilor principali ai viţei de vie la condiţiile climatice 

specifice iernilor 2004/2005 şi 2005/2006, fiind incluşi aici doar 1-2 muguri de la 

baza coardelor de rod, a depins într-un grad relativ mic de tratamentele cu 

fertilizanţi pe bază de compuşi organici ai borului. 

Prin folosirea diferitelor tipuri de fertilizanţi pe bază de bor viabilitatea 

mugurilor principali a înregistrat o valoare asemănătoare, cu cea din varianta 

nefertilizată foliar, în varianta tratată cu Cupribor, şi a sporit cu un procent 

cuprins între 2% şi 6%, în celelalte variante, comparativ cu varianta nefertilizată 

foliar (tabelul 1). Cel mai mare procent de muguri intraţi în vegetaţie s-a 

înregistrat în varianta tratată cu Folibor standard, (73 %), fiind urmată de 

variantele tratate  cu Acid boric, 0,15%,  Folibor B, şi Bor complex, cu un procent 

de viabilitate de 69%.  

Din totalul  lăstarilor existenţi pe un butuc procentul de lăstari fertili a 

depăşit 50% în toate variantele fertilizate foliar (tabelul 2). Cel mai ridicat 

procent de lăstari fertili s-a înregistrat în varianta tratată cu Bor complex (63%), 

fiind urmată de variantele tratate cu Folibor B şi Cupribor  (60%), acestea 

depăşind cu 10 - 13% varianta nefertilizată foliar. Cel mai redus procent de lăstari 

fertili s-a înregistrat în varianta fertilizată cu Acid boric 0,15% şi Folibor 

standard (55%). Aceasta înseamnă că tratamentele cu fertilizanţi pe bază de bor  

au influenţat într-un grad redus fertilitatea lăstarilor, aceasta şi datorită faptului 

că majoritatea lăstarilor s-au situat la baza coardelor (pe cepi). În varianta 
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tratată cu Folibor B s-au înregistrat cele mai mari valori ale coeficienţilor de 

fertilitate (0,90 valoarea coeficientului de fertilitate relativ şi 1,50 valoarea 

coeficientului de fertilitate absolut). Aceeaşi valoare a coeficientului de 

fertilitate absolut, de 1,50, s-a înregistrat şi în varianta tratată cu Acid boric 

0,15%. 

Tabelul 1 
Viabilitatea mugurilor principali la declanşarea vegetaţiei în funcţie de  
diferiţi compuşi organici ai  borului la viţa de vie (media 2005-2006) 

Muguri principali intraţi în vegetaţie Varianta Încărcătura de rod 
(ochi/butuc) (nr./butuc) (%) 

Martor, nefertilizat foliar 15 10 67 
Acid boric, 0,15% 16 11 69 
Folibor standard, 5 l/ha 15 11 73 
Folibor B, 5 l/ha 16 11 69 
Cupribor, 5 l/ha 15 10 67 
Bor complex, 5 l/ha 16 11 69 

 
Tabelul 2 

Fertilitatea lăstarilor în funcţie de diferiţi compuşi organici ai  borului 
la viţa de vie (media 2005-2006) 

Nr. lăstari pe 
butuc 

Coeficientul de 
fertilitate Varianta 

Total Fertili 

Nr. 
inflores- 
cenţe pe 
butuc relativ absolut 

Lăstari 
fetili pe 
butuc 
(%) 

Martor, nefertilizat foliar 10 5 7 0,70 1,40 50 
Acid boric, 0,15% 11 6 9 0,81 1,50 55 
Folibor standard, 5 l/ha 11 6 8 0,73 1,33 55 
Folibor B, 5 l/ha 10 6 9 0,90 1,50 60 
Cupribor, 5 l/ha 10 6 8 0,80 1,33 60 
Bor complex, 5 l/ha 11 7 10 0,90 1,43 63 

 

Analizând producţia de struguri, pe cei doi ani de experimentare, a reieşit 

că, cea mai bună variantă a fost varianta tratată cu Bor complex, cu o producţie de 

struguri medie de 6295 Kg/ha, ceea ce înseamnă un spor de producţie de 36% 

(1670 Kg/ha), comparativ cu varianta martor, netratată foliar (tabelul 3).  

Aceasta a fost urmată de varianta în care s-a aplicat Cupribor, cu o 

producţie de 5865 Kg/ha şi un spor de producţie de 27% (+1240 Kg/ha), şi 

varianta tratată cu Folibor B,  în care s-a înregistrat un spor de producţie de 25% 

(+1187 Kg/ha). 
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Nu s-au înregistrat sporuri semnificative, din punct de vedere statistic, în niciuna 

dintre  variante. 

Tabelul 3 
Producţia de struguri în funcţie de diferiţi compuşi organici ai  borului la viţa 

de vie (media 2005-2006) 
Producţia de struguri Varianta 
Kg/ha % 

Diferenţa 
Kg/ha Semnificaţia 

Martor, nefertilizat foliar 4625 100 Mt. - 
Acid boric, 0,15% 5687 123 +1062 - 
Folibor standard, 5 l/ha 5387 116 +762 - 
Folibor B, 5 l/ha 5812 125 +1187 - 
Cupribor, 5 l/ha 5865 127 +1240 - 
Bor complex, 5 l/ha 6295 136 +1670 - 

Dl 5%  =  2810         Dl 1% =  4087              Dl 0,5% = 5830 

 

Fertilizarea suplimentară cu produse pe bază de compuşi organici naturali 

ai borului la cultura de viţă de vie a contribuit la realizarea de profit în toate 

variantele în care s-a utilizat (tabelul 4). Valoarea profitului a fost cuprinsă între 

733 lei/ha, cu o rată a profitului de 15,9% şi 1502 lei/ha, cu o rată a profitului de 

31,9%  comparativ cu varianta martor, nefertilizată foliar, în care valoarea 

profitului a fost de 158 lei/ha, iar rata a profitului a fost de 3,9% 

Tabelul 4 
Eficienţa economică a culturii de viţă de vie în funcţie de fertilizarea 

foliară cu diferiţi compuşi organici ai  borului 

Varianta 
Producţia de 

struguri 
(Kg/ha) 

Cheltuieli 
totale 

(Lei/ha) 

Venituri 
realizate 
(Lei/ha) 

Profit 
(Lei/ha) 

Rata 
profitului 

(%) 
Martor, nefertilizat foliar 4625 4050 4208 +158 3,9 
Acid boric, 0,15% 5687 4500 5630 +1130 25,1 
Folibor standard, 5 l/ha 5387 4600 5333 +733 15,9 
Folibor B, 5 l/ha 5812 4600 5753 +1153 20,5 
Cupribor, 5 l/ha 5865 4730 5806 +1076 22 
Bor complex, 5 l/ha 6295 4730 6230 +1502 31,9 

 

Luând în considerare cei doi ani de experimentare s-a constatat că, 

elementele de calitate studiate au înregistrat valori diferite de la un an la altul, 

atât ca urmare a tratamentelor specifice fiecărei variante şi a condiţiilor 

climatice cât şi a celorlalte măsuri agrotehnice, ceea ce denotă că, viţa de vie 
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dispune de o mare capacitate a potenţialului biologic, referitor la calitatea 

producţiei de struguri, valorile pe cei doi ani de experimentare încadrându-se în 

limite foarte largi (tabelul 5). Astfel, greutatea a 100 boabe s-a încadrat în 

limitele 172 g în anul 2006 şi 232 g în anul 2005, în varianta martor, netratată 

foliar şi 188 g în anul 2006 şi 282 g în anul 2005 în variantele în care s-a efectuat 

fertilizarea foliară. Cele mai ridicate valori s-au înregistrat în varianta tratată 

foliar cu Bor complex, şi anume 198 g în anul 2006 şi 282 g în anul 2005. 

Cantitatea de zaharuri totale acumulate în struguri în anul 2006 a fost 

superioară celei din anul 2005, dar a înregistrat valori inferioare în variantele 

tratate foliar cu produse pe bază de compuşi organici naturali ai borului 

comparativ cu varianta nefertilizată foliar, între cantitate şi conţinutul de 

zaharuri totale acumulate în struguri existând un raport invers proporţional. În 

variantele tratate foliar  conţinutul de zaharuri totale din struguri a înregistrat 

valori cuprinse între 155 şi 162 g/l, iar în varianta martor, nefertilizată foliar, a 

înregistrat valori cuprinse între 160 şi 166 g/l. 

Aciditatea totală titrabilă a înregistrat valori mai reduse în anul 2006 

comparativ cu anul 2005. În variantele tratate foliar aceste valori au oscilat între 

2,56  şi 2,73 g/l  H2SO4 în anul 2006 şi între 3,93 şi 5,04 g/l  H2SO4     în anul 

2005 comparativ cu    varianta martor, nefertilizată foliar în care valorile au fost 

2,47 g/l  H2SO4 anul 2006 şi 3,90 g/l  H2SO4 în anul 2005. 

Tabelul 5 
Calitatea producţiei de struguri în funcţie de fertilizarea foliară cu diferiţi 

compuşi organici ai  borului la viţa de vie (2005-2006) 

Varianta 
Greutatea a 100 

boabe 
(g) 

Zaharuri 
totale 
(g/l) 

Aciditatea totală 
titrabilă 

(g/l H2SO4) 
Martor, nefertilizat 172-232 160-166 2,47-3,90 
Acid boric, 0,15% 188-244 159-161 2,71-5,02 
Folibor standard, 5 l/ha 192-262 160 2,56-3,93 
Folibor B, 5 l/ha 191-272 155-162 2,60-4,09 
Cupribor, 5 l/ha 193-274 158-160 2,71-5,02 
Bor complex, 5 l/ha 198-282 155-160 2,73-5,04 
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CONCLUZII 

1. Fertilizarea suplimentară cu produse pe bază de compuşi organici 

naturali ai borului a determinat creşterea gradului de rezistenţă a mugurilor 

principali faţă de temperaturile minime negative cu 2-6% şi creşterea procentului 

de lăstari fertili cu 10-13%. 

2. Utilizarea  diferitelor tipuri de fertilizanţi pe bază de compuşi organici 

naturali ai borului a contribuit la realizarea de sporuri de producţie în toate 

variantele în care s-au utilizat. Sporurile de producţie obţinute, deşi au fost 

cuprinse între 13 şi 50%, nu au fost asigurate statistic. S-a evidenţiat varianta 

fertilizată cu Bor complex, 5 l/ha, 3 tratamente, în care producţia de struguri a 

fost de 6750 Kg/ha, cu un spor de producţie de 50%. În aceeaşi variantă s-a 

înregistrat o rată a profitului de 31,9%. 

3. Fertilizanţii pe bază de compuşi organici naturali ai borului au contribuit 

la mărirea valorii acidităţii totale titrabile cu 0,14-0,31 g/l    H2SO4.    

 

ABSTRACT 

INFLUENCE OF DIFFERENTS ORGANIC COMPOUNDS OF BARON 

OVER SOME QUANTITY AND QUALITY ELEMENTS AT WINE 

GRAPES ON SANDY SOILS 

The vine cultivated on sandy soils is affected of boron deficiency because 

this present a very reduce content of boron, under 0,15 ppm. This phenomenon is 

accented of mineral fertilizing and of droughty summers. The irrigation conditions 

contribute to extension of phenomenon. 

For completion of boron necessary at vine on sandy soils were applied the 

foliar treatments with natural organic compounds of boron: Boric acid, Folibor 

standard, Folibor B, Cupribor and Bor complex. 
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The foliar fertilizing with natural organic compounds of boron contribute 

to obtaining of spores of grapes in all variants. Was emphasized the variant 

fertilized with Bor complex, 5 l/ha, 3 treatments, with 6750 Kg/ha grapes (50% 

spore comparative the variant not foliary fertilized). The spores was not assured 

statistical. 

The fertilizers on base of natural organic compounds of boron contributed 

to increasing of titrable total acidity with 0,14-0,31 g/l H2SO4. 

 

TABLES 

Table   1. Viability of principal buds at starting of  vegetation  function of       

differents organic compounds with boron (average  2005-2006) 

Table 2. Fertility of offshoots  function of differents organic compounds with 

boron (average  2005-2006)  

Table 3. Grapes production function of differents organic compounds with boron 

(average  2005-2006)  

Table 4. Economic efficiency at vine function of differents organic compounds 

with boron  

Table 5. Grapes production quality function of differents organic compounds with 

boron  (2005-2006)  
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REZULTATE PRIVIND FIZIOLOGIA TUBERCULULUI DE CARTOF 

ÎN FUNCŢIE DE SOI, NIVELUL DE APROVIZIONARE CU APĂ ŞI 

SOL ÎN CONDIŢII DE STRES TERMOHIDRIC DIN  DOLJ 
 

 AURELIA DIACONU 
 

         Anii îndelungaţi de cercetări şi creaţii pe tărâmul ameliorării şi creării de noi 

şi valoroase soiuri de cartof , producerea de sămânţă din categorii biologice 

superioare, tipuri de tehnologie intensivă, toate aceste resurse de creştere a 

producţiei de cartof putând fi puse în valoare numai dacă planta de cartof este 

amplasată în cele mai favorabile condiţii de climă şi sol.   

         Efectul secetei din sol se manifestă imediat prin scăderea producţiei şi  

înrăutăţirea calităţii acesteia, fenomenul fiind ireversibil. Asigurarea ulterioară a 

apei nu repară efectele negative ale secetei anterioare. Între cantitatea de apă 

asigurată culturii şi producţie, există o corelaţie pozitivă foarte puternică, 

aproape lineară, în toate condiţiile de cultură (Constantinescu  Ec. şi colab., 1969; 

Iano S., 1978; 1982). 

          Realizarea  producţiei depinde de un complex de factori biologici, ecologici 

şi tehnologici. Cartoful este o specie care realizează producţii foarte ridicate, dar 

este şi foarte pretenţioasă  la condiţiile ecologice (pedo-climatice) şi cele 

tehnologice (fertilizare, protecţie, etc.). Dintre toate condiţiile ecologice, factorul 

care limitează cel mai puternic producţia este seceta din perioada mai- 

septembrie, în momentul formării şi a acumulării intense a tuberculilor, ce apare cu 

mare frecvenţă în toate zonele de cultură din ţară. 
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MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Soiurile luate în studiu au fost: Agata, Sante, Rozana, Tentant, Amelia şi 

Tâmpa, care au fost cultivate în condiţiile de la Staţiunea de Cercetare-

Dezvoltare pentru Cartof Mârşani. 

La soiurile luate în studiu au fost efectuate următoarele analize: 

- greutatea specifică; 

- intensitatea procesului de respiraţie, prin determinarea cantităţii de 

CO2 eliminată de tuberculii de cartof, în unitatea de timp, cu 

analizorul Riken; 

- substanţa uscată solubilă, refractometric; 

- conţinutul în apă gravimetric, după uscarea probelor la temperatura 

de 1050C, timp de 24 ore; 

- conţinutul în substanţe minerale, gravimetric, prin calcinarea probelor 

la temperatura de 5500C; 

- conţinutul în elemente minerale, după dizolvarea substanţelor 

minerale în 1 ml acid azotic concentrat  şi aducerea la 50 ml, la 

spectometrul cu plasmă cuplată inductiv, Iris Intrepried; 

- conţinutul în amidon, prin extragerea acestuia prin fierbere şi 

dozarea la spectrometrul în infraroşu cu transformantă Fourier; 

- conţinutul de acidul ascorbic, prin extragerea în acid oxalic 1% şi 

dozarea la Spectrometrul în infraroşu cu transformantă Fourier; 

- cantitatea de glucidele solubile: glucoza, fructoza şi zaharoza, 

determinate prin metoda Schorl. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

        În urma analizelor efectuate s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 1. 

Din analiza acestor date rezultă următoarele: 

Greutatea specifică a fost mai mare în cazul tuberculilor cultivaţi în 
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condiţiile solului neirigat, probabil datorită celulelor de dimensiuni mai mici, cu 

spaţii intercelulare reduse. 

Intensitatea procesului de respiraţie a fost mai mare în condiţiile stresului 

termohidric existent în cazul variantelor cultivate în sol nisipos şi în condiţii de 

neirigare. Se remarcă soiul Agata, care în condiţii de stres a avut o intensitate 

respiratorie şi un conţinut de substanţă uscată mai mic, ceea ce indică un grad 

redus de adaptabilitate la condiţiile de stres. 

Conţinutul în apă al tuberculilor a fost aproape egal în cazul variantelor 

cultivate pe cernoziom, atât în condiţii de irigare, cât şi de neirigare. În cazul 

solului nisipos, irigarea a determinat creşterea conţinutului în apă al tuberculilor, 

care a depăşit chiar conţinutul în apă al tuberculilor cultivaţi pe cernoziom. 

Substanţa uscată totală a fost mai mică la tuberculii din variantele 

cultivate în sol nisipos, probabil datorită faptului că stresul hidric poate să 

determine diminuarea intensităţii procesului de fotosinteză. Valori mai mici s-au 

determinat şi în condiţii de irigare, din cauza acumulării apei, fapt ce conduce la 

diminuarea substanţei uscate totale. 

Din datele prezentate în tabelul 2 se remarcă faptul că, tuberculii de 

cartof au avut un conţinut mai mare de substanţă uscată solubilă în condiţiile 

cultivării în sol nisipos şi în condiţii de neirigare. În aceste condiţii, substanţa 

uscată totală a fost mai mică, ceea ce relevă că în condiţii de stres, are loc 

probabil inhibarea procesului de sinteză a amidonului. 

În condiţiile solului nisipos, conţinutul în amidon al tuberculilor a avut o 

valoare asemănătoare, atât în condiţii de irigare, cât şi în condiţii de neirigare. La 

variantele cultivate pe cernoziom, irigarea a determinat creşterea conţinutului de 

amidon din tuberculi, cu precădere în soiurile Agata şi Tâmpa. 

Conţinutul în acid ascorbic al tuberculilor a fost relativ scăzut, în toate 

condiţiile. Cel mai mare conţinut de acid ascorbic s-a determinat în condiţii de 

irigare la variantele cultivate pe cernoziom. Conţinutul în elemente minerale din 
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tuberculii de cartof a variat atât în funcţie de soi, cât şi în funcţie de condiţiile de 

irigare. Stresul termohidric a inhibat absorbţia substanţelor minerale şi în special 

a potasiului şi magneziului. Creşterea potenţialului osmotic s-a realizat probabil pe 

seama conţinutului mic de apă. 

Tabelul 1 
Rezultate privind greutatea specifică, intensitatea respiraţiei, conţinutul 

în apă şi substanţă totală al tuberculilor de cartof în funcţie de factorii 
urmăriţi şi soiul cultivat 

Solul Irigarea Soiul Greutatea 
specifică 

Respiraţia 
mg 

CO2/kg/oră 

Apă 
% 

Substanţa 
uscată totală 

% 
Agata 1,0900 8,05 88,14 11,86 
Sante 1,1292 7,62 79,63 20,37 
Rozana 1,1249 6,15 81,30 18,70 
Tentant 1,0682 4,06 80,60 19,40 
Amelia 1,0908 6,50 77,59 22,41 
Tâmpa 1,0748 5,15 79,84 20,16 

 
Neirigat 

Media 1,0963 6,25 81,18 19,82 
Agata 1,0396 3,41 83,97 16,03 
Sante 1,0506 7,34 79,85 20,15 
Rozana 1,0406 5,76 82,31 17,69 
Tentant 1,1069 5,69 83,95 16,05 
Amelia 1,0776 6,43 79,46 20,54 
Tâmpa 1,0592 6,67 81,33 18,67 

 
 
 

Cernoziom 

 
Irigat 

80% din 
IUA 

Media 1,0624 5,88 81,81 18,19 
Agata 1,0529 4,96 83,47 16,53 
Sante 1,0997 7,64 79,19 20,81 
Rozana 1,0325 7,08 79,99 20,01 
Amelia 1,0583 7,14 78,54 21,46 
Tâmpa 1,1410 7,29 81,85 18,15 

 
Neirigat 

Media 1,0769 6,82 80,61 19,39 
Agata 1,0077 3,86 84,34 15,66 
Sante 1,0734 7,96 83,07 16,93 
Rozana 1,0751 5,53 81,64 18,36 
Amelia 1,0332 5,71 81,99 18,01 
Tâmpa 1,0177 6,30 86,60 13,40 

 
 

Sol nisipos 

 
 

Irigat 
80% din 

IUA 
Media 1,0414 5,87 83,53 16,47 

 

În ceea ce priveşte conţinutul în Al din tuberculii de cartof s-a constatat 

că acesta a variat foarte mult de la o variantă la alta în funcţie de combinaţia 

factorilor (figura 1). 

Se poate constata că pe lângă factorul soi şi factorul apă,  tipul de sol 

influenţează foarte mult conţinutul tuberculilor în Al. Astfel, la variantele 
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cultivate pe cernoziom în condiţii de neirigare, conţinutul în Al a variat între 

114,22 mg/ 100 g substanţă proaspătă la soiul Agata şi 245,94 mg/100 g substanţă 

proaspătă la soiul Sante, cu o medie de 181,45  mg/100 g substanţă proaspătă.  

Tabelul 2 
Rezultate privind conţinutul tuberculilor de cartof în substanţă uscată 

solubilă, glucidele solubile, amidon şi acid ascorbic din tuberculii de cartof  în 
funcţie de factorii urmăriţi şi soiul cultivat 

Solul Irigarea Soiul 

Substanţa 
uscată 
solubilă 

% 

Glucide 
solubile 

% 

Amidon 
% 

Acid ascorbic 
mg/100g 

Agata 5,0 1,84 14,94 6,07 
Sante 4,7 1,28 10,24 5,79 
Rozana 5,9 1,82 11,98 5,95 
Tentant 4,3 1,48 9,70 2,30 
Amelia 6,0 1,86 12,26 2,46 
Tâmpa 5,5 1,67 14,54 4,72 

 
Neirigat 

Media 5,2 1,66 12,28 4,55 
Agata 3,4 0,40 8,44 5,95 
Sante 4,5 1,05 8,72 7,78 
Rozana 4,0 1,00 7,08 14,01 
Tentant 3,9 0,90 7,30 12,77 
Amelia 5,3 1,90 9,80 12,24 
Tâmpa 5,0 1,70 9,60 4,98 

 
 
 

Cernoziom 

 
Irigat 

80% din 
IUA 

Media 4,4 1,16 8,49 9,62 
Agata 5,7 1,35 12,04 6,50 
Sante 6,0 1,80 9,58 4,69 
Rozana 5,4 1,36 9,14 5,21 
Amelia 6,0 1,55 9,76 3,03 
Tâmpa 6,0 1,40 10,36 5,01 

 
Neirigat 

Media 5,8 1,49 10,18 4,89 
Agata 5,2 0,63 6,64 5,37 
Sante 5,9 0,90 9,46 7,68 
Rozana 4,5 0,78 8,08 6,00 
Amelia 5,5 0,76 10,26 6,18 
Tâmpa 4,5 0,69 10,78 7,95 

 
 

Sol nisipos 

 
Irigat 

80% din 
IUA 

Media 5,1 0,75 9,04 6,64 

 

La variantele cultivate pe sol nisipos, în aceleaşi condiţii de neirigare, 

conţinutul în Al a variat între 20,80 mg/100 g substanţă proaspătă la soiul Sante şi 

59,31 mg/100 g substanţă proaspătă la soiul Tâmpa cu o medie de 38,64 mg/100 g 

substanţă proaspătă (figura 2).  
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La variantele cultivate pe cernoziom în condiţii de irigare conţinutul în Al a 

scăzut foarte mult comparativ cu variantele neirigate, înregistrându-se un 

conţinut mult mai mic în Al şi anume 42,83 mg/100 g substanţă proaspătă la soiul 

Amelia şi 131,82 mg/100 g substanţă proaspătă la soiul Sante. Conţinutul mediu în 

Al al tuberculilor de cartof din variantele cultivate pe cernoziom în condiţii de 

irigare a fost 84,3 mg/100 g substanţă proaspătă, pe când la variantele cultivate 

pe sol nisipos, în aceleaşi condiţii de irigare, conţinutul a variat între 23,35 mg/100 

g substanţă proaspătă la soiul Sante şi 156,42 mg/100 g substanţă proaspătă la 

soiul Agata., cu un conţinut mediu de 60,56 mg/100 g substanţă proaspătă. 

Din rezultatele prezentate se poate constata că soiul Sante a înregistrat cele mai 

mari valori ale conţinutului în Al în tuberculi pe solurile de tip cernoziom, 131,82 

mg/100 g substanţă proaspătă la irigat şi 245,94 mg/100 g substanţă proaspătă la 

neirigat şi cele mai scăzute valori ale conţinutului în Al la variantele cultivate pe 

sol nisipos şi anume 20,80 mg/100 g substanţă proaspătă la neirigat şi 23,35 

mg/100 g substanţă proaspătă la irigat. 
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Fig.1. Variatia continutului in aluminiu în tuberculuii de cartof în 
funcţie  de  soi şi  nivelul de asigurare cu apă pe  cernoziom.

Neirigat

Irigat 80% din IUA
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CONCLUZII 

1. Rezultatele obţinute demonstrează că factorii luaţi în studiu, soiul şi 

nivelul de aprovizionare cu apă,  au o influenţă foarte mare asupra reacţiei 

cartofului la condiţiile de mediu. 

2. Conţinutul tuberculilor de cartof în substanţă uscată totală, substanţă 

uscată solubilă, în amidon şi substanţe minerale a fost foarte diferit în funcţie de 

soiul cultivat. 

3. Tuberculii de cartof au avut un conţinut mai mare de substanţă uscată 

solubilă în condiţiile cultivării în sol nisipos şi în condiţii de neirigare. În aceste 

condiţii, substanţa uscată totală a fost mai mică, ceea ce relevă că în condiţii de 

stres, are loc probabil inhibarea procesului de sinteză a amidonului. 

4. În condiţiile solului nisipos, conţinutul în amidon al tuberculilor a avut o 

valoare asemănătoare, atât în condiţii de irigare, cât şi în condiţii de neirigare. 

5. La variantele cultivate pe cernoziom, irigarea a determinat creşterea 

conţinutului de amidon din tuberculi, cu precădere în soiurile Agata şi Tâmpa. 
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Fig.2 Variaţia conţinutului în aluminiu în tuberculii de cartof în 
funcţie de soi şi nivelul de asigurare al apei pe soluri nisipoase
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TABLES 

Tabel 1. The rezults concerning the  specific weight, perspiration  intensity, water  

and total substance  of potato tubers in function the studied  factors and  the 

variety. 

Tabel 2. The rezults concerning potato tubers content  in solubile dry substance,  

solubile glucide, amidon  and  ascorbic acid  function  the studied  factors and  the 

variety. 

 

FIGURES 

Figure 1. The variation of Al content in potato tubers function of variety and the 

level of ensurance with water on chernozem soils. 

Figure 2. The variation of Al content in potato tubers function of variety and the 

level of ensurance with water on sandy soils. 

 

ABSTRACT 

REZULTS CONCERNUNG THE POTATO TUBER PHYSIOLOGY  

FUNCION THE VARIETY, THE LEVEL OF  SUPPLIES WITH 

WATER AND  THE SOIL  CONDITION OF THERMOHYDRIC   

STRESS  FROM   DOLJ COUNTY 

The potato cultive in southern of our country   in irrigation condition, but the 

stress  provocated of drought may be appear for a short or a long time with effect  

negative over the  production. For  determined the  physiological reaction of potato in 

this  conditions  were studied the  technological factors: the variety, the soil and 

irrigation methods.  

The researches were  effectuated on  6 varieties of potato, cultivated  on 

a chernozem soil and sandy soil, in  irrigation conditions of 80% from active 

moisture interval (IUA) and unirrigation. 
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At the level of potato tuber  registered the very big differences from 

point of view of perspiration  processes intensity, the water content, total dry 

substance, solubile dry substance,  amidon content and  mineral substance  

function the studied   factors. 
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REZULTATE PRIVIND UNELE PROCESE FIZIOLOGICE LA 

CARTOF ÎN FUNCŢIE DE SOI ŞI NIVELUL DE APROVIZIONARE 

CU APĂ ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DIN ZONA DE 

CÂMPIE DIN SUDUL ŢĂRII 

 

AURELIA DIACONU 

  

Stresul termohidric la cartof apare în zilele de vară când temperatura  

depăşeşte 300C iar umiditatea relativă scade sub 50%, radiaţia globală depăşeşte 

1000 W/m2. Aceste condiţii se întâlnesc frecvent în zona de câmpie din sudul ţării. 

Aici se cultivă cartoful  în condiţii de irigare, dar stresul provocat de secetă poate 

să apară la cartof pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp cu repercusiuni 

negative asupra producţiei. Se pune problema determinării reacţiilor fiziologice  

ale cartofului în astfel de condiţii în funcţie de anumiţi factori tehnologici cum ar 

fi : soiul, solul,  metodele de irigare, etc. 

Deficitul mare de apă, evidenţiat pe zone ecologice, indică necesitatea 

irigaţiei pentru mărirea nivelului şi a constanţei producţiei de cartof. Astfel, în 

zona de stepă şi silvostepă sunt necesare în medie 8-10 udări, în zona colinară 5-7 

udări şi chiar în zona considerată umedă de munte 2-3 udări. Numărul şi 

repartizarea udărilor depinde în primul rând de condiţiile concrete ale anului şi 

soiul cultivat. 

IANOŞII S. (2000), precizează că zonele cu potenţialul natural cel mai 

scăzut nu trebuie să fie cele mai neindicate culturii cartofului, aceste zone 

prezentând resurse ecologice valoroase, care în condiţii de irigare, combinate şi cu 
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diferite măsuri tehnologice, pot concura la realizarea unor producţii superioare 

celor realizate în zone tradiţionale, considerate mai favorabile. 

LEVITT (1980), citat de BEUKEMA, H.P. ZAAG van der D.E. (1990), împarte 

rezistenţa la stres în tolerare şi evitare. Evitarea stresului apare dacă planta 

ajunge la echilibru termodinamic cu factorul de stres dar nu apare nici o 

modificare, sau modificările care apar sunt refăcute. În procesul evoluţiei , 

selecţia s-a făcut mai degrabă către mecanismele de evitare, care  sunt mai 

eficiente, decât către mecanismele de tolerare, în procesul rezistenţei  la stres. 

Cercetările au fost efectuate pe 6 soiuri de cartof, cultivate pe sol de tip 

cernoziom şi sol nisipos, în condiţii de irigare 80% din IUA şi neirigat. 

În cazul unui deficit hidric mai mare, creşterea încetează, frunzele se 

răsucesc, schimburile gazoase se reduc, iar intensitatea procesului de respiraţie 

depăşeşte pe cea a procesului de fotosinteză. În general intensitatea respiraţiei 

plantelor provenite de pe solurile cu deficit hidric este mai mică decât cea a 

plantelor cultivate pe soluri cu umiditatea normală. 

S-au făcut determinări la plante şi s-a constatat că fasctorii luaţi în studiu 

au avut o influenţă foarte mare asupra reacţiei cartofului la condiţiile de mediu. 

Cuvinte cheie: fotosinteză, transpiraţie, soi, suc vacuolar, apă. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Soiurile luate în studiu au fost: Agata, Sante, Rozana, Tentant, Amelia şi 

Tâmpa, care au fost cultivate pe cernoziom la Amărăştii de Jos şi pe sol nisipos la 

Dăbuleni. 

Soiurile studiate au fost  cultivate în următoarele variante de irigare : 

neirigat, irigat la Pmin = 50% i.u.a./50 cm, irigat la Pmin = 80% i.u.a./50 cm. 

Cartoful s-a cultivat în lizimetre. 
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La plantele de cartof s-au recoltat probe de frunze în fenofazele de buton 

şi înflorit şi s-au efectuat următoarele determinări: cantitatea de apă şi substanţă 

uscată în frunze, concentraţia sucului vacuolar foliar, variaţia diurnă a 

transpiraţiei prin frunze,  intensitatea fotosintezei. 

 

REZULTATE OBŢINUTE 

Cantitatea de apă din frunze a oscilat în faza de buton între 85%  la soiul 

Agata şi 89,3% la soiul Rozana. S-a constatat o hidratare foliară ridicată la toate 

soiurile studiate din cauza rezervei de apă optime din sol asigurată de 

precipitaţiile căzute în acest interval (tabelul 1). 

Cantitatea de substanţă uscată din frunze a înregistrat următoarele valori: 

13-15% la soiul Sante, 11-12% la soiul Amelia, 12-14% la soiul Tâmpa, 11-15% la soiul 

Agata şi 10-14% la soiul Rozana. 

În condiţiile climatice din această fenofază concentraţia sucului vacuolar a 

fost influenţată mai mult de soiul studiat decât de plafonul minim. Soiurile Sante 

şi Tâmpa au înregistrat valori cuprinse între 2,0-2,9% , soiul Rozana între 1,5-1,8% 

iar soiul Agata a înregistrat cele mai ridicate valori atingâng 4,5-5%. Soiurile care 

prezintă valori mari ale concentraţiei sucului vacuolar se adaptează mai uşor la 

condiţii de stres termohidric, fiind mai rezistente la secetă.  

În fenofaza de înflorit (iunie) cantitatea de apă la nivel foliar s-a menţinut 

ridicată la toate soiurile studiate, situându-se între 85-91%. Cantitatea de 

substanţă uscată în frunze a oscilat între  9% la soiul Rozana şi 15%  la soiurile 

Agata şi Tâmpa. Concentraţia sucului celular s-a diferenţiat între soiuri, 

înregistrându-se valori maxime tot la soiul Agata (5,3-5,6%). 

Hidratarea foliară ridicată în aceste fenofaze a influienţat pozitiv ritmul 

de creştere al plantelor de cartof, având un aparat vegetativ foarte dezvoltat. 

 
      

    



LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE *C.C.D.C.P.N. DĂBULENI* VOL.XVI 

 221

 Tabelul 1 
Variaţia unor indici fiziologici la cartoful cultivat pe solurile nisipoase în 

funcţie de varianta de irigare în fenofazele de buton şi înflorit 
mai iunie 

Soiul Varianta de 
irigare* Apă 

% 

Substanţă 
uscată 

% 

Concentra
ţia sucului  
vacuolar 

% 

Apă 
% 

Substanţă 
uscată 

% 

Concentra
ţia 

sucului 
vacuolar 

% 
Neirigat 86,7 13,3 2,5 86,7 13,3 2,8 
Irigat 50% din 
IUA 

86,6 13,4 2,7 86,6 13,4 2,7 
Sante 

Irigat 80% din 
IUA 

84,7 15,3 2,9 84,7 15,3 2,5 

Neirigat 88,0 12,0 3,2 88,0 12,0 4,0 
Irigat 50% din 
IUA 

87,8 12,2 3,8 87,8 12,2 4,2 
Amelia 

Irigat 80% din 
IUA 

88,7 11,9 3,6 88,7 11,3 4,3 

Neirigat 85,2 14,8 2,0 85,2 14,8 2,5 
Irigat 50% din 
IUA 

87,0 13,0 2,1 85,0 15,0 2,9 
Tâmpa 

Irigat 80% din 
IUA 

87,1 12,9 2,4 87,1 12,9 3,0 

Neirigat 85,0 15,0 5,0 85,0 15,0 5,6 
Irigat 50% din 
IUA 

88,0 12,0 4,5 88,0 12,0 5,3 
Agata 

Irigat 80% din 
IUA 

88,7 11,3 4,9 88,7 11,3 5,4 

Neirigat 85,5 14,5 1,5 85,5 14,5 2,0 
Irigat 50% din 
IUA 

89,3 10,7 1,8 89,3 10,7 2,2 
Rozana 

Irigat 80% din 
IUA 

86,0 14,0 1,7 91,0 9,0 2,4 

 
Intensitatea transpiraţiei a fost influienţată atât de factorii climatici 

(temperatura aerului, umiditatea relativă, precipitaţii) cât şi de soiurile studiate. 

Variaţia diurnă a transpiraţiei a scos în evidenţă valori cuprinse între 8,1-15,0 g 

/10 g s.p. la ora 8 dimineaţa la toate soiurile. La amiază (ora 12) valorile 

transpiraţiei au crescut odată cu ridicarea temperaturii aerului la 280 C şi 

scăderea umidităţii relative la 50%. Astfel, la soiul Sante intensitatea 

transpiraţiei a atins 23,6 g/ 10 g s.p. iar la soiul Agata 23,1 g/ 10 g s.p. La ora 16 

intensitatea transpiraţiei foliare a scăzut la toate soiurile, fiind cuprinsă între 9,2 

– 18,1 g/ 10 g s.p. (tabelul 2). 
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 Intensitatea fotosintezei a fost influenţată de condiţiile climatice, soiul 

studiat şi fenofazele de vegetaţie. Astfel, în fenofaza de buton s-au înregistrat 

următoarele valori: 43-59 mg s.u./dm2/8 ore la soiul Sante, 58-75 mg s.u./ dm2/8 

ore la soiul Amelia, 43-75 mg s.u./ dm2/8 ore la soiul Tâmpa, 70 – 89 mg s.u./ 

dm2/8 ore la soiul Agata şi 56 - 70 mg s.u / dm2 /8 ore la soiul Rozana. 

Tabelul 2 
Variaţia fotosintezei la cartoful cultivat pe solurile nisipoase, în mg 

s.u.**/dm2/8 ore în fenofazele de buton şi înflorit 
Luna Soiul Varianta de irigare* 

mai iunie 
Media 

Neirigat 43 56 49,5 
Irigat 50% din IUA 45 63 54,0 

Sante 

Irigat 80% din IUA 59 70 64,5 
Neirigat 58 62 60,0 
Irigat 50% din IUA 63 75 69,0 

Amelia 

Irigat 80% din IUA 75 83 79,0 
Neirigat 43 56 49,5 
Irigat 50% din IUA 73 79 76,0 

Tâmpa 

Irigat 80% din IUA 60 69 64,5 
Neirigat 89 92 90,5 
Irigat 50% din IUA 70 98 79,0 

Agata 

Irigat 80% din IUA 84 96 90,0 
Neirigat 68 70 69,0 
Irigat 50% din IUA 56 68 62,0 

Rozana 

Irigat 80% din IUA 70 72 71,0 
 

Este de remarcat faptul că soiul Agata a înregistrat cel mai mare potenţial 

fotosintetic în această fenofază (tabelul 3).  

Tabelul 3 
Variaţia diurnă a transpiraţiei(g/10 g s.p.**) în luna iunie la cartoful cultivat 

pe   solurile nisipoase 
Ora Soiul Varianta de irigare* 

8 12 16 
Media zilnică 

Neirigat 8,9 22,4 16,4 15,9 
Irigat 50% din IUA 8,2 23,6 12,9 14,9 

Sante 

Irigat 80% din IUA 8,1 12,6 15,3 12,0 
Neirigat 10,1 21,3 9,2 13,5 
Irigat 50% din IUA 9,3 16,7 18,1 14,7 

Amelia 

Irigat 80% din IUA 9,6 19,1 10,0 12,9 
Neirigat 12,8 16,2 9,4 12,8 
Irigat 50% din IUA 14,5 17,4 12,3 14,7 

Tâmpa 

Irigat 80% din IUA 15,0 17,3 14,1 15,4 
Neirigat 9,9 23,1 13,8 15,4 Agata 
Irigat 50% din IUA 8,8 19,4 10,1 12,7 
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 Irigat 80% din IUA 8,7 16,0 12,5 12,4 
Neirigat 13,6 18,6 9,2 13,8 
Irigat 50% din IUA 11,5 16,9 11,8 13,4 

Rozana 

Irigat 80% din IUA 9,8 17,0 9,4 12,0 
 **s.p.– substanţă proaspătă. 

 

În fenofaza de înflorit, fază de acumulări maxime la plantele de cartof, a 

crescut intensitatea fotosintezei  iar asimilatele sunt transportate la nivelul 

tuberculilor. Soiurile Agata şi Tâmpa au înregistrat valori medii zilnice cuprinse 

între 54-90,5 mg s.u./dm2/8 ore.                

Cantitatea de apă în frunze înregistrată în fenofaza de buton a fost 

influenţată de cantitatea de precipitaţii căzută în această perioadă. Valorile 

înregistrate au fost cuprinse între 89,4% la soiul Tâmpa şi 92,9% la soiul Agata. 

Cantitatea de substanţă uscată în frunze a oscilat între 7,1% la soiul Agata 

şi 10,1% la soiul Amelia (tabelul 4). Concentraţia sucului vacuolar a fost influenţată 

de soiul cultivat şi varianta de irigare.Valorile au fost cuprinse între 1,8% la soiul 

Tâmpa şi 5,0% la soiul Agata.  

Hidratarea foliară ridicată în această fenofază a permis desfăşurarea în 

optim a celorlalte procese fiziologice. Astfel, intensitatea transpiraţiei a 

prezentat o variaţie diurnă, fiind influienţată de factorii climatici şi agrotehnici. 

Dimineaţa, la ora 8 valorile transpiraţiei foliare au fost cuprinse între 3,2 

g/ 10 g s.p./oră la soiul Rozana şi 4,8 g / 10 g s.p./oră la soiul Sante. 

La amiază (ora 12) odată cu ridicarea temperaturii aerului la 28o C şi 

scăderea umidităţii relative la 50%, s-a intensificat evaporarea apei prin 

transpiraţie. Valorile transpiraţiei au fost cuprinse între 9,5 g/ 10 g s.p./oră la 

soiul Tâmpa şi 14,2 g/ 10 g s.p./ oră la soiul Tentant. De menţionat că soiurile 

Agata, Tentant şi Amelia au înregistrat valori maxime ale intensităţii transpiraţiei 

la ora 16. Valorile medii zilnice au oscilat între 7,4 g/ 10 g s.p./ oră la soiul Tâmpa 

şi 11,4 g/ 10 g s.p./ oră la soiul Tentant (tabelul 5). 
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Tabelul 4 
Variaţia unor indici fiziologici la cartoful cultivat pe cernoziom 

Soiul Varianta de irigare Apa 
% 

Substanţa 
uscată 

% 

Concentraţia 
sucului vacuolar 

% 
Neirigat 92,9 7,1 5,0 Agata 
Irigat 50% din IUA 90,7 9,3 4,6 
Irigat 80% din IUA 90,9 9,1 2,0 Sante 
Neirigat 91,2 8,8 3,0 
Irigat 50% din IUA 90,4 9,6 2,2 Tâmpa 
Irigat 80% din IUA 90,8 9,2 1,8 
Neirigat 90,0 10,0 3,0 Amelia 
Irigat 50% din IUA 89,4 10,6 2,8 
Irigat 80% din IUA 90,5 9,5 4,0 Rozana 
Neirigat 91,4 8,6 3,9 
Irigat 50% din IUA 91,3 8,7 2,4 Tentant 
Irigat 80% din IUA 91,9 8,1 2,8 

 
În varianta de irigare la plafonul minim de 50% din i.u.a. valorile intensităţii 

transpiraţiei au fost mai reduse comparativ cu varianta în care umiditatea solului 

s-a menţinut deasupra plafonului de 80% din i.u.a. Astfel, în primul caz s-au 

înregistrat următoarele valori: 2,9-3,5 g/ 10 g s.p./ oră la ora 8 dimineaţa, 8,5-

16,5 g/ 10 g s.p./ oră la ora 12 şi 7,4-12,0 g/ 10 g s.p./ oră la ora 16. S-a constatat 

o diferenţă mare privind intensitatea transpiraţiei foliare la soiurile studiate 

deoarece fac parte din grupe diferite de timpurietate. 

Tabelul 5 
Variaţia diurnă a transpiraţiei foliare în fenofaza de buton 

la cartoful cultivat pe cerniziom, în g/ 10 g s.p. 
ORA Soiul Varianta de irigare 

8 12 16 
Media 
zilnică 

Neirigat 2,9 10,1 12,8 8,6 Agata 
Irigat 50% din IUA 4,4 12,1 16,0 10,8 
Irigat 80% din IUA 3,1 12,3 12,1 9,1 Sante 
Neirigat 4,8 14,4 11,2 10,1 
Irigat 50% din IUA 3,3 9,1 16,4 9,6 Rozana 
Irigat 80% din IUA 3,2 10,5 8,2 7,3 
Neirigat 2,8 16,5 16,8 12,0 Tentant 
Irigat 50% din IUA 3,8 14,2 16,4 11,4 
Irigat 80% din IUA 3,2 8,4 8,9 6,8 Amelia 
Neirigat 3,9 10,4 15,2 9,8 
Irigat 50% din IUA 3,5 8,5 10,2 7,4 Tâmpa 
Irigat 80% din IUA 3,5 9,5 9,2 7,4 
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În faza de înflorit, la plantele de cartof unde plafonul minim de umiditate s-a 

menţinut deasupra nivelului de 80% din i.u.a valorile transpiraţiei foliare au fost 

ridicate, înregistrându-se la ora 16 între 5,0 – 17,5 g/ 10 g s.p./ oră.  

Tabelul 6 
Variaţia diurnă a transpiraţiei foliare în fenofaza de înflorit 

la cartoful cultivat pe cernoziom, în g/ 10 g s.p. 
ORA Soiul Varianta de irigare 

8 12 16 
Media zilnică 

Neirigat 4,9 10,4 6,0 7,1 
Irigat 50% din IUA 3,5 14,0 6,4 7,9 

Agata 

Irigat 80% din IUA 3,2 5,6 16,5 8,4 
Neirigat 4,0 7,4 3,7 5,0 
Irigat 50% din IUA 3,7 6,2 6,8 5,5 

Sante 

Irigat 80% din IUA 6,5 9,8 17,0 10,9 
Neirigat 7,2 8,2 6,2 7,2 
Irigat 50% din IUA 3,4 10,4 5,0 7,9 

Rozana 

Irigat 80% din IUA 4,6 8,2 17,5 10,1 
Neirigat 6,6 9,2 4,3 6,7 
Irigat 50% din IUA 3,2 9,4 5,5 6,0 

Tentant 

Irigat 80% din IUA 6,7 13,8 11,7 10,7 
Neirigat 4,3 5,4 3,8 4,5 
Irigat 50% din IUA 4,5 7,8 5,2 5,8 

Amelia 

Irigat 80% din IUA 3,2 7,8 4,8 5,2 
Neirigat 4,5 5,6 3,5 5,7 
Irigat 50% din IUA 3,1 5,4 5,9 4,8 

Tâmpa 

Irigat 80% din IUA 3,4 10,4 5,0 6,2 
 

  Atunci când plantele sunt bine aprovizionate cu apă bilanţul hidric este 

pozitiv, stabilindu-se un echilibru între absorbţie şi transpiraţie.  

 La plantele de cartof din varianta neirigată valorile transpiraţiei au fost 

mai reduse, fiind cuprinse între 5,4 – 10,4 g/ 10 g s.p./ oră la amiază şi 3,5 – 6,0 g/ 

10 g s. p./ oră la ora 16 (tabelul 6).    

Intensitatea fotosintezei a fost influenţată de potenţialul genetic al soiului şi de 

acţiunea cumulată a factorilor climatici specifici zonei de cultură. La începutul lunii 

iunie (13.06) valorile fotosintezei au fost cuprinse între 23,1 – 82,9 mg s.u./dm2/8 

ore (tabelul 7).  

Spre sfârşitul lunii iunie fotosinteza a înregistrat valori cuprinse între 

50,9 – 69,7 mg s.u./ dm2/8 ore la plantele unde umiditatea solului a fost menţinută 
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deasupra nivelului de 80% din i.u.a. În varianta neirigată fotosinteza a înregistrat 

valori negative la soiurile Agata, Sante şi Amelia, plantele găsindu-se sub punctul 

de compensaţie. Soiurile extratimpurii cultivate în regim neirigat au ajuns la 

maturitate, asimilatele de la nivelul foliar fiind translocate în tuberculi.   

Tabelul 7 
Variaţia sezonieră a fotosintezei ( mg s.u./ dm2/ 8 ore) 

la cartoful cultivat pe cernoziom 
DATA Soiul Varianta de irigare 

13 .06. 2005 23. 06. 2005 
Neirigat - -16,5 
50% i.u.a. 23,1 53,1 Agata 
80% i.u.a. 56,0 57,4 
Neirigat - -9,5 
50% i.u.a. 39,3 23,7 Sante 
80% i.u.a. 49,6 63,4 
Neirigat - 22,0 
50% i.u.a. 69,1 51,0 Rozana 
80% i.u.a. 73,1 69,7 
Neirigat - 41,4 
50% i.u.a. 80,2 63,2 Tentant 
80% i.u.a. 82,9 73,1 
Neirigat - -10,6 
50% i.u.a. 40,0 46,0 Amelia 
80% i.u.a. 75,5 60,5 
Neirigat - 22,7 
50% i.u.a. 76,6 45,4 Tâmpa 
80% i.u.a. 79,1 50,9 

 

CONCLUZII 

1. Soiurile care prezintă valori mari ale concentraţiei sucului vacuolar se 

adaptează mai uşor la condiţii de stres termohidric, fiind mai rezistente la secetă.  

2. Cantitatea de substanţă uscată în frunze a oscilat între  9% la soiul 

Rozana şi 15%  la soiurile Agata şi Tâmpa.  

3. Concentraţia sucului celular s-a diferenţiat între soiuri, înregistrându-

se valori maxime tot la soiul Agata (5,3-5,6%). 

4. Hidratarea foliară ridicată în aceste fenofaze a influienţat pozitiv 

ritmul de creştere al plantelor de cartof, având un aparat vegetativ foarte 

dezvoltat. 
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5. Intensitatea transpiraţiei a fost influenţată atât de factorii climatici 

(temperatura aerului, umiditatea relativă, precipitaţii) cât şi de soiurile studiate.  

6. Variaţia diurnă a transpiraţiei a scos în evidenţă valori cuprinse între 8,1-

15,0 g /10 g s.p. la ora 8 dimineaţa la toate soiurile. La amiază (ora 12) valorile 

transpiraţiei au crescut odată cu ridicarea temperaturii aerului la 280 C şi scăderea 

umidităţii relative la 50%. Astfel, la soiul Sante intensitatea transpiraţiei a atins 23,6 

g/ 10 g s.p. iar la soiul Agata 23,1 g/ 10 g s.p. La ora 16 intensitatea transpiraţiei 

foliare a scăzut la toate soiurile, fiind cuprinsă între 9,2 – 18,1 g/ 10 g s.p. 

7. Intensitatea fotosintezei a fost influenţată de potenţialul genetic al 

soiului şi de acţiunea cumulată a factorilor climatici specifici zonei de cultură. 

 

ABSTRACT 

REZULTS CONCERNING THE SOME PHYSIOLOGICAL 

PROCESSES AT POTATO  FUNCTION OF VARIETY AND THE 

LEVEL OF SUPPLIES PEDOCLIMATICAL CONDITIONS FROM 

SOUTHERN COUNTRY AREAL 

The thermohydric stress at potato  appear  in summer days when the  

temperature is over 300C and the  relative humidity is under 50%, the global radiation is 

over 1000 W/m2. This  conditions are frequent in southern country. Hier, the potato  

cultive in irrigation conditions, but the stress provocated of drought maz be appear at 

potato for a short and a long time with negative effect upon  production. So, we must to 

determine the physiological reactions  of potato in this  conditions  function the 

differents technological factors: the variety, the soil,  irrigation method, etc. 

The researches were  effectuated on  6 varieties of potato, cultivated on 

chernozem soil and sandy  soil, in irrigation conditions of  80% from IUA and unirrigated. 

In the case of a big  hydric deficit, the increasing stop, the leaves turn, the  

gaseous changes are  reduce, and the perspiration processe intensity is too big 
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than intensity of photosynthesis  processe. In general, the perspiration intensity 

of plants on the  soils with  hydric deficit is lessly than of the  plants  cultivated 

on the  soils with  normal moisture. 

The determinations at  plants were emphaized  that the studied  fasctors  

influenced very mutch upon the  reaction of potato at enviroment conditions. 
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Table 1. The variation of some physiological index at potato cultivated on sandy   
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Table 2. The variation of photosynthesis at potato cultivated on sandy soils  in mg 
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