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Refacerea capacității de producție și protectie a ecosistemului 

natural din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a 

unor plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, secară) 
 

Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea 

de progrese semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și 

secarei într-un sistem de agricultură durabilă specific zonei 

solurilor nisipoase 

Elaborarea unor retete furajere din fasoliță, sorg pentru boabe 

și secară și testarea acestora în sectorul și zootehnic 

Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante 

specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară  

 

 

 

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI ADER 1.4.2 
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FAZELE PROIECTULUI 

 
     

     Faza 1. “Fundamentarea tehnico - ştiinţifică privind elaborarea 

procedurilor de refacere a capacității de producție și protecție a 

agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în 

cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, 

fasoliță, sorg, secară” 

 

Faza 3. “Optimizarea modelului experimental privind refacerea capacității 

de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, sorg, secară” 

      Faza 2. “Realizarea și testarea modelului experimental privind 

refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor 

din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii 

de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară” 

Faza 4. “Verificarea şi demonstrarea modelului experimental privind 

refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante 

tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară” 



Fonduri bugetare 2019-2022 

Partenerii 

Planificat (lei) Realizat (lei 2019-2022 

Faza 

1 

Faza 

 2 

Faza  

3 

Faza 

 4 

Faza 

 1 

Faza  

2 

Faza 

3 

Faza 

 4 

Total 

planificat 

Total 

Realizat 

CO - STAȚIUNEA DE 

CERCETARE 

DEZVOLTARE 

PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE 

NISIPURI DABULENI 

75200 187970 142900 93930 75008 151316 142900 93930 500000 463154 

P1 - INSTITUTUL 

NAȚIONAL DE 

CERCETARE 

DEZVOLTARE 

PENTRU BIOLOGIE ȘI 

NUTRIȚIE ANIMALĂ, 

BALOTEȘTI  

22500 56391 42810 28299 22500 45395 42810 28299 150000 139004 

P2 - UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA  
7563 18797 14290 9350 6013,2 14569,43 14290 9350 50000 44222,63 

TOTAL 105263 263158 200000 131579 103521,2 211280,43 200000 131579 700000 646380,63 
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ACTIVITĂȚI EFECTUATE 

 

Activitate 1.1: Evaluarea resurselor naturale din zona solurilor 

nisipoase în raport cu cerințele plantelor de fasoliță, sorg și 

secară 

        Activitate 1.2: Elaborare procedurilor privind sistemul 

de agricultură durabilă din zona solurilor nisipoase 

Rezultate livrate: 

  

 S-a elaborat o bază de date privind resursele naturale (climă, sol), biologice (particularități 

biologice ale speciilor de plante studiate)  si tehnologice (genotip, asolament, fertilizare, 

tratamente fitosanitare)   existente în zone cu stress termohidric în raport cu cerinţele 

plantelor de fasoliţă, sorg pentru boabe și secară 

 S-a elaborat dispozitivul experimental;  

 S-au achiziționat echipamente de cercetare-dezvoltare. Raport de cercetare 

 Participări la manifestări științifice (1 lucrare) 

 S-a întocmit raportul de activitate științifico-tehnică de fază și anual  

 S-a întocmit RST-ul fazei în format PowerPoint, pentru publicare pe sit-eul MADR 

 s-a creat pagina Web a proiectului la adresa: https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro 

Activitate 1.3: Diseminare rezultate obținute în faza 1 

https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/


ADER 1.4.2., Faza II 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI EFECTUATE 

 

    Activitate 2.1:  Identificarea şi promovarea în cultură 

a unor genotipuri de fasoliță, sorg și secară cu 

conținut ridicat în proteină  și tolerante la factorii de 

stres termohidric din zona solurilor nisipoase 

Activitate 2.3:  Monitorizarea relaţiei sol–apă-plantă și 

implicațiile acesteea asupra  cantității și calităţii producţiei  

de fasoliță, sorg și secară în contextul agriculturii durabile 

    Activitate 2.2:  Realizarea unor retete furajere din 

boabe de fasoliță, sorg și secară 

Activitate 2.4:  Activități de diseminare 



ADER 1.4.2., Faza II 
 

REZULTATE LIVRATE 

 
 

A fost realizată o bază de date privind comportarea plantelor studiate în cadrul asolamentului 

fasoliță-secară-sorg, din punct de vedere al fiziologic, morfologic, productiv și calitativ  

Au fost identificate genotipurilor de fasoliță (Aura 26 și Ofelia), sorg (Fuego și Alize) secară 

(Serafino și Binnto) cu toleranță la factorii de stres și cu conținut ridicat de proteină 

S-au obținut rezultate privind aplicarea unor produse nepoluante (BASFOLIAR 36 EXTRA, 

MATUREVO 3.35.35 + ME, –
 
BIOHUMUSSOL LICHID, Polyactiv Mn ) cu cu rol în creșterea producției 

și a calității acesteea. 

Au fost obținutre rezultate privind  prevenirea și reducerea atacului produs de boli și dăunători, 

prin folosirea unor produse prietenoase cu mediu (Mimox, Bioinsekt, Neemex), comparativ cu 

produse chimice (Dithane M 45, Calypso 480 SC). 

 S-au efectuat analize de calitate a solului prin încorporarea fasoliței în sol sub formă de 

îngrășământ verde  

S-au obținut rezultate privind privind calitatea nutriţională a variantelor de recepturi de nutreţ 

combinat  cu participarea boabelor de fasoliţă, sorg și secară şi influenţa acestora în hrana 

păsărilor 

Au fost realizate activități de diseminare pentru promovarea în cultură pe solurile nisipoase a 

unor plante specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară după cum urmeză: 

 s-au publicat 2 lucrări științifice; 

 s-a prezentat  2 lucrări în cadrul a  2 manifestări științifice;  

 s-au realizat achiziții echipamente de CD; 

 s-a organizat Workshop-ul: “Fasoliţa, sorgul și secara, culturi alternative  în condiţiile de 

stresului termohidric din zona solurilor nisipoase”. 

 s-a actualizat pagina web a proiectului: https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro  

 s-a întocmit raportul de activitate științifico-tehnică de fază și anual s-a întocmit RST-ul fazei în 

format PowerPoint, pentru publicare pe sit-eul MADR 
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ACTIVITĂȚI EFECTUATE 

 

 Activitate 3.1:  Comportarea resurselor genetice de 

fasoliță, sorg și secară în condițiile de  stres 

termohidric din zona  solurilor nisipoase 

Activitate 3.3:  Monitorizarea evoluţiei greutăţii corporale şi a 

stării de sănătate la păsări furajate cu nutreţuri combinate 

din fasoliţă, sorg boabe și secară. 

    

 Activitate 3.2:  Optimizarea factorilor biologici și 

tehnologici pentru  promovarea asolamentului fasoliță-

sorg-secară în cadrul agriculturii durabile 

 

Activitate 3.4:  Activități de diseminare 
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REZULTATE LIVRATE 

 
 

Au fost obținute rezultate de cercetare privind influența factorilor biotici (genotipuri de secară, respectiv: Binnto, 

Serafino, Inspector și Suceveana, de fasoliță, respectiv: Jiana, Aura 26, Ofelia și Doljana și de sorg pentru boabe, 

respectiv: Fuego, Capello, Alize și Albanus) asupra fiziologiei plantei, productivității și calității producțiilor obținute 

la secară, fasoliţă și sorg pentru boabe, în condițiile pedoclimatice din zona  solurilor nisipoase; 

 

Au fost obținute rezultate de cercetare privind influența factorilor abiotici (fertilizare, tratamente fitosanitare) 

asupra creșterii și dezvoltării plantelor de secară, fasoliţă și sorg pentru boabe, în condiţiile agriculturii durabile, 

prin testarea unor produse nepoluante pentru mediu, cu rol de fertilizare (Basfoliar 36 Extra, Maturevo 3.35.35 + ME, 

– Biohumussol lichid, Polyactiv Mn) și cu rol de protecție fitosanitară (Polyversum, Mimox, Decis Expert 100 EC, 

Bioinsekt și Neemex); 

 

Au fost obținute rezultate de cercetare privind monitorizarea comportării materialului biologic de secară, fasoliță 

și sorg pentru boabe la atacul unor agenți de dăunare (boli, dăunători); 

Au fost obținute rezultate de cercetare privind influența aplicării  unor produse nepoluante pentru mediu, cu rol de 

protecție fitosanitară (Polyversum, Mimox, Decis Expert 100 EC, Bioinsekt și Neemex) asupra infecției cu agenți 

patogeni și infestare cu dăunători a plantelor de secară, fasoliță și sorg pentru boabe, în condițiile solurilor 

nisipoase. 

 

Au fost obținute rezultate privind monitorizarea evoluţiei greutăţii corporale şi a stării de sănătate la păsări 

furajate cu nutreţuri combinate din fasoliţă, sorg boabe și secară 

 

Au fost organizate activități de diseminare pentru  Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante 

specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară, după cum urmează: 

• a fost organizat un seminar cu tema: “Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, 

fasoliță, sorg, secară”, 

• s-a editat și tipărit pliantul: “Fasolița, sorgul pentru boabe și secara - specii de plante tolerante la stresul 

termohidric din zona solurilor nisipoase” 

•  participări cu lucrări la diverse manifestări științifice (7 lucrări/4 manifestări) 

• 4 publicații:  2- ISI ; 2- BDI 

• s-a actualizat pagina Web a proiectului pe sit-eul https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro   

• s-au crear noi locuri de muncă (angajare de tineri cercetători) 

• s-a întocmit Raportul Anual, pentru faza 3  

• S-a întocmit o prezentare în format PowerPoint cu sinteza rezultatelor obținute la faza 3/2021, pentru a fi afișat pe 

site-ul MADR 
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ACTIVITĂȚI EFECTUATE 

 

    Activitate 4.1:  Cuantificarea comportării materialului biologic 

de  fasoliţă, sorg  boabe și secară la condițiile ecopedologice 

din zona solurilor nisipoase 

Activitate 4.3:  Demonstrarea utilizării fasoliţei, sorgului 

boabe  și secarei în reţetele furajere folosite în sectorul 

zootehnic 

     Activitate 4.2:  Demonstrarea conceptului de refacere a 

capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din 

zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor 

specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, 

secară 

Activitate 4.4:  Activități de diseminare privind „Refacerea 

capacității de producție și protectie a ecosistemului natural 

din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor 

plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, secară)” 
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Activitate 4.1:  Cuantificarea comportării materialului biologic de  fasoliţă, 

sorg  boabe și secară la condițiile ecopedologice din zona solurilor 

nisipoase 

Costuri planificate : 36350  lei 

(d.c. 36350  lei de la buget si 0 lei 

cofinantare) 

Costuri realizate 36350 Lei 

 (d.c. 36350  lei de la buget si 0 lei 

cofinantare) 

 

Bază de date privind factorii biotici și abiotici care concură la obținerea 

producției la fasoliță, sorg și secară. 

SCDCPN Dăbuleni: Cuantificarea rezultatelor privind desfăşurarea 

proceselor fiziologice, de creştere și productivitate la unele genotipuri de 

fasoliţă (Jiana, Aura 26, Ofelia și Doljana), sorg boabe (ES Alize,  ES 

Mousson, ES Armorik și ES Foehn) și secară (Binnto, Serafino, Inspector și 

Suceveana). Analize chimice de calitate a producţiei. 

 

Universitatea din Craiova: Cuantificarea parametrilor de stare fitosanitară 

a unor genotipuri de fasoliţă, sorg boabe și secară; Testarea unor produse 

cu rol de protecție fitosanitară (Polyversum, Mimox, Decis Expert 100 EC, 

Bioinsekt și Neemex) la culturile de secară, fasoliță, sorg. 
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Genotipul 

Productia 

 kg/ha 

Prod. 

Relativa % 

Diferent

a kg/ha 

Semnificatia 

Binnto 3882,2 128,8 868,9 * 

Serafino 4735,6 157,2 1722,3 ** 

Inspector 3806,7 126,3 793,4 

Suceveana 3013,3 100,0 Mt. Mt 

DL 5% 807,1   

DL 1% 1222,2   

DL 0,1% 1963,4   

 Rezultate de producție obținute la unele genotipuri de 

secară, în condițiile solurilor nisipoase 

469,7 

525,7 

479,6 479,1 

12,1 
11,1 

12,6 

15,9 

y (Proteina -kg/ha) = 4E-05x2 - 0,2555x + 918,55 
R² = 0,9636 

r=0,981* 

y (Proteina-%) = 2E-06x2 - 0,0157x + 48,159 
R² = 0,9969 
r=0,998** 
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 Corelația dintre producția de boabe și cantitatea de proteină în % și în kg/ha, la secară 
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Genotipul 
Prod. 

Kg/ha 

Gradul de atac 

Det 1 

Gradul de atac 

Det 2 
AUDPC rAUDPC Dif. Semnif 

F (%) I (%) 
GA 

(%) 
F (%) I (%) 

GA 

(%) 

Binnto 3882,2 15,30 1 0,15 75,06 15 11,25 120,45 232,08 -159,10 ooo 

Serafino 4735,6 2,00 1 0,02 49,02 10 4,90 51,76 540,09 -227,79 ooo 

Inspector 3806,7 5,10 1 0,05 87,10 15 13,06 137,90 202,72 -141,65 ooo 

Suceveana 3013,3 21,97 5 1,10 100,0 25 25,00 279,55 Mt Mt. 

DL 5% 25,10 

DL 1% 76,21 

DL 0.1% 112,02 

Comportarea unor genotipuri de secara într-o cultura comparativă fata de atacul 

patogenului Puccinia dispersa var. secalis in anul de experimentare 2021-2022  

la SCDCPN Dăbuleni 

Uredospori de Puccinia dispersa var. secalis, de culoare 
portocalie, surprinsi la microscopul MOTIC în laboratorul de 

Fitopatologie, Facultatea de Agronomie Craiova 
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Fungicid Insecticid 
Doza/ha 

Insecticid 

Producția 

Kg/ha 

Gradul de atac 

Det. 1- dupa primul tratament 

Gradul de atac 

Det. 2- dupa al doilea tratament 

Puccinia dispersa var.secalis Dăunători Puccinia dispersa var.secalis Dăunători 

GA% Dif. % Semnif. GA% Dif. % Semnif GA% Dif. % Semnif GA% Dif. % Semnif 

Netratat 

Netratat - 1977,8 7,53 Mt 1,13 Mt 12,50 Mt 2,32 Mt 

Decis Expert 

100 EC 
75 ml 2613,3 5,10 2,43 o 0,41 0,72 o 8,13 4,37 oo 1,04 1,28 oo 

Bioinsekt 0,5-1 l 2466,7 1,02 6,51 ooo 0,52 0,61 o 10,56 1,94 1,15 1,17 oo 

Neemex 1-1,25 l 2391,1 4,11 3,42 ooo 1,04 0,09 7,81 4,69 oo 2,05 0,27 

Poliversum -100 

g/300 l apă/ha 

Netratat - 2437,8 3,23 Mt 1,12 Mt 7,56 Mt 2,10 Mt 

Decis Expert 

100 EC 
75 ml 3317,8 0,56 2,67 o 0,23 0,89 o 3,55 4,01 oo 0,52 1,58 ooo 

Bioinsekt 0,5-1 l 3248,9 0,91 2,32 o 0,19 0,93 oo 4,70 2,86 o 0,31 1,79 ooo 

Neemex 1-1,25 l 2862,2 1,89 1,34 o 0,82 0,30 5,10 2,46 o 1,08 1,02 o 

Mimox 3l/ha 

Netratat - 2297,8 4,51 Mt 0,96 Mt 8,12 Mt 1,61 Mt 

Decis Expert 

100 EC 
75 ml 2804,4 1,82 2,69 oo 0,48 0,48 o 4,72 3,40 o 0,72 0,89 o 

Bioinsekt 0,5-1 l 2835,6 1,55 2,96 oo 0,30 0,66 o 5,10 3,02 o 0,42 1,19 oo 

Neemex 1-1,25 l 2495,6 2,17 2,34 o 0,62 0,34 o 5,73 2,39 o 0,81 0,8 o 

DL 5% 674,30 1,24 0,30 2,38 0,40 

DL 1% 924,70 2,52 0,89 3,72 1,08 

DL 0,1% 1258,70 3,10 1,22 4.71 1,51 

Influența tratmentelor cu diverse combinatii de fungicide și/sau insecticide asupra 

manifestarii atacului patogenilor si daunatorilor în cultura de secară 
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 Semnificația producțiilor înregistrată la unele genotipuri 

de fasoliță cultivate pe soluri nisipoase 

Genotipuri 

Producția 
Diferenta 

kg/ha 

Semnificati

a 

kg/ha % 

Jiana 
1302,4 100,0 

Mt. Mt. 

Aura 26 
2012,7 154,5 710,3 ** 

Ofelia 
2320,6 178,2 1018,2 ** 

Doljana 
2210,3 169,7 907,9 ** 

DL 5% 449,6 

DL 1% 680,8 

DL 0.1% 1093,7 

Genotipul de fasoliță 

Proteina (%) Grasimi 

(%) 

MH 

(kg/hl) 

MMB 

(g) 2021 2022 

JIANA 21,2 23 3,7 65,6 148 

AURA 26 22,7 22,7 3,9 74,4 168 

OFELIA 22,1 22,3 3,8 71,2 174 

DOLJANA 21,6 22 4,6 72,6 125 

Calitatea fizică și chimică a boabelor de fasoliță înregistrată la genotipurile 

studiate în condițiile solurilor nisipoase 

Corelații între conductanța stomatală și 

procesele de fotosinteză și transpirație 
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Genotipul 

Gradul de atac 

Det 1 

Gradul de atac 

Det 2 

F (%) I (%) 

GA 

(%) 

  

Dif. 

  

Semnif F (%) I (%) GA (%) 

Dif. 

  

Semnif 

Jiana 10,0 50 5 5 xxx 12,10 50 6,05 5,90 xxx 

Aura 26 4,14 10 0,41 0,41   7,14 15 1,07 0,92   

Ofelia 0 0 0 Mt   3,06 5 0,15 Mt   

Doljana 2,02 5 0,10 0,10   5,17 10 0,51 0,36   

DL 5%   0.47   0,95 

DL 1%   0,83   1,31 

DL 0.1%   1,04   1,97 

Comportarea unor genotipuri de fasoliță într-o cultura comparativă fata de atacul 

virusurilor in anul de experimentare 2022 la SCDCPN Dăbuleni 

 

Foto - original – Cowpea Mosaic Virus –simptom de mosaic pe frunze 
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Fungicid 

Insecticid 

Doza/ha 

Insecticid Producția 

Kg/ha 

Gradul de atac 

Det.1 – dezvoltarea 

ramificatiilor tulpinii 

Gradul de atac 

Det.2 – inainte de inflorit 

GA% Dif. Semnif GA% Dif. Semnif 

Netratat 

Netratat - 1795,9 2,10 Mt   3,62 Mt 

Decis Expert 100 

EC 

75 ml 2210,9 0,57 1,53 ooo 1,02 2,60 ooo 

Bioinsekt 0,5-1 l 2200,7 0,61 1,49 ooo 1,10 2,52 ooo 

Neemex 1-1,25 l 2183,7 1,24 0,86 oo 2,00 1,62 oo 

Polyversum 

100 g/ha 

Netratat - 2227,9 2,31 Mt   3,08 Mt 

Decis Expert 100 

EC 

75 ml 2603,7 0,40 1,91 ooo 1,02 2,06 oo 

Bioinsekt 0,5-1 l 2598,6 0,37 1,94 ooo 0,97 2,11 oo 

Neemex 1-1,25 l 2443,5 1,04 1,27 oo 1,89 1,19 o 

Mimox  

3 l/ha 

Netratat - 2036,1 1,94 Mt   2,97 Mt 

Decis Expert 100 

EC 

75 ml 2480,6 0,59 1,35 oo 1,14 1,83 oo 

Bioinsekt 0,5-1 l 2411,6 0,48 1,46 ooo 0,85 2,12 oo 

Neemex 1-1,25 l 2381,0 1,61 0,33 o 2,16 0,81 o 

  DL 5%   444,8   0,29     0,67 

  DL 1%   610,0   0,96     1,24 

  DL 0,1%   830,3   1,41     2,15 

Influența tratamentelor cu diverse combinatii de fungicide și/sau insecticide asupra 

manifestarii organismelor dăunătoare în cultura de fasoliță 

  
Foto 11- original –simptome de atac produse de Aphis sp. pe frunzele 

plantelor de fasoliță 
 

Foto 12- original –simptome de atac produse de Aphis sp.   pe frunzele 
plantelor de fasoliță 
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Genotipuri 

Producția 
Diferent

a kg/ha 

Semnifi

catia 

Proteina 

brută 

(%) 
kg/ha % 

ES Alize 5317,5 102,5 129,0 - 14,8 

ES Mousson 5515,9 106,3 327,4 - 

14 

ES Armorik 4484,1 86,4 -704,4 00 14,6 

ES Foehn 5436,5 104,8 248,0 - 13 

Media (× )̅ 5188,5 100 Mt 14,8 

DL 5% 461,2 

DL 1% 698,3 

DL 0,1% 1121,9 

Semnificația producțiilor înregistrată la unii hibrizi de sorg 

pentru boabe  cultivați pe soluri nisipoase 

Corelații între producție și masa a 1000 boabe 

(MMB)  și indexul suprafeței foliare (ISF) 

Variația diurnă a procesului de fotosinteză înregistrată la 

hibrizii de sorg pentru boabe cultivați pe soluri nisipoase 



 

ADER 1.4.2., Faza 4 
 

Simptome de atac pe frunzele de sorg provocate de afide 

din speciile Schizaphis graminum și Rhopaloisphum 

maidis 

Simptome de atac produs pe frunze și vârful de creștere la sorg 

de Ostrinia nubilalis (Sfredelitorul tulpinilor de porumb),  

Influența tratamentelor cu diverse combinatii de fungicide și/sau insecticide asupra 

manifestarii organismelor dăunătoare în cultura de sorg 
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Activitate 4.2:  Demonstrarea conceptului de refacere a capacității de 

producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase 

prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul 

termohidric, fasoliță, sorg, secară 

Costuri planificate : 49930 lei 

(d.c. 49930  lei de la buget si 0 lei 

cofinantare) 

Costuri realizate : 49930 lei 

(d.c. 49930  lei de la buget si 0 lei 

cofinantare) 

Promovarea sistemului de cultură “agricultura verde” pentru 

conservarea însușirilor fizico chimice ale solului nisipos prin folosirea 

fasoliței ca îngrășământ verde; 

Reducerea inputurilor prin promovarea asolamentului fasoliță-sorg-

secară în zonele secetoase 

SCDCPN Dăbuleni: Rezultate de cercetare privind cuantificarea 

parametrilor de  fiziologie, morfologie, productivitate și calitate a 

producţiilor de fasoliță, sorg boabe și secară cultivate în contextul 

agriculturii durabile din zona solurilor nisipoase prin prin testarea unor 

produse nepoluante pentru mediu, cu rol de fertilizare (Basfoliar 36 

Extra, Maturevo 3.35.35 + ME, – Biohumussol lichid, Polyactiv Mn)  

Cuantificarea rezultatelor de calitate a solului prin promovarea 

sistemului de cultură “agricultura verde”, prin folosirea fasoliței ca  

îngrășământ verde 
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Influența fertilizării foliare asupra unor indici fiziologici la 

secară 

Fertilizare radiculară 

Producția de boabe Diferența 

față de 

martor 

kg/ha 

Semnificația 

kg/ha % 

N75P40K40 (½ din doza 

tehnologică de NPK) 

2263,6 100,0 Mt. 

N150P80K80 (doza 

tehnologică de NPK) 

22995,5 132,3 731,9 * 

  DL 5% 383,8 

  DL 1% 886,3 

  DL 0,1% 2820,4 

Influența fertilizării radiculare cu NPK asupra producției 

de secară  în condițiile solurilor nisipoase (2020-2022) 

Fertilizarea foliară 

Producția de 

boabe 

Diferen

ța față 

de 

martor 

kg/ha 

Semnific

ația 

kg/ha % 

b1- Nefertilizat foliar 2076,3 100,0 Mt. 

b2- Basfoliar 36 Extra  (8 

l/ha) 

3033,4 146,1 957,1 *** 

b3- Maturevo 3.35.35 + ME 

(3,5 kg /ha) 

2839,8 136,8 763,5 *** 

b4-Biohumussol Lichid (1%) 2669,0 128,5 592,7 ** 

b5- Polyactiv Mn  (2,5 l/ha) 2529,4 121,8 453,1 ** 

DL 5% 316,8   

DL 1% 436,4   

DL 0,1% 600,7   

Influența fertilizării foliare asupra producției obținută la 

secară (2020-2022) 
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Calitatea nutrițională a boabelor de secară în funcție de sistemul de 

fertilizare (2020-2021) 

Fertilizare foliară 

N
75

P
40

K
40

 N
150

P
80

K
80

 

Proteină 

brută 

(%) 

Gluten 

(%) 

Indice 

Zelleny 

(ml) 

Proteină 

brută 

(%) 

Gluten 

(%) 

Indice 

Zelleny 

(ml) 

Nefertilizat foliar 8,25 14,05 15,00 10,44 20,17 22,33 

Basfoliar 36 Extra   9,04 16,03 13,97 11,77 24,45 30,00 

Maturevo 3.35.35 + ME  9,42 14,12 17,00 11,12 21,94 28,67 

Biohumussol Lichid  9,04 16,39 23,67 11,94 24,74 32,67 

Polyactiv Mn   8,87 18,65 22,33 13,23 28,48 48,67 

  
Foto 3. Secara fertilizată cu  N150P80K80 +Basfoliar 

36 Extra, 2022 (original) 
Foto 4. Secara fertilizată cu  N150P80K80 + Maturevo 

3:35:35+ME 2022 (original) 
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Influența fertilizării radiculare asupra productiei de boabe obținută 

la fasoliță (2020-2022) 

Fertilizarea radiculară 

Producția de 

boabe 

Diferența 

față de Mt. 

kg/ha 

Semnificația 

kg/ha % 

N30P30K30 (1/2 din doza 

tehnologică de NPK ) 

2183,2 100 Mt Martor 

N60P60K60  (doza 

tehnologică de NPK) 

2669,8 122,3 486,6 - 

DL 5% 515,8 

DL 1% 1191,2 

DL 0,1% 3790,7 

Fertilizarea foliară 
Producția de boabe 

Diferența 

față de 

martor 

(kg/ha) 

Semnificați

a 

kg/ha %     

Nefertilizat foliar 2037,4 100,0 Mt Mt. 

Basfoliar 36 Extra 2603,3 127,8 565,9 
*** 

Maturevo 3.35.35 + 

ME 

2650,5 130,1 613,1 

*** 

Biohumussol Lichid 2433,1 119,4 395,7 
** 

Polyactiv Mn 2408,3 118,2 370,9 
** 

    DL 5% 229,2   

    DL 1% 315,6   

    DL 0,1% 434,5   

Influența fertilizării foliare asupra productiei de boabe  

obținută la fasoliță (2020-2022) 
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Corelația dintre conductanța stomatală, rata 

transpirației și fotosinteză la fasoliță  în 10 variante de 

fertilizare 

Corelații dintre suprafața foliară și productivitatea 

plantei de fasoliță 

Calitatea nutrițională a boabelor de fasoliță în funcție de sistemul de 

fertilizare  
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Corelații dintre conductanța stomatală și procesele de fotosinteză și transpirație 

foliară la sorgul experimentat în 10 variante  de fertilizare  

Fertilizarea 

radiculară 

Producția de boabe Diferența 

față de 

martor 

kg/ha 

Semnificația 

kg/ha % 

N
75

P
40

K
40

   3660,8 100,0 Martor Martor 

N
150

P
80

K
80  

 5659,1 154,62 1998,3 ** 

  DL 5% 557,6 

  DL 1% 1287,8 

  DL 0,1% 4098,2 

Influența fertilizării radiculare cu NPK asupra producției obținută la 

sorgul pentru boabe cultivat  în condițiile solurilor nisipoase 



 

ADER 1.4.2., Faza 4 
 

Influența fertilizării foliare  asupra producției  obținută la sorgul pentru 

boabe cultivat  în condițiile solurilor nisipoase 

Corelații între producția de boabe obținută la 

sorg în 10 variante de fertilizare și indicii de 

calitate fizică ai producției (MMB și MH) 

Calitatea nutrițională a boabelor de sorg în funcție de sistemul de fertilizare  

Fertilizarea foliară 

Producția de boabe Diferența 

față de 

martor 

(kg/ha) 

Semnificația 

kg/ha % 

Nefertilizat foliar 4192,8 100 Martor Martor 

Basfoliar 36 Extra 4798,3 114,44 605,5 ** 

M aturevo 3.35.35 + ME 5064,6 120,79 871,8 *** 

Biohumussol Lichid 4656,3 111,05 463,5 * 

Polyactiv Mn 4587,9 109,42 395,1 

DL 5% 437,9   

DL 1% 603,1   

DL 0,1% 830,3   
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Influența îngrășământului verde  asupra indicilor chimici din sol, 

comparativ cu starea de fertilitate inițială  (2021-2022) 

Varianta 
Adâncimea 

(cm) 

Azot total 

(%) 

Fosfor 

extractibil 

(ppm) 

Potasiu 

schimbabil 

(ppm) 

Carbon 

organic 

(%) 

Creștere 

Carbon 

organic 

(%) 

pH 

în apă 

Starea inițială a solului 

înainte de încorporarea 

îngrășământului verde de 

fasoliță  (media 2020-2021) 

0-20 0,065 49 70,5 0,593 Mt. 6,97 

20-40 0,053 60 77 0,422 Mt. 6,5 

Fără îngrășământ verde de 

fasoliță 

0-20 0,068 52,5 68,5 0,596 0,003 6,86 

20-40 0,054 63,25 74,75 0,424 0,002 6,37 

Cu îngrășământ verde de 

fasoliță încorporat în sol 

0-20 0,085 68,5 92 0,603 0,01 6,97 

20-40 0,074 69,75 88 0,431 0,009 6,7 
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Influența îngrășământului verde de fasoliță corelat cu regimul de fertilizare chimică 

asupra evoluției unor indici hidrofizici din sol sub cultura de sorg (media 2021-2022) 

Corelația dintre carbonul organic 

și umitatea din sol 

Varianta experimentală Faza 5-8 frunze 

Faza de burduf a 

paniculului 

Faza de formare a 

bobului 

Faza de bob în ceară 

Biomasa  Fertilizare 

W  

(%)  

Rezerv

a de 

apă 

(m
3
/ha

) 

Deficit

ul de 

apă 

(m
3
/ha

) 

W  

(%)  

Rezerva 

de apă 

(m
3
/ha) 

Deficitu

l de apă 

(m
3
/ha) 

W  

(%)  

Rezerv

a de 

apă 

(m
3
/ha) 

Deficit

ul de 

apă 

(m
3
/ha) 

W  

(%)  

Rezerva 

de apă 

(m
3
/ha) 

Deficitu

l de apă 

(m
3
/ha) 

Fără îngrășământ 

verde de fasoliță 

 

N
80

P
80

K
80

 5,62 3,37 -94,63 5,05 -12,43 -110,43 3,45 -57,23 -155,23 3,48 -56,33 -154,33 

N
150

P
80

K
80

 5,58 2,47 -95,53 4,58 -25,50 -123,50 3,38 -59,13 -157,13 3,27 -62,40 -160,40 

Cu îngrășământ 

verde de fasoliță 

încorporat în sol 

 

N
80

P
80

K
80

 6,60 30,97 -67,03 5,53 1,07 -96,93 4,65 -23,60 -121,60 4,77 -20,27 -118,27 

N
150

P
80

K
80

 6,32 23,07 -74,93 5,28 -5,97 -103,97 4,38 -31,03 -129,03 4,37 -31,43 -129,43 

Influența îngrășământ verde 

comparativ cu varianta fără 

îngrășământ verde pe 

agrofondul de N
80

P
80

K
80  

(%)  

 

117,5 919,8 70,8 109,6 -8,6 87,8 134,8 41,2 78,3 136,8 36,0 76,6 

Influența îngrășământ verde 

comparativ cu varianta fără 

îngrășământ verde pe 

agrofondul de N
150

P
80

K
80 

(%) 

113,1 935,1 78,4 115,3 23,4 84,2 129,6 52,5 82,1 133,7 50,4 80,7 
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Activitate 4.3:  Demonstrarea utilizării fasoliţei, sorgului boabe  și 

secarei în reţetele furajere folosite în sectorul zootehnic 

 

Costuri planificate: 23299 lei 

(d.c. 23299 lei de la buget si 0 

lei cofinantare) 

Costuri planificate: 23299 lei 

(d.c. 23299 lei de la buget si 0 lei 

cofinantare) 

Rezultate obtinuteRealizare formule de nutrețuri concentrate din  

fasoliță, sorg boabe și secară 

 

INCDBNA Balotești: Cuantificarea parametrilor zootehnici (spor mediu 

de creştere, greutate, stare de sănatate şi calitate carne) la păsări, 

prin  hrănirea  cu nutreţ combinat în a cărui structură participă 

fasolita, secara și sorgul boabe 
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Influenta boabelor de sorg si/sau secară asupra  

greutății vii corporale la pui de carne 

Influenta boabelor de sorg si/sau secară asupra spor 

mediu zilnic, consum de furaje, consum specific 
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Influenta boabelor de fasoliță asupra  greutății vii 

corporale la pui de carne 

Influenta boabelor de fasoliță asupra  

spor mediu zilnic, consum de furaje, consum specific 

   

Foto 4.1.3.  Fasoliță (Vigna unguiculata L Walp) soiuri, Ofelia, Aura și Doljana (sursa: IBNA Balotesti). 
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Activitate 4.4:  Activități de diseminare privind „Refacerea capacității de producție și protectie a 

ecosistemului natural din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor plante specifice 

climatului arid (fasoliţă, sorg, secară)” 

Costuri planificate : 22000  lei 

(d.c. 22000  lei de la buget si 0 lei cofinantare) 

Costuri planificate : 22000  lei 

(d.c. 22000  lei de la buget si 0 lei cofinantare) 

 Rezultate obtinute:   

 Participări la simpozioane, conferințe naționale și international (5 lucrăti la 5 manifestări; 

 Publicații științifice în reviste cotate ISI-3;  BDI- 2.  

 Editare broșură cu tema „Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona 

solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, 

sorg, secară”;  

 Participări cu lucrări la diverse manifestări științifice naționale și internaționale (3 lucrări/2 manifestări);  

 Raport activitate de cercetare-dezvoltare;  

 Actualizare pag. Web 

 

SCDCPN Dăbuleni: Diseminare informaţii privind „Solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea de 

progrese semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și secarei într-un sistem de agricultură durabilă specific 

zonei solurilor nisipoase” prin: 

Participări cu lucrări la diverse manifestări științifice naționale și internaționale (4 lucrări/4 manifestări);  

Editare și Publicare broșură „Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona 

solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, 

sorg, secară”;  

Publicații: 1- ISI, 1-BDI; Lucrări de popularizare și asimilate (în reviste neindexate BDI)-2 

Organizare loturi demonstrative; 

Actualizare pagina Web; Întocmire raportul anual și final de activitate 

 

INCDBNA Balotești: Diseminare informaţii privind implicaţiile folosirii fasoliţei, sorgului și secarei în 

furajarea păsărilor;  

Participări cu lucrări la diverse manifestări științifice naționale și internaționale: 1 lucrare  

Publicații: 1 - ISI; 1- BDI;  

Lucrări de populrizare și asimilate (în reviste neindexate BDI)-2 

 

Universitatea din Craiova: Diseminare informaţii ptivind evaluarea stării fitosanitare a culturilor de 

fasoliță, sorg, secară și măsuri de reducere a pierderilor de producție;  

Participări cu lucrări la diverse manifestări științifice naționale și internaționale (1 lucrare/1 Conferință);  

Publicații: 1- ISI 
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Vizite ale fermierilor și specialiștilor agricoli în câmpul 

experimental și loturi demonstrative 
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CONCLUZII 

 
A fost creată o bază de date cu rezultate de cercetare privind influența factorilor biotici (genotipuri de secară, 

respectiv: Binnto, Serafino, Inspector și Suceveana, de fasoliță, respectiv: Jiana, Aura 26, Ofelia și Doljana și de sorg 

pentru boabe, respectiv: ES Alize, ES Mousson, ES Armorik, ES Foehn, asupra fiziologiei plantei, productivității și 

calității producțiilor obținute la secară, fasoliţă și sorg pentru boabe, în condițiile pedoclimatice din zona  solurilor 

nisipoase;  

A fost creată o bază de date cu rezultate de cercetare privind cuantificarea parametrilor de stare fitosanitară a unor 

genotipuri de fasoliţă, sorg boabe și secară; 

A fost creată o bază de date privind cuantificarea parametrilor de  fiziologie, morfologie, productivitate și calitate a 

producţiilor de fasoliță, sorg boabe și secară cultivate în contextul agriculturii durabile din zona solurilor nisipoase 

prin prin testarea unor produse nepoluante pentru mediu, cu rol de fertilizare (Basfoliar 36 Extra, Maturevo 3.35.35 + 

ME, – Biohumussol lichid, Polyactiv Mn) și cu rol de protecție fitosanitară (Polyversum, Mimox, Decis Expert 100 EC, 

Bioinsekt și Neemex);  

S-au obținut rezultate de cercetare privind promovarea sistemului de cultură “agricultura verde” pentru conservarea 

însușirilor fizico chimice ale solului nisipos prin folosirea fasoliței ca îngrășământ verde; 

A fost demonstrată utilizarea fasoliţei, sorgului boabe  și secarei în reţetele furajere, prin realizarea unor formule de 

nutrețuri concentrate din  fasoliță, sorg boabe și secară 

 Au fost cuantificația parametrii zootehnici (spor mediu de creştere, greutate, stare de sănatate şi calitate carne) la 

păsări, prin  hrănirea  cu nutreţ combinat în a cărui structură participă fasolita, secara și sorgul boabe 

Au fost organizate activități de diseminare pentru Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante specifice 

climatului arid: fasoliţă, sorg, secară, după cun urmează: 

• a fost editată și publicară broșura: Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona 

solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, secară, sorg, 

fasoliță,  

• au fost create de noi locuri de muncă prin angajare de tineri cercetători 

• au avut loc participări cu lucrări la manifestări științifice: 5 manifestri/6 lucrări prezentate 

• s-au publicat lucrări științifice: 5 lucrări științifice (3-ISI; 2-BDI) și 4 lucrări de popularizare 

• s-a actualizat pagina Web a proiectului (PROIECT ADER 14.2 - STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU 

CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI (SCDCPN DABULENI) 

• s-a întocmit Raportul Anual, pentru faza 4  

• s-a întocmit o prezentare în format PowerPoint cu sinteza rezultatelor obținute la faza 4/2022, pentru a fi afișat pe 

site-ul MADR 

• s-a întocmit Raportul FINAL al proiectului 

https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/

