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REZUMAT

Culturile oleaginoase reprezintă unele dintre cele mai importante plante cultivate, a
căror recoltă poate avea destinaţii
animalelor

sau

materii

prime

foarte diferite: în alimentaţia umană, în

pentru

diverse

industrii,

inclusiv

pentru

furajarea

producerea

biocarburanţilor.
în ultimii ani, producţia mondială de uleiuri vegetale a ajuns la 125 mii. t (în 2007); la
această producţie au contribuit, în principal, următoarele culturi oleaginoase mai importante:
palmierul (39 mii. t), soia (37 mii. t), rapiţa (18 mii. t), floarea-soarelui (10 mii. t).
Evoluţia suprafeţelor cultivate cu soia pe plan mondial reflectă interesul de care se
bucură această plantă agricolă; astfel, suprafeţele au crescut continuu, de la 28,9 mii. ha în
1969, la 71,0 mii. ha în 1998, la 83,5 mii. ha în 2003 şi la 91,6 mil.ha în 2004. în ultimii ani,
soia a fost cultivată pe peste 100 mii. ha (în anul 2007) şi a produs peste 200

mii. tone

seminţe, ceea ce reprezintă o producţie medie de circa 2.000 kg/ha.
Pe plan mondial, marii cultivatori de soia sunt S U A , Brazilia, Argentina, China; pe
continentul european, soia este mai puţin răspândită, fiind cultivată pe câteva sute de mii ha,
în primul rând în Franţa, Spania, Italia, Federaţia Rusă.
în România, după 1990, spre deosebire de floarea-soarelui, care a cunoscut creşteri
spectaculoase ale suprafeţei cultivate, soia a c o b o r â t repede de la peste 500 mii ha (primul
loc în Europa), la sub 100 mii ha, dar au fost şi câţiva ani în care s-a semănat pe mai puţin de
50 mii ha, deci pe a zecea parte din suprafaţa iniţială. După anul 2000, în R o m â n i a au pătruns
soiurile de soia modificată genetic (soia Biotech) şi tehnologia Round-up Ready, ceea ce a
relansat cultura; s-a ajuns rapid la aproape 200 mii ha suprafaţa totală semănată, din care 8 0 %
era soia modificată genetic. După aderarea României la Uniunea Europeană, soia modificată
genetic a fost eliminată din cultură, pentru a fi respectate reglementările europene, astfel că,
din nou, suprafeţele s-au redus la 58 mii ha cu soia în anul 2008.
Evoluţia culturii soiei în judeţul Călăraşi a fost asemănătoare: peste 4 0 mii ha înainte
de 1990; reducerea rapidă până la 15 mii ha în 1991; diminuare la numai 6 mii ha în 2 0 0 1 ;
revenirea la 35 mii ha în 2006, din care 8 0 % era soia modificată genetic; reducerea din nou la
sub 15 mii ha în 2007 şi la numai 4 mii ha în anul 2008, urmare a eliminării din sortimentul
de soiuri a soiei Biotech. Trebuie subliniat că, în anii 2003-2006 în judeţul Călăraşi s-au

obţinut cele mai mari producţii medii (în anul 2005, peste 3000 kg/ha), iar producţiile totale
au fost de 68 mii tone, cele mai mari din intervalul 1981-2007.
Din analiza efectuată la nivel de judeţ, a rezultat că, în perioada analizată, sortimentul
de soiuri de soia a cuprins creaţii româneşti (ICCPT.Fundulea, S C D A . T u r d a ) şi creaţii
străine. Ponderea au deţinut-o soiurile semitârzii. Merită a fi semnalat că, după anul 2007,
cultivatorii din zonă au apelat la surse netradiţionale de sămânţă pentru a-şi

acoperi

necesarul, şi anume la soiuri create la Institutul pentru Culturi de C â m p şi Legumicole de la
Novi Sad, Serbia.
Teza de doctorat cuprinde rezultatele cercetărilor asupra calităţii materialului biologic
(sortimentul de soiuri) şi al reacţiei soiurilor la bacterizarea seminţelor, efectuate în perioada
2003-2007 în zona de sud a României, mai precis în Câmpia Mărculeşti, din Bărăganul de
Sud, pe un cernoziom vermic. Lucrarea are un volum de 285 pagini, în care sunt cuprinse 140
tabele, 68 figuri şi bibliografia cu 143 titluri.
Câmpia Bărăganului este una dintre cele mai importante zone agricole din România,
datorită calităţii solurilor existente aici (soluri din seria cernoziomurilor), caracteristicilor
climatului şi tradiţiilor în practicare agriculturii. Soia a fost şi va rămâne o cultură agricolă
de bază din Câmpia Bărăganului, alături de p o r u m b , grâu de toamnă, floarea-soarelui şi
rapiţă, şi o furnizoare importantă de concentrate proteice pentru marile crescătorii de animale.
în condiţiile câmpurilor experimentale din Câmpia Mărculeşti, în intervalul 2 0 0 3 2007 au fost efectuate cercetări asupra comportării unui sortiment de soiuri româneşti de soia,
în două cicluri experimentale (2003-2005 şi 2006-2007). Experienţa a avut 10 variante (10
soiuri), şi anume: Perla, Românesc 99, Columna, Atlas, Danubiana, Raluca, Safir, Victoria,
Triumf, Venera. A doua experienţă a fost bifactorială, cu 18 variante în primul ciclu
experimental şi 15 variante în al doilea ciclu, factorii experimentaţi fiind: f a c t o r u l A — soiul,
cu trei graduări: a, - Perla (extratimpuriu), Columna (semitimpuriu), Danubiana (semitârziu)
(în 2006-2007, au fost experimentate soiurile Perla, Românesc 99, Triumf); f a c t o r u l B tratamentul bacterian, cu şase graduări: b, - netratat; b — tratat cu tulpina comercială; b —
2

3

preparatul SO-26; b - preparatul SO-110; b - preparatul SO-122; b „ - preparatul Nitragin4

s

BAC soia. Pe parcursul vegetaţiei au fost efectuate, în dinamică, observaţii şi determinări,
asupra

dinamicii

vegetaţiei, dezvoltării

plantelor,

dezvoltării

nodozităţilor,

acumulării

azotului în plante. La recoltare au fost determinate densitatea plantelor din parcele, producţia
de seminţe, umiditatea acestora, înălţimea plantelor, înălţimea de inserţie a primelor păstăi,

numărul total de păstăi pe plantă, numărul de păstăi seci pe plantă, numărul total de boabe pe
plantă, numărul de boabe în păstaie, masa boabelor pe plantă, M M B . De asemenea, au fost
efectuate analize asupra calităţii recoltei (conţinutul seminţelor în lipide, în proteine,
compoziţia aminoacizilor).
în urma cercetărilor efectuate a fost formulată concluzia că, în Câmpia Mărculeşti se
întrunesc condiţii favorabile (clima şi solul) pentru realizarea unor culturi reuşite şi a unor
recolte bune de seminţe la soia, care pot depăşi, chiar în condiţii de vreme moderat de
favorabile şi tară irigare, 20 q/ha, şi chiar 25 q/ha.
Cele mai mari producţii de boabe au rezultat la soiurile cu perioadă mai lungă de
vegetaţie: Victoria (18,6 q/ha în medie pe 3 ani, 13,4 q/ha în 2 0 0 3 , 26,0 q/ha în 2004 şi
16,6q/ha în 2005), în primul ciclu, respectiv: C o l u m n a (17,4 q/ha în 2006 şi 21,5 q/ha în
2007), Triumf (17,3 q/ha în 2006 şi 18,6 q/ha în 2007) şi Danubiana (17,3 q/ha în 2006 şi
16,9 q/ha în 2007), în al doilea ciclu.
Ca urmare, pentru zona de experimentare, cu potenţial termic ridicat, se recomandă în
primul rând cultivarea soiurilor cu perioadă mai lungă de vegetaţie (Victoria - semitârziu şi
Venera - târziu), care folosesc eficient potenţialul termic al zonei. Cultivarea soiurilor cu
perioadă de vegetaţie mijlocie este recomandată pe terenurile unde, după soia, urmează să se
semene grâul de toamnă.
S-a determinat că, soiurile productive de soia se caracterizează prin talie mijlocie spre
înaltă (76,0-104,7 cm), inserţie înaltă a primelor păstăi (13,6-18,8 cm), număr mic de păstăi
seci pe plantă (0,1-2,3 păstăi), număr mare de boabe în păstaie (2,1-2,3 boabe), masa a 1000
de boabe mare (108-164 g) şi producţie mare de boabe pe plantă (6,3-12,1 g).
Determinările asupra dezvoltării nodozităţilor pe rădăcinile plantelor de soia din soiuri
diferite au permis ilustrarea evoluţiei

puternice a nodozităţilor în lunile iunie

(27,9

nodozităţi/plantă cu un volum de 0,69 cnrVplantă şi o masă de 91 m g s.u./plantă) şi iulie
(44,7 nodozităţi/plantă cu un volum de 1,65 cmVplantă şi o masă de 298 m g s.u./plantă),
perioadă în care conţinutul în azot al nodozităţilor a sporit de la 2 , 2 5 % la 3,70%.
Boabele de soia au avut un conţinut de 5,74-6,30% azot, 34,56-39,36% proteină brută
şi 17,13-20,73% lipide, evidenţiindu-se soiurile Triumf şi C o l u m n a (37,18-37,62% proteină
brută şi 19,26-20,03% lipide în 2007), Atlas (34,56-38,50% proteină brută şi 1 9 , 1 4 - 2 0 , 7 3 %
lipide) şi Venera (37,18-38,50% proteină brută şi 18,24-19,13% lipide).

Conţinutul în aminoacizi al boabelor de soia din soiuri diferite, a fost foarte variabil, cu
oscilaţii între 36,0 şi 41,8 g aminoacizi esenţiali la 100 g proteină hidrolizabilă, dintre care o
pondere mai mare o au arginina (8,0-12,1 g), leucina (9,1 g), lizina+histidina (8,2 g) şi
metionina+valina (5,7 g). Valori mai ridicate ale conţinutului în aminoacizi esenţiali s-au
obţinut la soiurile Românesc 99 (39,6 g), Triumf (40,6 g), Danubiana (41,3 g), Raluca
(40,2g), Safir (41,8 g) şi Venera (41,8 g).
Producţiile de proteină din boabele de soia au fost de 5,3 q/ha în medie pe 3 ani, cu
variaţii destul de importante de la un an la altul (între 4,2 şi 6,6 q/ha). Cele mai mari producţii
de proteină s-au obţinut în anul 2004 la soiurile Victoria, Venera şi Triumf (peste 7,3 q/ha).
Producţiile de lipide la soia au fost de 2,0 q/ha în medie pe 3 ani, cu variaţii relativ mici
de la un an la altul (între 2,0 şi 2,7 q/ha). Cele mai mari producţii de lipide s-au obţinut în
anul 2004 la Victoria, Venera şi Triumf (peste 3 q/ha).
în urma cercetărilor întreprinse, s-a constatat că în cadrul tehnologiei

de cultivare a

soiei, tratarea seminţelor cu preparate bacteriene este absolut necesară şi contribuie la
sporirea producţiei. Această concluzie se desprinde şi din faptul că, în intervalul 2003-2005,
în doi din trei ani, pe rădăcinile plantelor din parcelele martor nebacterizat nu s-au format
nodozităţi. în plus, în anul 2004, deşi s-au format nodozităţi şi fără bacterizare, acestea au
fost mai puţin active, astfel că producţiile martorului netratat s-au situat sub nivelul
variantelor tratate cu tulpini selecţionate.
Tratarea seminţelor înainte de semănat, cu preparate bacteriene, a avut ca efect
formarea de nodozităţi numeroase, bine dezvoltate, care au contribuit în m o d evident la
creşterea producţiilor. Dezvoltarea nodozităţilor a fost mai puternică la soiurile cu perioadă
lungă de vegetaţie, în sensul că numărul, volumul şi masa nodozităţilor au sporit de la soiul
extratimpuriu Perla, la soiul timpuriu Românesc 99 şi la soiul semitârziu Triumf.
Bacterizarea seminţelor cu tulpinile selecţionate, a dat cele mai bune rezultate, sub
aspectul dezvoltării nodozităţilor. Apreciat separat pe soiuri, tulpinile SO-110 şi SO-122 s-au
remarcat la soiul Perla, tulpinile SO-26 şi SO-122 la soiul R o m â n e s c 99 şi tulpinile SO-26 şi
SO-122, precum şi tulpina comercială, la soiul Triumf.
Bacterizarea seminţelor a avut un efect pozitiv în acumularea substanţei uscate în
plantă, evidenţiindu-se tulpina comercială urmată de tulpinile noi SO-110 şi SO-122 la soiul
Perla şi tulpinile SO-26 şi SO-110 la soiurile Românesc 99 şi Triumf.

Conţinutul în azot al plantelor de soia şi al părţilor aeriene ale plantei a avut o evoluţie
normală, remarcându-se sporirea conţinutului în azot la soiul Perla în varianta bacterizată cu
tulpina SO-26 şi la soiul Românesc 99 la tulpinile SO-26 şi SO-122.
în primul ciclu experimental, bacterizarea seminţelor de soia a avut ca efect sporirea
producţiei de boabe, în medie pe 3 ani, cu 0,3-1,9 q/ha la Perla, cu 0,7-1,5 q/ha la C o l u m n a şi
cu 1-1,1 q/ha la Danubiana. Sporurile cele mai mari obţinute prin bacterizare au fost de 4,4 q
boabe/ha în 2004 la Perla, de 4,0 q/ha în 2004 la Columna şi de 4,8 q/ha în 2003 la
Danubiana.
Cele mai eficiente sub aspectul influenţei asupra producţiilor au fost tulpinile noi S O 26 şi Nitragin-BAC-soia pentru toate soiurile şi alături de acestea, tulpina SO-110 la
Columna şi tulpina comercială la Danubiana.
Bacterizarea

seminţelor

a

avut

o

influenţă

pozitivă

asupra

calităţii

recoltei,

concretizată prin sporirea conţinutului în aminoacizi esenţiali, cu 0,5-2,7 g la soiul Perla, cu
0,7-3,9 g la soiul Românesc 9 9 şi cu 0,3-8,3 g la soiul Triumf. Cu un efect pozitiv deosebit se
remarcă la soiul Perla tulpinile SO-26 şi SO-110, la soiul Românesc 99 tulpina SO-110, iar la
soiul Triumf tulpinile SO-26 şi SO-110, prin creşterile cele mai mari ale conţinutului total de
aminoacizi esenţiali.
Producţiile de lipide şi de proteine obţinute la variantele bacterizate au fost superioare
martorului nebacterizat. în medie pe 3 ani (2003-2005), bacterizarea a sporit producţiile de
lipide cu 0,1-0,4 q/ha; cele mai mari producţii de lipide au fost de 3,1 q/ha în anul 2004 la
preparatele SO-26 şi Nitragin-BAC-soia pentru soiul Perla, de 3,6 q/ha în anul 2005 la
tulpina Nitragin-BAC-soia pentru soiul Columna şi de 3,8 q/ha la tulpina comercială în anul
2005 pentru soiul Danubiana.
De asemenea, bacterizarea a sporit cu 0,2-0,8 q/ha producţiile de proteine; cele mai
mari producţii de proteine au fost de 7,8 q/ha la tulpina SO-26 în anul 2 0 0 4 pentru Perla, de
8,4 q/ha la tulpinile SO-26 şi Nitragin-BAC-soia în anul 2 0 0 4 pentru C o l u m n a şi tulpina S O 122 în 2005 şi Nitragin-BAC-soia în 2004 pentru Danubiana.
Ca o sinteză a rezultatelor obţinute, se evidenţiază tulpinile noi Nitragin-BAC-soia şi
SO-26 cu efecte favorabile asupra dezvoltării nodozităţilor, a producţiei de boabe, de proteine
şi de lipide, a conţinutului în aminoacizi esenţiali, la toate soiurile. La soiul C o l u m n a se
evidenţiază şi tulpina SO-110, iar la Danubiana, tulpina SO-122 şi tulpina comercială.

urma analizelor efectuate la nivel de judeţ şi a cercetărilor în teren şi laborator,
apreciem

că soia, o cultură

agricolă

deosebit de rentabilă

datorită

posibilităţilor

de

mecanizare integrală a tehnologiei de cultivare, a preţurilor bune de valorificare a recoltei, a
avantajelor pe care le prezintă prin diversificarea sortimentului de culturi şi ca plantă
amelioratoare a fertilităţii terenurilor, este de certă perspectivă pentru judeţul Călăraşi şi
pentru zona Bărăganului de sud.
Ca atare, se apreciază că soia se va extinde din nou, în viitorul apropiat. Fără îndoială,
cultura va trebui amplasată cu prioritate pe terenurile amenajate pentru irigare. De asemenea,
apreciem că, în viitorul apropiat, soiurile de soia modificate genetic (soia „Biotech"), vor fi
acceptate spre cultivare în ţările Uniunii Europene, pe motivul foarte realist de a asigura din
producţia proprie a Uniunii, concentratele proteice pentru crescătoriile de animale şi a
diminua dependenţa Uniunii Europene de şroturile din import.

