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Ca efect al creşterii alarmante a populaţiei pe glob şi a schimbărilor climatice din ultimii 

ani este pusă în pericol securitatea alimentaţiei şi a mediului ambiant, astfel încât se impune 

necesitatea creşterii volumului cercetărilor în direcţia recuperării şi redării circuitului agricol a 

cât mai multor suprafeţe de teren arabil, în scopul creşterii producţiilor fără afectarea şi 

degradarea mediului prin intensivizarea excesivă a proceselor din agricultură.  

Aceasta reprezintă motivaţia principală pentru care am elaborat teza de doctorat cu titlul 

“Tehnologii durabile de cultivare a plantelor adaptate la particularităţile pedoclimatice 

locale prin utilizarea unor compuşi macromoleculari de sinteză”, prin care ne-am propus 

găsirea, dezvoltarea şi implementarea unor tehnologii care să permită cultivarea suprafeţelor mai 

puţin productive. În contextul schimbărilor climatice globale, introducerea în tehnologia de 

cultură a unor compuşi macromoleculari de sinteză este una dintre cele mai agreate metode de 

sporire a productivităţii terenurilor agricole, cu largi aplicaţii în agricultura modernă, iar prin 

folosirea compuşilor macromoleculari de sinteză se pot reda agriculturii diferite suprafeţe de 

teren supuse eroziunii, secetei sau altor forme de degradare. 

Lucrarea de faţă îşi propune să aducă noi date cu privire la creşterea productivităţii 

terenurilor agricole, prin elaborarea, testarea şi implementarea unor tehnologii durabile de 

cultivare a plantelor adaptate la particularităţile pedoclimatice locale prin utilizarea unor compuşi 

macromoleculari de sinteză, totodată urmărindu-se micşorarea decalajelor faţă de productivitatea 

medie a terenurilor agricole din cadrul Uniunii Europene, iar ca obiectiv specific s-a urmărit 

perfecţionarea tehnologiilor elaborate şi stabilirea normelor de aplicare diferenţiată în funcţie de 

particularităţile pedoclimatice locale şi speciile de plante cultivate. 

Realizarea acestor obiective presupune îndeplinirea unor obiective asociate, cum sunt: 

 Stabilirea influenţei Aquasorbului asupra unor însuşiri fizice şi hidrofizice ale solului; 

 Stabilirea influenţei compuşilor macromoleculari testaţi asupra activităţii biologice din sol; 



 
 

 Stabilirea influenţei compuşilor macromoleculari testaţi asupra unor însuşiri morfo-

fiziologice ale plantelor; 

 Stabilirea influenţei compuşilor macromoleculari testaţi asupra producţiei şi a unor elemente 

de productivitate la culturile analizate. 

Pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate am desfăşurat următoarele activităţi: 

 Înfiinţarea experienţelor cu respectarea normelor de tehnică experimentală privind 

proiectarea, organizarea şi executarea experienţelor de câmp. Pichetarea şi amplasarea 

experienţelor s-a făcut cu respectarea metodologiei de tehnică experimentală. 

 Experienţele s-au organizat cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de tehnologia de 

cultură, privind atât pregătirea terenului din punct de vedere agrotehnic (executarea 

lucrărilor de bază, pregătirea patului germinativ, combaterea buruienilor şi executarea 

lucrărilor de întreţinere în perioada de vegetaţie la epocile optime si cu mijloacele mecanice 

adecvate, corect echipate şi reglate), cât şi din punct de vedere fitotehnic, prin respectarea 

epocilor de semănat, întreţinere şi recoltat. 

 De asemenea, pentru atingerea obiectivelor s-au folosit soiuri adaptate condiţiilor 

pedoclimatice locale (PR38A24 la porumb si PR91M10 la soia, ambele de la firma Pioneer). 

 Prelevarea probelor de sol pentru determinarea şi punerea în evidenţă a diferitelor însuşiri 

fizice şi hidrofizice ale solului, cum ar fi: densitatea aparentă, umiditatea, rezerva de apă a 

solului. Aceste activităţi s-au desfăşurat diferenţiat, pe fiecare variantă a fiecărei repetiţii, în 

scopul de a ilustra cât mai fidel diferenţele care au apărut între tratamentele diferenţiate ale 

variantelor analizate. 

 S-au prelevat probe de sol în vederea determinării activităţii microorganismelor din sol, 

diferenţiat pentru fiecare variantă a fiecărei culturi. 

 Prelevarea probelor de sol pentru efectuarea determinărilor ce ţin de chimia solului s-au 

făcut pe adâncimea 0-40 cm. Prin această activitate s-au determinat pH-ul solului, conţinutul 

în humus, conţinutul în azot total, N-NO3 şi N-NH4, conţinutul solului în fosfor mobil şi 

potasiu mobil, precum şi determinarea capacităţii totale pentru schimb cationic. 

Experienţele s-au amplasat în cadrul Staţiunii Didactice a Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Ferma Ezăreni, pe un teren cu următoarele 

caracteristici: panta de 3-4 %; solul de tip cernoziom cambic, luto-argilos, format pe depozite 

loessoide, cu fertilitate mijlociu spre bună (mijlociu aprovizionat în N şi P2O5 şi bine 

aprovizionat în K2O); pH-ul solului slab acid; conţinut în humus de aproximativ 2,5 – 3,0 %. 



 
 

Teza de doctorat este structurată în zece capitole, conţine 250 pagini, 102 tabele şi 59 

figuri şi grafice. Prima parte, structurată în două capitole, reprezintă o sinteză a datelor 

bibliografice cu privire la tema tezei de doctorat. În cea de-a doua parte, structurată pe opt 

capitole, sunt caracterizate cadrul natural şi condiţiile climatice ale celor trei ani de experienţă 

precum şi materialul şi metoda de cercetare, alături de aceste aspecte fiind prezentate şi 

interpretate rezultatele cercetărilor proprii cu privire la subiectul tezei de doctorat. 

În capitolul I este prezentată o sinteză a stadiului actual al cercetărilor cu privire la 

utilizarea poliacrilamidei şi a substanţelor humice în agricultură. Sunt prezentate aspecte legate 

de efectele poliacrilamidei asupra mediului, degradarea acesteia în sol şi apă, influenţa 

poliacrilamidei asupra eroziunii solului, proprietăţilor fizice şi chimice ale acestuia, precum şi 

asupra microbiologiei solului. Substanţele humice sunt analizate sub aspectul compoziţiei şi 

structurii, a proprietăţilor fizice şi chimice, a degradării biologice, precum şi utilizarea acestora 

în agricultură. 

În capitolul doi sunt prezentate în sinteză aspectele cele mai importante legate de 

proprietăţile fizice şi chimice ale apei, formele şi indicatorii cei mai importanţi legaţi de 

circulaţia acesteia, conţinutul de apă al solului, precum şi cerinţele plantelor analizate pentru apă. 

În cel de-al treilea capitol este prezentat cadrul natural în care s-au desfăşurat cercetările, 

atât sub aspectul general al condiţiilor climatologice, al vegetaţiei şi al solului, cât şi al 

condiţiilor climatice înregistrate în cei trei ani de experienţă. O prezentare a acestor condiţii a 

evidenţiat faptul că anii 2010 şi 2011 au fost relativ favorabili culturilor analizate, în timp ce anul 

2012 a fost caracterizat de repartiţia total neuniformă a precipitaţiilor, acest lucru coraborat cu 

înregistrarea unor temperaturi medii lunare peste media multianuală din zonă ducând la 

instalarea secetei, mai ales în lunile de vară, acest lucru având drept consecinţă compromiterea 

producţiilor la culturile analizate. Din punct de vedere ştiinţific condiţiile cliamtice ale anului 

2012 au evidenţiat limitele compuşilor macromoleculari analizaţi. 

În capitolul patru al tezei de doctorat sunt prezentate scopul, obiectivele, materialele şi 

metodele de cercetare utilizate. Pentru determinarea densităţii aparente a solului şi a porozităţii 

totale a acestuia s-au recoltat probe de sol în aşezare nemodificată de pe adâncimea 0-30 cm, cu 

subdiviziuni din 10 în 10 cm, urmând determinarea densiţăţii aparente a solului prin raportarea 

masei solului uscat în etuvă la volumul total al probei, iar porozitatea totală a solului cu ajutorul 

relaţiei propuse de Rusu T. şi colab., 2007, Canarache A., 1990 ( 100)/1( DDaPT ). 

Umiditatea solului s-a determinat pe adâncimea 0-30 cm cu subdiviziuni din 5 în 5 cm, folosind 

Metoda gravimetrică. Rezerva de apă a solului s-a determinat indirect folosind formula propusă 



 
 

de Elisabeta Dumitru şi colab., 2009 ( 1,0hDAWX gs
). Determinările morfofiziologice 

ale plantelor s-au efectuat în câmpurile de experienţă, folosind aparatul CCM 200 plus de la 

firma firma Opti-Science pentru a determina conţinutul de clorofilă din frunze şi rulete pentru a 

determina înălţimea medie a plantelor în diferite fenofaze de dezvoltare. Producţiile şi 

elementele de productivitate s-au determinat la finalul fiecărui an agricol, acestea fiind 

interpretate cu ajutorul analizei varianţei şi a testului F. Analizele asupra microflorei solului s-au 

realizat cu ajutorul Metodei culturilor în plăci Petri. 

În capitolul cinci sunt prezentate şi interpretate rezultatele proprii privind influenţa 

Aquasorbului asupra unor însuşiri fizice şi hidrofizice ale solului. Analiza statisică a valorilor 

medii pe ani şi adâncimea 0-30 cm a evidenţiat faptul că tratamentul cu polimer a influenţat 

pozitiv densitatea aparentă a solului, porozitatea totală a acestuia, umiditatea solului şi rezerva 

totală de apă a acestuia, atât în cazul culturii de porumb, cât şi la soia, doza recomandată fiind de 

15 kg/ha Aquasorb. 

În capitolul şase sunt prezentate şi interpretate rezultatele proprii privind influenţa unor 

compuşi macromoleculari de sinteză asupra activităţii biologice din sol. Analizele efectuate au 

evidenţiat o rată mult mai mare a numărului de bacterii în sol în detrimentul micromicetelor, iar 

acest aspect se datorează în special concurenţei pentru unele substanţe între acestea, bacteriile 

fiind mai bine adaptate comparativ cu micromicetele, atât în cazul experienţei cu Aquasorb, cât 

şi la experienţa cu Lignohumat. În cazul ambelor culturi analizate a crescut numărul bacteriilor 

G
-
 în detrimentul celor G

+
. 

Activitatea biologică din sol a fost influenţată mai ales de prezenţa Aquasorbului în sol şi 

mai puţin de doza, epoca şi modul în care a fost încorporat acesta, între variantele tratate cu 15 

kg/ha Aquasorb şi cele tratate cu 30 kg/ha înregistrându-se diferenţe relativ mici, indiferent de 

epoca la care a fost administrat polimerul. Lignohumatul a determinat creşterea numărului 

bacteriilor G
-
 şi a micromicetelor în detrimentul bacteriilor G

+
, în cazul culturii de soia numărul 

micromicetelor crescâd mai evident decât în cazul culturii de porumb (de la 3,4 % la 3,7 % la 

cultura de porumb şi de la 3,1 % la 5,9 % în cazul culturii de soia). 

În cel de-al şaptelea capitol sunt prezentate şi interpretate rezultatele proprii privind 

influenţa unor compuşi macromoleculari de sinteză asupra unor însuşiri morfo-fiziologice ale 

plantelor la culturile de porumb şi soia.  

Tratamentul cu Aquasorb a influenţat pozitiv numărul de boabe/ştiulete, numărul de 

păstăi/plantă, înălţimea medie a plantelor şi conţinutul de clorofilă din frunze atât în cazul 

culturii de porumb, cât şi la soia. Numărul mediu de plante la hectar a fost semnificativ influenţat 



 
 

doar în cazul variantelor tratate cu 30 kg/ha Aquasorb, în cazul variantelor tratate cu 15 kg/ha 

Aquasprb înregistrându-se diferenţe faţă de varianta martor neasigurate statistic. 

Tratamentele cu Lignohumat au influenţat pozitiv parametrii analizaţi în strânsă 

interdependenţă cu condiţiile climatice ale perioadei analizate. Astfel, s-a observat că în 

condiţiile climatice mai puţin favorabile ale anului 2012 efectele pozitive ale Lignohumatului nu 

au putut fi valorificate de către plante. 

În capitolul opt sunt prezentate şi interpretate rezultatele proprii privind influenţa unor 

compuşi macromoleculari de sinteză asupra producţiei şi a elementelor de productivitate. 

Analiza statistică a evidenţiat o influenţă pozitivă a tratamentelor cu Aquasorb şi Lignohumat 

asupra MMB şi a producţiei în cazul ambelor culturi analizate. Efectele pozitive ale compuşilor 

macromoleculari utilizaţi au fost valorificate de către plante în funcţie de repartiţia precipitaţiilor. 

Acest aspect a fost evidenţiat mai ales în cazul MMB la cultura de soia datorită lipsei 

precipitaţiilor din vara anului 2012 în perioada de umplerea a boabelor. Masa hectolitrică a fost 

influenţată exclusiv de condiţiile climatice şi mai puţin de tratamentele efectuate, în cazul 

ambelor culturi diferenţele între variantele tratate şi varianta martor fiind neasigurate statistic. 

Capitolul nouă face referire la eficienţa economică a utilizării compuşilor 

macromoleculari Aquasorb şi Lignohumat în agricultură. Rezultatele au arătat că există o 

influenţă directă asupra eficienţei economice la culturile analizate, iar cea mai rentabilă este 

utilizarea unei doze de 15 kg/ha Aquasorb. Dozele de Lignohumat recomandate sunt de 100 g/10 

l apă/t seminţe + 60 g/ha / 300 l apă în faza de 3-4 frunze pentru porumb şi 100 g/10 l apă/t 

seminţe + 60 g/ha / 300 l apă în fazele de 2-3 frunze, înainte şi după înflorit în cazul culturii de 

soia. 

În finalul tezei de doctorat, în capitolul zece, sunt prezentate concluziile generale, urmate 

de referinţele bibliografice. 

 

 


