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Trough major competition for the vegetation factors (water, light and 
nutrients) the weeds determines the morphological and biological changes on 
the soybean plants, which bring down the yield.  

he growing, development and metabolic plants activity was influenced 
according to climatic condition of the year, effectiveness of the herbicides 
which was apllied simple or mixed and method of applying fertilizers, on the 
soil or foliar concomitant with applications. 

In order to establish the effectiveness for the both of technologically 
factors: foliar fertilization herbicides applications and this interaction, 
during 2002-2004 at A.R.D.S. Secuieni-Neamt was located a soybean trial on 
chernozen soil. 

The effect of foliar application with mains elements and 
microelements olone or together with herbicides on morphological and 
productivity parameters was materialized bysuperior values of all analysed 
parameters (height plants, foliar surface, number and seeds weight). 

Keywords: fertilizers, herbicides, foliar fertilization, soybean. 

Succesul culturilor de soia depinde, în mare parte, de eliminarea din timp a 
buruienilor, care concurează cultura de soia, în special în primele 20-30 zile după 
răsărire. Din cercetările efectuate în ţara noastră (Şarpe N. 1987) rezultă că 
buruienile în funcţie de gradul de infestare a terenului, reduc potenţialul biologic al 
soiurilor cu 50-70%. 

Creşterea, dezvoltarea şi activitatea metabolică a plantelor de soia 
înregistrează importante modificări în funcţie de o serie de factori si anume: de 
condiţiile climatice ale anului, de eficacitatea erbicidelor aplicate singure sau 
asociate şi de modul de aplicare a îngrăşămintelor (la sol sau pe vegetaţie, 
concomitent cu aplicarea erbicidelor [1÷3]. 

Pentru a stabili efectul celor doi factori tehnologici: fertilizare foliara şi 
erbicide asupra proceselor de creştere şi dezvoltare în vederea combaterii chimice a 
buruienilor şi măririi capacităţii de producţie la soia s-au început diferite 
experimentări în acest sens la S.C.D.A. Secuieni. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţele au fost efectuate în anii 2002-2004 la S.C.D.A. Secuieni pe un sol 

cernoziom cambic, cu un conţinut de 2.7% humus, 34% argila şi un PH=5,7. 
Experienţele au fost de tip bifactorial, amplasate după metoda parcelelor 

subdivizate in cinci repetiţii si a avut ca scop de a stabili influenţa celor doi factori 
tehnologici: erbicide şi fertilizare foliara asupra unor modificări morfologice şi de 
productivitate la plantele de soia care au fost stabilite prin măsurători, numărători şi 
cântăriri la un număr de 20 plante. 

 
Factorii studiaţi au fost: 
Factorul A: erbicide 

- a1 – neerbicidat; 
- a2 – Frontier 1.4 l/ha; 
- a3 – Frontier 1.4 l/ha + Flex 1.25 l/ha ; 
- a4 – Frontier 1.4 l/ha + Flex 1. 5 l/ha ; 
- a5 – Select + ulei + Pivot (0.5+2.0+0.5 l/ha). 

Factorul B: îngrăşăminte 
- b1 – nefertilizat; 
- b2 – N60P60; 
- b3 – Folifag; 
- b4 – Polimet ; 
- b5 –  F231. 

Ca agrofond general s-au folosit doze reduse de azot şi fosfor (N20P20). 
Îngrăşămintele minerale aplicate prin încorporare în sol au fost NPK (16-48-0) şi 
azotatul de amoniu. 

Îngrăşămintele complexe lichide Folifag, Polimet si F231 s-au administrat în soluţii 
diluate de 1,5% în perioada de vegetaţie a soiei (când plantele aveau 10cm înălţime) în 
amestec cu erbicidele postemergente (Flex, Select si Pivot). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Influenţa tratamentelor foliare asupra taliei plantelor de soia 
Rezultatele observaţiilor medii cu privire la efectul tratamentelor foliare cu 

îngrăşăminte lichide şi erbicide asupra taliei plantelor de soia prezentate în (tabelul 
1) arată că aplicarea tratamentelor în perioada creşterii vegetative a plantelor de 
soia, au determinat diferenţieri privind înălţimea acestora. 

Astfel, la 100 zile de la răsărirea plantelor se constata ca la variantele 
nefertilizate, dar erbicidate prin stropirea vegetaţiei cu erbicide asociate, talia 
plantelor de soia a fost cuprinsă între 64,3 si 66,5 cm, iar a plantelor din variantele 
neerbicidate a fost doar de 56,6 cm, efectul pozitiv de creştere datorându-se 
eliminării concurenţei buruienilor pentru factorii de vegetaţie. 

In ceea ce priveşte efectul îngrăşămintelor aplicate prin asociere cu 
erbicidele, pe baza observaţiilor medii, se constată că fertilizarea cu îngrăşăminte 
lichide foliare a stimulat mai mult creşterea plantelor în înălţime, comparativ cu 
fertilizarea prin aplicarea îngrăşămintelor la sol, talia plantelor de soia fertilizate 
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foliar fiind cu pâna la 2 cm mai ridicată decât a celor fertilizate cu îngrăşăminte 
aplicate la sol si cu aproximativ 5-6 cm mai mare decât a plantelor nefertilizate. 

Tabelul 1 
Influenţa tratamentelor cu erbicide şi îngrăşăminte aplicate foliar 

asupra înălţimii plantelor de soia (la 100 zile de la răsărire) 
FACTORUL TALIA PLANTELOR DE SOIA (cm) 

A. ERBICIDE B. INGRA-
SAMINTE 2002 2003 2004 Media 

0 57.4 54.1 58.4 56.6 
N60P60 66.2 59.7 65.1 63.7 
Folifag 64.5 58.4 64.3 62.4 
Polimet 65.8 59.3 64.7 63.3 

Neerbicidat 

F231 64.0 59.7 63.8 62.5 
0 60.7 59.5 62.1 60.8 
N60P60 67.3 65.3 67.9 66.8 
Folifag 66.7 64.2 65.7 65.5 
Polimet 67.0 63.9 66.8 65.9 

Frontier 1,4 l/ha 

F231 66.3 65.7 66.0 66.0 
0 65.0 63.7 64.4 64.3 
N60P60 68.2 68.5 70.1 68.9 
Folifag 69.3 69.4 69.2 69.3 
Polimet 71.0 70.1 69.8 70.3 

Frontier 1.4 l/ha + Flex 1.25 l/ha 

F231 69.0 69.0 69.1 69.0 
0 65.9 65.4 65.3 65.5 
N60P60 70.0 68.9 70.8 69.9 
Folifag 70.2 70.4 71.4 70.7 
Polimet 72.1 70.6 72.0 71.6 

Frontier 1.4 l/ha + Flex 1. 5 l/ha 

F231 70.8 70.2 71.6 70.9 
0 67.4 67.0 65.1 66.5 
N60P60 71.8 69.0 70.9 70.6 
Folifag 72.6 71.0 71.8 71.8 
Polimet 73.4 72.6 72.1 72.7 

Select + ulei + Pivot 
(0.5+2.0+0.5 l/ha). 

F231 73.0 71.2 71.9 72.0 
 
2. Influenţa tratamentelor foliare asupra dezvoltării aparatului foliar 
 
Măsurătorile cu privire la efectul tratamentelor foliare asupra dezvoltării 

aparatului foliar al plantelor de soia sunt prezentate în (fig. 1). 
Din examinarea datelor rezultă că fiecare din cei doi factori studiaţi au 

exercitat o anumită influenţă asupra suprafeţei totale a frunzelor de soia. 
a) Îngrăşămintele aplicate solului sau foliar au manifestat o puternică 

influenţă asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de soia. Comparând între ele datele 
de la variantele ce aparţin blocului neerbicidat se observă că suprafaţa foliară a 
frunzelor plantelor de soia a avut cele mai mari valori (740,7 cm2 /plantă) în 
variantele fertilizate la sol cu N60P60 . 

Între variantele care au fost stropite foliar cu îngrăşăminte complexe lichide 
nu se constată deosebiri substanţiale. 
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b) Erbicidele – aplicate postemergent nu au inhibat dezvoltarea plantelor 
de soia, dimpotrivă, a avut un efect benefic asupra acesteia. 

Astfel, la variantele erbicidate cu erbicidele Select + ulei + Pivot 
(0.5+2.0+0.5 l/ha) în blocul nefertilizat, suprafaţa foliara a fost de 964,9 cm2 

/planta, în timp ce la varianta neerbicidată, nefertilizată suprafaţa totală a frunzelor 
a fost de 623,0 cm2 /plantă. 
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Figura 1. Influenţa tratamentelor cu 
erbicide şi îngrăşăminte aplicate foliar 
asupra dezvoltării aparatului foliar al 
plantelor de soia la 100 de zile de la 

răsărire 

 
2. Influenţa tratamentelor foliare asupra numărului şi greutăţii 

seminţelor pe plantă 
 
Rezultatele medii obţinute în cei trei ani de experimentări prezentate în 

(tabelul 2), arată că numărul şi greutatea seminţelor pe plantă a înregistrat valori 
superioare la variantele erbicidate comparativ cu variantele la care nu s-au aplicat 
erbicide. 

La varianta neerbicidată, nefertilizată, numărul mediu de seminţe pe plantă a 
fost de 19,0 iar greutatea seminţelor a fost de 2,9g la variantele erbicidate cu 
Frontier 1,4 l/ha numărul de seminţe şi greutatea seminţelor pe plantă a fost de 33,8 
şi respectiv 4,1g, iar în variantele în care s-au folosit erbicide asociate, numărul 
mediu de seminţe pe plantă a fost cuprins între 40,9 şi 41,7 iar greutatea seminţelor 
între 6.4 şi 13.8g. 

Cele mai mari valori ale elementelor analizate au fost înregistrate în 
variantele tratate cu erbicidele Frontier 1.4 l/ha + Flex 1.5 l/ha şi Select 0,5 l/ha + 
Ulei 2,0 l + Pivot 0.5 l/ha. 
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Tabelul 2 
Influenţa tratamentelor foliare cu îngrăşăminte lichide şi erbicide asupra 

numărului şi greutăţii seminţelor pe plantă 

FACTORUL Nr. mediu 
seminţe/pl 

Greut. medie 
seminţe/pl  

(g) A. 
ERBICIDE 

B. INGRA-
SAMINTE Val. 

abs. 
Val. 
rel 

Dif.  Sem. 
Val. 
abs. 

Val. 
rel 

Dif.  Sem. 

0 19.0 100 Mt   2.9 100 Mt  
N60P60 23.4 123 4.4 *** 3.2 110 0.30 *** 
Folifag 22.8 120 2.8 *** 3.9 134 1.00 *** 
Polimet 21.4 113 2.4 *** 3.0 103 0.10 *** 

Neerbicidat 

F231 20.5 108 1.5 *** 3.1 107 0.20 *** 
0 33.8 100 Mt  4.1 100 Mt  
N60P60 44.6 132 10.8 *** 7.7 188 3.60 *** 
Folifag 45.7 135 11.9 *** 8.6 210 4.50 *** 
Polimet 45.1 133 11.3 *** 8.0 195 3.90 *** 

Frontier 
1,4 l/ha 

F231 44.1 133 11.1 *** 7.5 183 3.40 *** 
0 41.4 100 Mt  6.4 100 Mt  
N60P60 55.8 135 14.4 *** 10.0 156 3.60 *** 
Folifag 57.2 138 15.8 *** 11.6 181 5.20 *** 
Polimet 56.9 137 15.5 *** 11.3 177 4.90 *** 

Frontier 1.4 
l/ha + Flex 
1.25 l/ha 

F231 56.8 137 15.4 *** 11.1 173 4.70 *** 
0 41.7 100 Mt  6.6 100 Mt  
N60P60 65.0 156 23.3 *** 10.4 158 3.80 *** 
Folifag 67.3 161 25.6 *** 13.8 209 7.20 *** 
Polimet 66.9 160 25.2 *** 13.0 197 6.40 *** 

Frontier 1.4 
l/ha + Flex 
1. 5 l/ha 

F231 66.6 160 24.9 *** 12.9 195 6.30 *** 
0 40.9 100 Mt  6.0 100 Mt  
N60P60 64.2 157 23.3 *** 10.1 168 4.10 *** 
Folifag 66.2 162 25.3 *** 12.0 200 6.00 *** 
Polimet 65.5 160 24.6 *** 11.7 195 5.70 *** 

Select + 
ulei + Pivot 
(0.5+2.0+0.
5 l/ha). 

F231 65.0 159 24.1 *** 11.5 192 5.50 *** 
  DL5%  = 0.453 DL5%  = 0.286 
        1% = 0.605       1% = 0.382 
     0,1% = 0.795    0,1% = 0.502 

CONCLUZII 
1. Pe fondul unei fertilizări la sol cu N20P20 fertilizarea cu îngrăşăminte 

complexe lichide, aplicate foliar odată cu  erbicidele posemergente, manifestă cu 
siguranţă un efect stimulator asupra creşterii plantelor de soia. 

2. Rezultatele medii obţinute în cei trei ani de experimentări in ceea ce 
priveşte producţia de seminţe pe plantă duc la concluzia că nivelul recoltei de 
seminţe pe plantă depinde pe de o parte de felul erbicidului utilizat, pe de alta  de 
îngrăşămintele complexe aplicate prin stropiri foliare sau la sol. 
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