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INFLUENŢA SISTEMULUI DE LUCRARE ŞI FERTILIZARE 
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CULTURA PORUMBULUI ÎN CADRUL STAŢIUNII 
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Rezumat: Rentabilitatea economică a culturilor din cadrul 

exploataţiilor agricole diferă în funcţie de volumul factorilor de producţie 
utilizaţi şi de influenţa acestora asupra producţiei obţinute. 

Cercetarea realizată în cadrul Staţiuni Didactice Iaşi – Ferma 
Ezăreni, vizează determinarea influenţei sistemului de lucrare a solului şi 
nivelului de fertilizare asupra producţiei şi eficienţei economice la cultura 
de porumb boabe în anul agricol 2003-2004 

 
Având în vedere că în etapa actuală, se urmăreşte găsirea unor metode 

agrofitotehnice mai rapide, economice şi eficiente care să asigure obţinerea unor 
recolte ridicate în contextul reducerii cheltuielilor la hectar şi conservării solului, 
am considerat ca oportună stabilirea cu mai multă precizie a interacţiunilor ce se 
stabilesc între principalii parametrii tehnologici în condiţiile de climă şi sol din 
Câmpia Moldovei. 

Prin cercetările efectuate în cadrul fermei Ezăreni a S.D. Iaşi, lucrarea de 
faţă îşi propune să aducă o modestă contribuţie la îmbunătăţirea tehnologiei de 
cultură a porumbului, precum şi identificarea factorilor limitativi ai producţiei în 
vederea eliminării, pe cât posibil, a acestora în scopul creşteri cantitative şi 
calitative a producţiei şi a rentabilităţii economice. 

METODA DE CERCETARE 
 
Studiul privind eficienţa economică a diferitelor metode lucrare a solului şi 

niveluri de fertilizare s-a făcut în cadrul unei rotaţii de 3 ani, fasole-grau-porumb. 
Experienţele sunt amplasate pe un teren cu panta de 3-4 %, sol de tip 

cernoziom cambic, luto-argilos, format pe depozite loessoide, având un pH slab acid, 
conţinut în humus de circa 3,6-3,4 %, mijlociu aprovizionat în N şi P2O5 şi bine în K2O. 

Experienţa este polifactorială de tipul AxBxC. Amplasarea experienţelor s-a 
realizat după “metoda parcelelor subdivizate” în 3 repetiţii. Suprafaţa unei parcele este 
de 25 m2. 

 FACTORII STUDIAŢI 
Factor A: Lucrările solului: 
 a1 – arat la adâncimea de 20 cm  
 a2 – arat la adâncimea de 30 cm  
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 a3 – lucrat cu Cizel  
 a4 – lucrat numai cu grapa cu discuri  
Factor B: Doze de îngrăşăminte (kg s.a./ha): 
     Fasole                             Grâu                                 Porumb 
 b1 – N30P60   b1 – N60P60   b1 – N60P60
 b2 – N60P60  b2 – N90P60  b2 – N90P60 
Factor C: Planta cultivată: 
 c1 – fasole 
 c2 – grâu  
 c3 – porumb 
Eficienţa economică a fost realizată pe baza determinării indicatorilor 

economici de bază ca profit brut, rata profitului, costul de producţie şi profitul marginal. 

REZULTATE OBŢINUTE 
Producţiile obţinute la cultura porumbului în anul agricol 2003-2004 au 

variat între 5977-8108 kg/ha. Faţă de varianta martor arat la 20 cm, spor de 
producţie distinct semnificativ de 759 kg/ha s-a înregistrat în varianta arată la 30 
cm cu 10% în plus faţă de martor. Pierderi distinct şi foarte semnificative de 
producţie s-au înregistrat în variantele lucrate cu cizelul, respectiv grapa cu 
discuri care au fost de 794 respectiv 1372 kg/ha (tab. 1). 

Tabelul 1 
Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra producţiei 

 de porumb (2003-2004) 
Producţia Varianta de lucrare  

a solului kg/ha % fata de M 
Diferenţa 

kg/ha 
Semnificaţia 

Arat 30 cm 8108,0 110,32 758,7 xx 
Arat 20 cm (martor) 7349,3 100,00 -   
Cizel 6555,0 89,19 -794,3 oo 
Disc 5976,8 81,32 -1372,5 ooo 

DL5%= 342 kg/ha 
DL1%= 518 kg/ha 

DL0,1% = 832 kg/ha 
Referitor la influenţa agrofondului, s-a constatat că sporirea dozei de azot a 

determinat creşteri de producţie asigurate statistic cu până la 7% (tab. 2). 
Tabelul 2 

Influenţa nivelului de fertilizare asupra producţiei 
 de porumb (2003-2004) 

Producţia Niveluri de 
fertilizare kg/ha % fata de M 

Diferenţa 
kg/ha 

Semnificaţia 

N90P60 7262,6 107,88 530,6 xx 
N60P60 (martor) 6732,0 100,00 -  

DL5% = 249 kg/ha 
DL1% = 362 kg/ha 

DL0,1% = 543 kg/ha 
La cultura porumbului, interacţiunile dintre lucrările de bază aplicate 

solului şi sistemul de fertilizare au determinat producţii maxime în varianta arată 
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la 30 cm pe ambele agrofonduri folosite, cuprinse între 7807 kg/ha şi 8408 kg/ha, 
cu sporuri de producţie cuprinse între 655 şi 1253 kg/ha, asigurate din punct de 
vedere statistic (tab. 3).  

Tabelul 3 
Influenţa interacţiunii factorilor lucrarea de bază a solului x nivel de fertilizare asupra 

producţiilor de porumb (2003-2004) 
Producţia Varianta de lucrare 

a solului 
Niveluri 

de 
fertilizare kg/ha % fata 

de M 

Diferenţa 
kg/ha Semnificaţia 

Arat 30 cm N90P60 8408,3 117,51 1253,0 xxx 
Arat 30 cm N60P60 7807,7 109,12 652,4 x 
Arat 20 cm  N90P60 7543,3 105,42 388,0   
Arat 20 cm (martor) N60P60 7155,3 100,00 -   
Cizel N90P60 6888,3 96,27 -267,0   
Cizel N60P60 6221,7 86,95 -933,6 oo 
Disc N90P60 6210,3 86,79 -945,0 oo 
Disc N60P60 5743,3 80,27 -1412,0 ooo 

DL5% = 490 kg/ha 
DL1% = 727 kg/ha 

DL0,1% = 1128 kg/ha 
Diferenţe negative faţă de martor (arat la 20cm + N60P60) cuprinse între 933 

şi 1412 kg/ha şi asigurate statistic s-au obţinut ca şi în anul precedent la variantele 
lucrate cu grapa cu discuri şi cizel (N60P60). La celelalte variante luate în studiu 
diferenţele de producţie au fost nesemnificative. 

Tabelul 4 
Influenţa interacţiunii factorilor lucrarea de bază a solului şi  

nivel de fertilizare balanţei de venituri şi a cheltuieli 

Varianta de lucrare 
a solului 

Niveluri de 
fertilizare 

Venit total 
(mii lei/ha) 

Cheltuieli 
directe 

(mii lei/ha) 

Cheltuieli 
totale 

(mii lei/ha) 

Arat 30 cm N60P60 16552 11670 13725 
Arat 30 cm N90P60 17826 12157 14212 

Arat 20 cm (martor) N60P60 15169 11380 13435 
Arat 20 cm N90P60 15992 11773 13828 

Cizel N60P60 13190 10966 13021 
Cizel N90P60 14603 11482 13537 
Disc N60P60 12176 10753 12808 
Disc N90P60 13166 11181 13236 

Se constată din datele sintetizate în tabelul 4 că veniturile, respectiv 
cheltuielile pe unitatea de suprafaţă, se modifică liniar în funcţie sistemul de 
lucrare şi nivelul de fertilizare, în sensul ca ambii indicatori cresc ca valoare de la 
variantele lucrate fără întoarcerea brazdei pe un agrofond N60 P60, la variantele 
lucrate cu întoarcerea brazdei pe agrofondul N90 P60. 
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Tabelul 5 

Eficienţa economică pe variante de lucrări 

Varianta de lucrare 
a solului 

Niveluri 
de 

fertilizare 

Cost de 
producţie 

(lei/kg) 

Profit brut 
(mii 

lei/ha) 

Rata 
profitului 

(%) 

Arat 30 cm N60P60 1.758 2827 20,6 
Arat 30 cm N90P60  1.690 3614 25,4 
Arat 20 cm (martor) N60P60 1.878 1734 12,9 
Arat 20 cm  N90P60  1.833 2164 15,6 
Cizel N60P60 2.093 169 1,3 
Cizel N90P60  1.965 1066 7,9 
Disc N60P60 2.230 -632 -4,9 
Disc N90P60  2.131 -70 -0,5 

Costul de producţie a oscilat între 1.758 şi 2.230 lei/kg iar analiza acestui 
indicator evidenţiază o scădere a efortului financiar pe unitatea de produs odată cu 
creşterea cheltuielilor de producţie prin alocarea de factori suplimentari. 

Se poate observa clar că, la cultura porumbului, arătura executată la 
adâncimea de 30 cm este cea mai eficientă economic cu diferenţe mari faţă de 
celelalte variante. De asemenea sporirea dozei de azot cu numai 30 kg/ha poate 
aduce sporuri de producţie care să asigure un profit brut pe hectar de 787 mii lei, 
adică 4,8 puncte procentuale de rată. 

Lucrarea solului la această cultură prin sisteme care nu presupun 
întoarcerea brazdei, îndeosebi numai cu grapa cu discuri, sa dovedit în condiţiile 
specifice anului de experimentare cu totul nerentabile economic, indiferent de 
nivelul dozelor de îngrăşăminte aplicate. 

Tabelul 6 
Eficienţa economică  pe cele două tipuri de elemente 

 de cost (arătura şi fertilizarea) 
Varianta de 

lucrare a 
solului 

Niveluri 
de 

fertilizare 

Venit 
marginal (mii 

lei/ha) 

Cheltuieli 
totale 

marginale 
(mii lei/ha) 

Profit 
marginal 

(mii 
lei/ha) 

Rata 
marginală a 
profitului(%) 

Arat 30 cm N60P60 4377 917 3460 377,3 

Arat 30 cm N90P60 5650 1404 4246 302,4 

 

Arat 20 cm N60P60 2993 627 2366 377,4 

Arat 20 cm N90P60 3816 1020 2796 274,1 

 

Cizel N60P60 1014 213 801 376,2 

Cizel N90P60 2427 729 1698 233,0 

 

Disc (martor) N60P60 0 0 0 0 

Disc N90P60 990 428 562 131,3 
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Defalcarea cheltuielilor de producţie pe tipuri de cheltuieli şi determinarea 

eficienţei economice marginale pentru fiecare variantă a fost realizată comparativ 
faţă de varianta cu cel mai redus grad de mobilizare a solului şi cu fertilizarea 
minimă (disc + N60P60). Aceasta relevă o creştere substanţială a profitului 
marginal de la prelucrarea solului cu grapa cu discuri până la arătura executată la 
adâncimea de 30 de cm. Acelaşi fenomen se înregistrează şi pentru fertilizarea 
suplimentară. 

Rata profitului marginal indică o rentabilitate deosebit de mare pentru toate 
sistemele de lucrare odată cu sporirea dozei de azot cu 30 kg s.a.N/ha. Acest 
aspect dovedeşte că este necesar, indiferent de condiţiile în care s-a realizat 
lucrarea de bază a solului, aplicarea unei fertilizări raţionale. 

 

CONCLUZII 
 
Producţia medie a oscilat între 5743 şi 8408 kg/ha. Arătura efectuată la 30 

cm a determinat obţinerea celor mai ridicate producţii (8108 kg/ha) cu 10 
procente în plus faţă de varianta martor, diferenţă asigurată statistic. Când 
lucrarea de bază a solului a constat din lucrarea efectuată cu grapa cu discuri sau 
cizelul, s-au înregistrat pierderi semnificative de producţie de 1372 respectiv 794 
kg/ha. 

Prin aplicarea a 90 kg/ha s.a. azot şi 60 kg/ha s.a. fosfor, producţiile au 
crescut faţă de varianta martor N60P60 cu până la 531 kg/ha, această diferenţă fiind 
semnificativă. 

La cultura porumbului, interacţiunile dintre lucrările de bază aplicate 
solului şi sistemul de fertilizare au determinat producţii maxime în varianta arată 
la 30 cm pe ambele agrofonduri folosite, cuprinse între 7808 kg/ha şi 8408 kg/ha, 
cu sporuri de producţie semnificative, cuprinse între 652 şi 1253 kg/ha. Diferenţe 
negative faţă de martor (arat la 20cm + N60P60) cuprinse între 4 şi 20%, asigurate 
statistic s-au obţinut la variantele lucrate cu grapa cu discuri şi cizel (N60P60). La 
celelalte variante luate în studiu diferenţele de producţie au fost nesemnificative. 

În condiţiile actuale, cele mai rentabile , din punct de vedere economic, au 
fost variantele lucrate la 30 cm pe ambele agrofonduri, care au obţinut o rată a 
profitului de 20,6 respectiv 25,4%. 

Odată cu scăderea dozei de îngrăşământ şi a gradului de mobilizare a 
solului se înregistrează pierderi importante de producţie iar eficienţa economică 
înregistrează acelaşi trend descrescător. 

În condiţiile în care unul dintre cei doi factori analizaţi nu sunt disponibili 
în cantităţile optime se poate interveni pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
economice prin suplimentarea celuilalt factor de producţie (în limitele prezentate 
anterior). 
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