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Research was performed in a polyfactorial experiment at I.N.C.D.A. 
Fundulea between 2004 and 2006. Factor A (crop technology) had two 
graduations, factor B(irrigation regime) 6 graduations, and factor C (grown 
genotype) 3 graduations. The agricultural year 2004-2005 was excessively 
rainy, as the total rainfalls amount was 1138.7, while 2005-2006 was marked 
by drought, the total amount of yearly rainfalls was 494.5 mm, compared 
with the multiannual mean of 584.4 mm. 

From the viewpoint of temperature, 2004-2005 was normal, the 
annual mean of 10.8ºC was close to the multiannual mean of temperatures 
(10.6ºC), while 2005-2006 was almost normal, as the annual mean exceeded 
the multiannual mean by only 1.2ºC. The paper presents the average results 
of the two years of research. 

In the bacterium-treated soybean crop, the rate of N40 on P60 resulted 
in an insignificant yield increase, compared with the control. 

Out of the irrigation variants, the highest increase (7.72 q/ha) was 
recorded in the 50% IUA variant at a depth of 80 cm (dripping as half of the 
standard), compared with the non-irrigated variant, which showed a highly 
significant increase. Close values were also recorded in the 50% IUA 
irrigation varianta t 80 cm in depth (spraying as full standard), i.e. 7.28 q/ha, 
a statistically assured (highly significant) increase. 

Also, highly significant increase was recorded in the 50% irrigation 
variant at a depth of 80 cm (dripping 1/3 of the standard, i.e. 4.3 q/ha), 
compared with the non-irrigated variant; also, in the 50% IUA irrigation 
variant at a depth of 80 cm (sparying1/2 of the standard, i.e. 3.01 q/ha).    

Aut of the tested genotypes, the highest production was recorded in 
Triumf (6.13 q/ha), which was highly significant. Also, the Danubian variety 
recorded a highly significant yield (4.71 q/ha), compared with the control 
(Românesc 99). 

Thus, under market economy conditions, the careful choice of the crop 
technology may result in important resource economy, which leads to the 
optimised expenses and successful crop yields, without overlooking 
environmental protection. 

Keywords: irrigation standard, watering standard, genotype, soybean. 

Prin cercetările efectuate s-a urmărit optimizarea tehnologiei de cultură, a 
aprovizionării cu apă şi stabilirea celui mai indicat genotip, în vederea obţinerii 
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unei productii maxime soia în zona de sud a ţării, în condiţii de eficienţă 
economică şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Cercetările efectuate s-au realizat la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2004-
2006, în cadrul unei experienţe polifactoriale. Factorul A (tehnologia de cultură) a 
avut 2 graduări, factorul B (regim de irigare) 6 graduări, iar factorul C (genotipul 
cultivat) 3 graduări. Anul agricol 2004-2005 a fost excesiv de ploios, suma 
precipitaţiilor anuale fiind de 1138,7, iar anul 2005-2006 a fost secetos, suma 
precipitaţiilor anuale fiind 494,5 mm, faţă de media multianuală de 584,4 mm. 

Astfel, în condiţiile economiei de piaţă, prin alegerea judicioasă a 
tehnologiei de cultură, se pot face economii substanţiale de resurse, ceea ce duce la 
optimizarea cheltuielilor şi la reuşita culturii, în condiţiile protecţiei mediului 
înconjurător. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările efectuate s-au realizat la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2004-

2006, în cadrul unei experienţe polifactoriale de tipul 2 x 6 x 3, aşezată după metoda 
parcelelor subdivizate, cu următorii factori. 

 
A = Tehnologia de cultura, cu graduările: 

a1= N0 P60, bacterizat 
a2= N40P60, bacterizat 

 
B = Regim de irigare, cu graduările: 

b1= neirigat 
b2= irigat 50%IUA pe 0-80 cm,cu m=1 ; aspersiune 
b3= irigat 50%IUA pe 0-80 cm,cu m=1/2 ; aspersiune 
b4= irigat 50%IUA pe 0-80 cm,cu m=1/3 ; aspersiune 
b5= irigat 50%IUA pe 0-80 cm,cu m=1/2 ; picurare 
b6= irigat 50%IUA pe 0-80 cm,cu m=1/3 ; picurare 

 
C = Genotipul cultivat, cu graduările: 

c1= Românesc 99 
c2= Triumf 
c3= Danubian 

 
Anul agricol 2004-2005 a fost excesiv de ploios, suma precipitaţiilor anuale fiind 

de 1138,7, iar anul 2005-2006 a fost aproape normal, suma precipitaţiilor anuale fiind 
494,5 mm, faţă de media multianuală de 584,4 mm. 

Din punct de vedere al temperaturilor, anul agricol 2004-2005 a fost unul normal, 
media anuală 10.8 ºC fiind foarte apropiată de media multianuală a temperaturilor de 
10,6 ºC, iar anul 2005-2006 unul apropape normal, media anuală depăşind-o pe cea 
multianuală cu doar 1,2 ºC. Lucrarea prezintă media rezultatelor obţinute în cei doi ani 
de cercetare. 

Cele trei soiuri au fost create şi omologate la I.N.C.D.A. Fundulea, fiind 
recomandate pentru cultură atât în condiţii de irigare cât şi de neirigare, ele fiind 
caracterizate printr-o capacitate bună şi constantă de producţie.  

Datele au fost prelucrate statistic prin analiza varianţei şi comparate cu ajutorul 
diferenţelor limită. 
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REZULTATE SI DISCUTII 
Rezultatele obţinute sunt prezentate sintetic ca medie acelor doi ani de 

cercetare în următoarele tabele şi figuri. 
Influenţa tehnologiei de cultură este prezentată în tabelul 1 şi figura 1. Astfel 

se constată că varianta 2 de tehnologie şi anume N40P60 bacterizat, nu aduce un spor 
spor de producţie semnificativ faţă de varianta martor N0P60 bacterizat. 

Tabelul 1 
Influenţa tehnologiei de cultură asupra producţiei de soia în perioada 2005 – 2006 

Producţia Faţă de a1- N0P60 bacterizat Factorul A q/ha rel. % Dif. q/ha semnif. 
a1 – N0 P60 bacterizat 32.64 100 Dif. q/ha  
a2 – N40 P60 bacterizat 32.92 100.86 0.28 - 

LSD 5%=1.14 q/ha                  LSD1%=2.10 q/ha                LDS 0,1%=4.64 q/ha 

32,64 32,92
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a1- No P60 bacterizat a2- N40 P60 bacterizat  
Figura 1. Influenţa tehnologiei de cultură asupra producţiei de soia 

în perioada 2005-2006 

În tabelul 2 şi figura 2 este prezentată influenţa regimului de irigare asupra 
producţiei de soia. În toate variantele de irigare s-au obţinut sporuri de producţie 
asigurare statistic. 

Tabelul 2 
Influeţa regimului de irigare asupra producţiei de soia în perioada 2005-2006 

Producţia Faţă de b1-neirigat Factorul B q/ha rel. % Dif.q/ha semnif. 
b1 neirigat 28.67 100 Mt  
b2 irigat 50%IUA pe 0-80 cm, cu m=1; asperiune 35.95 125.39 7.28 *** 
b3 irigat 50%IUA pe 0-80 cm, cu m=1/2; asperiune 31.68 110.50 3.01 *** 
b4 irigat 50%IUA pe 0-80 cm, cu m=1/3; asperiune 31.03 108.23 2.36 ** 
b5 irigat 50%IUA pe 0-80 cm, cu m=1/2; picurare 36.39 126.93 7.72 *** 
b6 irigat 50%IUA pe 0-80 cm, cu m=1/3; picurare 32.97 115.00 4.3 *** 

LSD 5%=1.55 q/ha                LSD 1%=2.09 q/ha                LSD 0,1%=2.99 q/ha 

Astfel cel mai mare spor de producţie (7,72 q/ha) s-a înregistrat în varianta 
de irigare 50% IUA, pe 0-80 cm, cu m=1/2 prin picurare, acesta fiind asigurat 
statistic (foarete semnificativ). Valori apropiate ale sporului maxim de producţie s-
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au înregistrat şi la varianta de irigare 50% IUA pe adâncimea de 80 cm cu normă 
întreagă prin aspersiune, şi anume 7.28 q/ha., spor asigurat statistic (foarte 
semnificativ). 

Deasemeni valori importante ale sporului de producţie s-au realizat şi la 
celelalte variante de irigare. 
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Figura 2. Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de porumb boabe 
în perioada 2005-2006 

Tabelul 3 
Influenţa genotipului cultivat asupra producţiei de soia în perioada 2005 - 2006 

Producţia Faţă de c1- Românesc 99 Factorul C q/ha rel. % Dif. q/ha semnif. 
c1 – Românesc 99 29.17 100 Dif. q/ha  
c2 - Triumf 35.3 121.01 6.13 *** 
c3 - Danubiana 33.88 116.15 4.71 *** 

LSD 5%=2.09 q/ha               LSD1%=2.78 q/ha                LDS 0,1%=3.59 q/ha 

Dintre genotipurile experimentate, cel mai mare spor de producţie l-a obţinut 
soiul Triumf, şi anume 6,13 q/ha, sporul fiind asigurat satistic foarte semnificativ. 
Deasemeni şi soiul Danubiana a obţinut un spor foarte semnificativ de 4.71q/ha 
(tabelul 3, respectiv figura 3). 
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Figura 3. Influenţa genotipului cultivat asupra producţiei de soia 
în perioada 2005-2006 

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de soia, la acelaşi genotip 
culivat şi la aceeaşi tehnologie aplicată este prezentată în tabelul, respectiv figura 4. 
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Cea mai mare producţie dintre cele trei soiuri a înregistrat-o soiul Triumf (39.45 
q/ha), în varianta de tehnologie N40P60 bacterizat, respectiv irigat 50%IUA pe 0-80 
cm, cu m=1, prin aspersiune. Interacţiunea acestor factori a adus un spor de 
producţie de 6.62. q/ha, spor asigurat statistic foarte semnificativ. 

Tabelul 4 
Influenţa regimului de irigare asupra producţiei, la acelaşi genotip cultivat 

şi aceeaşi tehnologie, în perioada 2005-2006 
c1 – Românesc 99 c2 - Triumf c3 - Danubiana Varianta 

Prod. 
q/ha 

Dif. q/ha semnif Prod. 
q/ha 

Dif. q/ha semnif Prod. 
q/ha 

Dif. q/ha semnif  

a1 – N0P60 bacterizat 
b1- neirigat 24.31   Mt  31.91 Mt  28.88 Mt  
b2- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1 ; asperiune 

32.75 8.44 *** 38.25 6.34 *** 36.66 7.78 *** 

b3- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/2 ; asperiune

28.58 4.27 ** 32.97 1.04 - 32.22 3.34 * 

b4- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/3 ; asperiune

28.83 4.52 ** 31.67 -0.24 - 32.28 3.4 * 

b5- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/2 ; picurare 

31.95 7.64 *** 39.09 7.18 *** 37.69 8.81 *** 

b6- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm, cu m=1/3 ; picurare 

28.87 4.56 ** 36.34 4.43 ** 34.29 5.41 ** 

a2 – N40P60 bacterizat 
b1- neirigat 24.93 Mt  32.83 Mt  29.15 Mt  
b2- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1 ; asperiune 

33.01 8.08 *** 39.45 6.62 *** 35.59 6.44 *** 

b3- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/2 ; asperiune

28.54 3.61 * 34.5 1.67 - 33.26 4.11 * 

b4- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/3 ; asperiune

27.48 2.55 - 33.29 0.46 - 32.6 3.45 * 

b5- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm , cu m=1/2 ; picurare 

32.35 7.42 *** 38.38 5.55 *** 38.9 9.75 *** 

b6- irigat 50%IUA pe 0-80 
cm, cu m=1/3 ; picurare 

28.44 3.51 * 34.88 2.05 - 34.99 5.84 *** 

LSD 1%  = 3.14                    LSD 0.1% = 4.21                LSD 5%  =  5.51 
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Figura 4. Sinteza rezultatelor privind influenta tehnologiei de cultura, 

a regimului de irigare si a genotipului cultivat, asupra productiei 
de porumb boabe in perioada 2005-2006 

Următoarea producţie clasată a înregistrat-o soiul Triumf (39.09 q/ha) în 
varianta de tehnologie N0P60 bacterizat, respectiv irigat 50% IUA pe 0-80 cm, cu 
m=1/2, prin picurare, realizând un spor de producţie de 8.81 q/ha asigurat statistic 
foarte semnificativ. 
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Cele mai mare sporuri de producţie (asigurate statistic foarte semnificativ) 

au fost realizate de varianta de irigare prin picurare 50% IUA cu ½ m, pe 0-80 cm 
adâncime. Astfel cel mai mare spor de producţie (9,75 q/ha) a fost obţinut de soiul 
Danubiana, în varianta 2 de tehnologie N40P60 bacterizat, respectiv (8,81 q/ha), în 
varianta 1 de tehnologie N0P60 bacterizat . 

Deasemeni valori importante ale sporului de producţie au fost realizate şi în 
cazul variantei de irigare 50% IUA cu normă întreagă, prin asperisiune pe 
adăncimea 0-80 cm. 

CONCLUZII 
Pe baza rezultatelor obţinute se desprind următoarele concluzii: 
Doza de 40 Kg azot s.a./ha aplicată pe un agrofond de P60 nu influenţează 

semnificativ nivelul producţiiolor, în cazul bacterizării. 
Ca metode de irigare se recomandă irigarea la 50% IUA pe 0-80 cm, cu 

normă întreagă prin aspersiune. 
Ca metodă de irigare de perspectivă poate fi considerată şi irigarea prin 

picurare 50% IUA pe 0-80 cm, cu jumătate de normă, metodă care aduce producţii 
şi sporuri de producţie apropiate de irigarea cu normă întragă prin aspersiune. 

Practic această metodă de irigare, în cazul respectării tuturor verigilor 
tehnologice realizează o mare economie de apă şi energie faţă de varianta de irigare 
prin aspersiune cu normă întreagă. 

Cercetările ulterioare vor stabili şi indicatorii de eficienţă economică şi de 
eficienţă a valorificării apei de irigaţie, pentru fiecare variantă de irigare, astfel 
putându-se face recomandări mult mai precise asupra variantei optime de irigare. 
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