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Rezumat

în etapa actuală de maximă mobilizare pentru obţinerea de recolte mari şi
stabile, de calitate, când îngrăşămintele industriale se produc şi se aplică cu eforturi
mari valorice şi energetice, organizarea fertilizării culturilor pe principii economice a
devenit o necesitate. La îngrăşămintele cu azot restricţiile de consum sunt determinate
de faptul că pentru producerea lor este nevoie de cantităţi mari de energie (25,7
KWh/kg N) precum şi din cauza efectului poluant asupra apei freatice când se aplică în
cantităţi mai mari decât cele necesare.
Efectele negative ale fertilizării inadecvate asupra mediului şi creşterea costurilor
îngrăşămintelor, impun necesitatea optimizării nutriţiei cu azot la cultura porumbului.
Pentru realizarea acestui obiectiv pe cernoziomul de la Fundulea s-au efectuat în
perioada 2000 - 2007 cercetări la porumbul irigat, urmărindu-se obiective specifice:
-

monitorizarea schimbările de scurtă şi lungă durată în fertilitatea solului;
determinarea răspunsului culturii de porumb la aplicarea îngrăşămintelor care au
contribuit la determinarea dozelor optime din punctul de vedere al eficienţei
economice şi al menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii solurilor;

-

eficienţa achiziţionării azotului din îngrăşăminte;
producţia

şi

calitatea

producţiei

în

diferite

scheme

de

management

a

îngrăşămintelor;
-

interrelaţiile existente între diferite sisteme de lucrare a solului, regimuri de irigare
şi fertilizare;

-

testarea unor metode noi de determinare a necesităţilor nutritive ale plantelor;

-

eficienţa tehnică şi economică a sistemului de agricultură cu inputuri reduse,
pentru limitarea efectelor secetei, a poluării mediului şi optimizarea nutriţiei la
cultura porumbului;
Cercetările efectuate au avut la bază două tipuri de experienţe. Pe de o parte

s-au analizat datele obţinute în experienţele de lungă durată cu îngrăşăminte, iar pe de
altă parte s-a studiat relaţiile şi interrelaţiile existente între fertilizare şi alţi factori
tehnologici (irigare, lucrările solului) Pentru analiza şi interpretarea rezultatelor s-au
folosit metode şi pachete de programe care au la baza conceptul statistic elaborat de
cercetători din ţară şi din străinătate

Conţinutul de carbon total este influenţat foarte semnificativ de fertilizarea
unilaterală cu azot, precum şi de fertilizarea minerală cu NP în doze optime asigurând
valori de 1,725, respectiv

1,788. Aplicarea gunoiului de grajd contribuie foarte

semnificativ la creşterea conţinutului de carbon total şi azot total din sol Fertilizarea
organo-minerală asigură valori ale Ct% de 1,896 şi ale Nt% de 0,198, asigurate statistic
ca fiind foarte semnificative. Scăderea conţinutului solului în carbon total la irigat cu
3,8% faţă de neirigat este foarte semnificativă, în timp ce conţinutul solului în azot total
rămâne neschimbat. Analizele chimice ale solului evidenţiază valori ridicate ale
conţinutului de carbon şi azot în solul lucrat cu cizelul. Fertilizarea unilaterală cu fosfor
asigură creşterea foarte semnificativă a conţinutului de fosfor mobil din sol cu 13,76
ppm faţă de nefertilizat, iar fertilizarea organo-minerală asigură creşteri cu 24,45 35,40 ppm. Valori ridicate ale conţinutului de fosfor mobil de peste 50 ppm se
înregistrează la neirigat şi la efectuarea lucrării de bază cu plugul cu cormană.
Cantitatea de azot mineral existent în sol la desprimăvărare pe adâncimea 0 -120 cm
are valori peste 120 kg N mineral/ha prin fertilizare cu gunoi de grajd şi prin aplicarea
resturilor vegetale şi a îngrăşămintelor complexe în toamnă; peste 130 kg N mineral/ha
se asigură prin fertilizarea cu gunoi de grajd şi îngrăşăminte complexe. Asigurarea cu
apă nu conduce la diferenţieri semnificative ale conţinutului de azot mineral din sol (0150 cm)

care are valori cuprinse între 90-105 Kg N mineral/ha, uşor mai ridicate la

neirigat. Conţinutul de azot mineral creşte prin efectuarea lucrării cu plugul cizel la
adâncime de 22-25 cm, fără a fi superior arăturii, având valori foarte semnificative faţă
de varianta lucrată superficial. Capacitatea de mobilizare a azotului mineral din sol a
avut variaţii mai reduse comparativ cu modificările constatate asupra însuşirilor fizice,
depinzând preponderent de evoluţia condiţiilor climatice din sezonul rece. Contribuţia
solului la nutriţia plantelor cu azot a variat intre 42-130 kg/ha N mineral, asigurând 30 80 % din necesarul culturi de porumb.
Efectele irigaţiei îndelungate, cu norme mari de udare la intervale mari de timp
asupra însuşirilor fizice ale solului sunt mai accentuate decât efectele lucrărilor reduse
ale solului. Prin creşterea densităţii aparente şi a rezistenţei la penetrare are loc o
înrăutăţire a proprietăţilor mecanice ale solului. însuşirile aerohidrice ale solului de la
Fundulea - considerat mai puţin pretabil pentru lucrările reduse ale solului, datorită
conţinutului ridicat de argilă - nu au înregistrat după 5-6 ani de aplicare limite critice
privind densitatea aparentă, porozitatea de aeraţie, porozitatea totală, rezistenţa la
penetrare. Regimul apei din sol prezintă o îmbunătăţire în condiţiile executării lucrărilor
reduse, în special în anii cu deficit de precipitaţii.

Cantităţile de azot optim economic variază între 90-190 kg/ha, iar sporul de
producţie pentru fiecare kilogram de azot aplicat are valori cuprinse între 12-27 kg
boabe. La irigat dozele optime sunt cuprinse între 94-178 kg N/ha şi asigură sporuri de
producţie cuprinse între 12,1-26,8 kg boabe/kg N Sporuri cuprinse între 10,8-24,6 kg
boabe/kg N sunt asigurate la neirigat de aplicarea a 105-185 kg N/ha, doze influenţate
de condiţiile excedentare de precipitaţii înregistrate în anul 2005 (1 din 3 ani analizaţi)
Cantităţile medii de azot optim economic rezultate din analiza experienţei de lungă
durată cu îngrăşăminte sunt cuprinse între 102-189 kg N/ha şi asigură un spor mediu de
17,6 - 20,4 kg boabe/kg N. Aplicarea îngrăşămintelor organice, în special a gunoiului
de grajd contribuie la scăderea dozelor optime economic către 100-140 kg N/ha şi la
creşterea sporului mediu de recoltă obţinut. Pentru obţinerea unor producţii optime de
peste 9 t/ha sunt necesare 140-166 kg N/ha şi 41-73 kg P 05/ha, conform ecuaţiilor de
2

producţie obţinute în cei 8 ani de analiză. Prin aplicarea îngrăşămintelor organice se
realizează o reducere a acestor doze cu 10-20 Kg N/ha şi 30-35 kg P Oslba.
2

Eficienţa achiziţionării azotului ca relaţie dintre disponibilitatea azotului estimat
şi azotul extras cu producţia este superioară prin fertilizare cu doze cuprinse între 120 180 kg N/ha şi prin efectuarea lucrării de bază a solului cu plugul cu cormană. Aplicarea
îngrăşămintelor organice influenţează eficienţa achiziţionării azotului, superioritatea
deţinând-o gunoiul de grajd. Dreapta de regresie ce descrie eficienţa achiziţionării
azotului în cazul aplicării resturilor vegetale prezintă panta cea mai mare, astfel prin
creşterea disponibilităţii azotului cu 1 kg/ha creşte azotul extras cu producţia cu 1,188
kg/ha. Coeficienţii de valorificare ai azotului au valori de 38% în varianta fertilizată
numai cu îngăşăminte minerale şi de 40-45% prin fertilizarea organo-minerală.
în condiţiile unei bune aprovizionări cu fosfor fertilizarea cu azot în doze
echilibrate asigură o creştere cantitativă şi calitativă a producţiei de porumb în sistem
irigat în condiţii de irigare, lucrarea solului cu plugul cu cormană şi fertilizarea cu doze
peste 140 kg/ha pe fond uniform de fosfor, contribuie la obţinerea unor producţii foarte
semnificative. Fertilizarea organo-minerală asigură sporuri de producţie de 2,5-3 t/ha
faţă de nefertilizat precum şi la creşterea conţinutului de proteină cu 30-40%. La
neirigat, printr-o fertilizare echilibrată, lucrările de conservare a solului pot constitui o
alternativă de înlocuire a arăturii, în contextul conceptului de agricultură durabilă.
Cele mai bune valori ale elementelor de productivitate se obţin prin fertilizare
optimă şi asigurare cu apă. Lucrările solului influenţează indirect aceste elemente prin
stimularea mineralizării şi prin rezerva de apă, astfel arătura este soluţia optimă în
terenurile irigate, iar lucrările reduse la neirigat.

Printr-un management integrat al fertilizării cu lucrările solului şi regimul de
irigare se obţin corelaţii foarte semnificative, pozitive între producţiile obţinute şi
calitatea acesteia (MMB, conţinutul de proteină, amidon, etc).
Deoarece în zonele umede şi în condiţii de irigare corectarea dozei de azot pe
baza azotului mineral din sol este nesigură precum şi datorită volumului mai redus de
muncă, putem folosi ca metodă de corectare a necesarului de azot determinarea
clorofilei, între unităţile SPAD şi producţia obţinută existând corelaţii semnificative
Cantităţile moderate de îngrăşăminte cu azot şi fosfor au avut o eficienţă
economică şi tehnologică ridicată la cultura porumbului irigat asigurând sporuri de
producţie pe unitatea de suprafaţă şi la 1 kg s a care depăşesc de 2-6 ori costul
îngrăşămintelor,

contribuind

la

eficientizarea

culturii.

Stabilirea

necesarului

de

îngrăşăminte la un nivel cât mai apropiat de potenţialul de producţie al culturilor şi în
raport de contribuţia solului prezintă importanţă deosebită în asigurarea eficienţei
acestora, creşterea coeficientului de valorificare şi evitarea poluării solului şi apelor.
Principalele căi de creştere a eficienţei valorificării îngrăşămintelor cu azot constau în
aplicarea eşalonată, corelată cu evoluţia potenţialului de producţie al culturii şi
asigurarea cu apă (rezerva solului şi precipitaţii), încorporarea acestora în sol
concomitent cu pregătirea patului germinativ, cu semănatul sau cu praşila mecanică
pentru evitarea pierderilor prin volatilizare, în special la uree, estimarea rezervei de azot
mineral din sol la începutul vegetaţiei şi testarea stadiului de nutriţie al plantelor în
diferite etape ale perioadei de vegetaţie. Pentru reducerea necesarului de îngrăşăminte
chimice cu azot un rol important revine aplicării periodice a îngrăşămintelor organice
(gunoi de grajd)

care reprezintă şi o importantă sursă

de fosfor,

potasiu şi

microelemente. Menţinerea aprovizionării solului în elemente nutritive la un nivel
apropiat de cerinţele agricole nu prezintă riscuri de poluare a solului şi apelor,
eliberarea acestora în forme mobile aflându-se în echilibru cu consumul plantelor Din
analiza rezultatelor economice se constată că tehnologia cu lucrări reduse se impune în
primul rând prin venit net superior tehnologiei convenţionale, asigurând totodată o bună
conservare şi evoluţie a solului şi protejarea mediului, efectele avantajelor agronomice
observându-se după 5 ani de aplicare.
Optimizarea nutriţiei cu azot la cultura porumbului în contextul unei agriculturi
durabile contribuie la creşterea profiturilor nete, la conservarea şi ameliorarea solului
precum şi la limitarea efectelor poluării.
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