
 

 

1 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 

ŞCOALA DOCTORALĂ DE  

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

           FACULTATEA DE AGRICULTURĂ                                                                           
 

 

 

 

 

Ing. SZABÓ L. LÁSZLÓ 

(REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT) 

 

 

 

 

 

INFLUENŢA VERIGILOR BIOLOGICE ŞI A 

FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA CANTITĂŢII 

ŞI CALITĂŢII PRODUCŢIEI LA UNELE SOIURI DE 

GRÂU DE TOAMNĂ 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC 

Prof. univ. dr. IOAN HAŞ 
 

 

 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 

 

2015 

 

 

 

  



 

 

2 

INTRODUCERE 

 

 Grâul are o mare importanţă ca produs alimentar, asigurând o mare parte din 

glucidele şi proteinele necesare omului şi reprezintă mai mult din jumătate din caloriile 

consumate de către omenire. Formele sub care se foloseşte grâul în alimentaţia omului 

sunt foarte diversificate, cea mai răspândită fiind pâinea. De fapt, nici un aliment nu 

satisface atât de economic cerinţele omului în principii nutritive ca pâinea din făina de 

grâu. 

 Sporirea producţiei la culturile agricole este determinată în mare măsură de 

calitatea seminţelor utilizate la însămânţarea suprafeţelor destinate producţiei de consum. 

Utilizarea la însămânţare a unei seminţe de calitate superioară contribuie la exprimarea în 

condiţii optime de cultură  a întregului potenţial productiv şi calitativ a soiurilor cultivate. 

Obţinerea unor seminţe cu însuşiri calitative superioare este condiţionatã de 

fundamentarea ştiinţificã a activităţii din domeniul seminţelor, care constă, pe de o parte, 

în cunoaşterea bazelor teoretice ale geneticii, ameliorării şi producerii de seminţe iar, pe 

de altã parte, în cunoaşterea aprofundată şi aplicarea în aceastã activitate a unor metode 

moderne de selecţie conservativã. Astfel de cunoştinţe sunt necesare pentru menţinerea 

permanentă a structurii genetice şi valorii biologice la nivelul iniţial al soiurilor de plante 

agricole. 

Soiurile de grâu de toamnă autohtone au o pondere de aproximativ 70 %  din 

suprafaţa cultivată în România, ceea ce reprezintă aproximativ 1, 5 milioane hectare. Prin 

activitatea de producere de sămânţă se urmăreşte multiplicarea rapidă a soiurilor de grâu 

nou create, dar şi aprofundarea cunoştinţelor legate de reacţia diferitelor categorii 

biologice de sămânţă ale soiurilor care se cultivă în prezent, în diferite condiţii de mediu, 

în vederea recomandării în practica agricolă a celor mai potrivite soiuri pentru fiecare 

zonă de cultură.  
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CAPITOLUL I 

IMPORTANŢA, ISTORICUL, ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA CULTURII GRÂULUI 

1.1.IMPORTANŢA CULTURII GRÂULUI 

            Din timpuri străvechi grâul a fost folosit, mai mult decât oricare altă plantă, în 

alimentaţia oamenilor şi a  rămas nedespărţit de omul civilizat de-a lungul întregii lui 

istorii.  

Glutenul este cea mai importantă componentă proteică a grâului şi a fost prima 

fracţie proteicǎ descrisǎ de chimişti, începând cu Becari, în anul 1728. Nivelul de 

aminoacizi recomandaţi în nutriţia umană arată că grâul este deficitar în lizină şi 

fenialanină (tabelul 1.2), în timp ce alţi aminoacizi se găsesc în cantităţi excedentare. 

Tabelul 1.2 

Nivelul de aminoacizi recomandaţi în nutriţia umanǎ, în comparaţie cu conţinutul 

boabelor şi al fǎinii de grâu (mg aminoacizi/g-1proteinǎ),  

Aminoacidul 

 

Necesarul pentru 

nutriţia umanǎ 

Bobul de grâu 

 

Fǎina de grâu 

 

Histidinǎ  15 23 22 

Izoleucinǎ  30 37 36 

Leucinǎ  59 68 67 

Lizinǎ  45 28 22 

Metioninǎ + cisteinǎ 22 35 38 

Metioninǎ  16 12 13 

Cisteinǎ  6 23 25 

Fenilalaninǎ  + tirozinǎ 38 64 63 

Treoninǎ  23 29 26 

Triptofan  6 11 11 

Valinǎ  39 44 41 

TOTAL 277 339 326 

   Sursa: Shewry, 2007 

Obţinerea de producţii ridicate de grâu în zonele favorabile a făcut posibil ca 

acesta să fie obiectul comerţului internaţional cu grâne, exportându-se spre zonele unde 

consumul este mai ridicat decât producţia proprie. Acest lucru este uşurat de însuşirea lui 

de a se păstra şi transporta uşor. România se află pe locul 18 în topul celor mai mari 20 

de ţări producătoare de grâu. Producţia mondialǎ de grâu a crescut în ultimii ani, 

ajungând la 702 mil tone în anul 2012, 660 mil. tone în 2013 şi 717 mil. tone în 2014. 

Pentru anul 2015 se estimeazǎ o producţie de grâu în lume de 729,5 mil tone. 
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1.2. ISTORICUL, ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA GRÂULUI 

 

Datoritǎ diversitǎţii sale genetice, plasticitǎţii fenotipice şi genotipice, grâul  se 

cultivǎ în întreaga lume, cultura lui extinzându-se de la Ecuator pânǎ la 67o latitudine 

nordicǎ (Scandinavia), respectiv 45o latitudine sudicǎ (Argentina), incluzând regiuni 

întinse din zona tropicalǎ şi subtropicalǎ (Feldman, 1995). 

Primele dovezi despre cultivarea grâului dateazǎ din perioada neoliticǎ, respectiv 

de acum 10000 de ani. Primele forme cultivate au fost cele diploide, cu genomul AA 

(einkorn) şi tetraploide, cu genomul AABB (emmer), înrudite din punct de vedere 

genetic, fiind originare din partea de S-E a Turciei (Heun şi colab., 1997; Nesbitt, 1998, 

Dubcovsky şi Dvorak, 2007). Cultura grâului s-a râspândit în Orientul Mijlociu acum 

9000 de ani, când şi-au fǎcut apariţia primele grâne hexaploide (Feldman, 2001). 

Domesticirea grâului a început cu speciile sǎlbatice, alegându-se formele care erau 

superioare ca producţie şi prezentau anumite caractere importante, precum rahisul fragil 

ceea ce presupunea desprinderea spiculeţelor de pe spic , caracter imprimat de gena Br- 

Brittle rachis (Nalam şi colab.,2006), dar şi bobul golaş.  

În ciuda originii sale relativ recente, grâul pentru pâine prezintǎ o diversiate 

geneticǎ foarte bogatǎ, cuprinzând peste 25000 de tipuri (Feldman, 1995), care sunt 

adaptate la o gamǎ largǎ de condiţii climatice.  

 

CAPITOLUL II 

PROBLEME ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVĂ ALE PRODUCERII DE 

SĂMÂNŢĂ LA GRÂU 

 

2.1.ROLUL SEMINŢELOR DE CALITATE ÎN  SPORIREA PRODUCŢIEI LA GRÂU 

 

          Principalul mijloc de obţinere a unor producţii ridicate şi stabile şi cel mai dinamic 

factor totodată este folosirea în cultură a soiurilor şi hibrizilor de mare productivitate 

(Ceapoiu şi colab., 1984). Soiurile de mare productivitate au capacitatea de a valorifica 

la un nivel superior măsurile tehnologice aplicate, posedă o bună adaptare la condiţiile 

nefavorabile de mediu şi se caracterizează printr-o bună rezistenţă la factorii de stres 
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biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (ger, secetă, încolţirea în spic), având în acelaşi timp 

şi valoroase caractere agronomice care le conferă rezistenţă la cădere, însuşiri care 

asigură stabilitate pentru capacitatea de producţie a acestora, indiferent de zona de 

cultură. Obiectivele menţionate trebuie să conducă în final la creşterea potenţialului de 

producţie a soiului în diferite condiţii de mediu, stabilitatea caracterelor prin ameliorarea 

diferitelor caractere şi însuşiri fiziologice, adaptarea la tehnologiile de cultură aplicate, 

obţinerea unei producţii de calitate. 

          Creşterea producţiei la culturile agricole este condiţionată, în mare măsură de 

calitatea seminţelor utilizare la însămânţarea suprafeţelor destinate producţiei pentru 

consum (Fenvick şi colab., 1988). Sămânţa de calitate superioară trebuie să posede 

valoare genetică şi biologică, puritate varietală şi fizică, indici ridicaţi de germinaţie, 

MMB şi MH, sănătate şi vigoare. Folosirea la însămânţare a seminţelor care îndeplinesc 

aceşti indici calitativi fac posibilă exprimarea în condiţii optime de cultură a potenţialului 

productiv şi calitativ  a soiurilor şi hibrizilor cultivaţi. 

2.3. METODICA ŞI TEHNICA DE PRODUCERE A SEMINŢELOR LA GRÂU 

          Principalele obiective ale producerii de sǎmânţǎ  la grâu sunt: 

•  menţinerea structurii genetice şi biologice iniţiale a soiurilor; 

• obţinerea de seminţe cu indici ridicaţi ai puritǎţii varietale, valorii culturale şi stǎrii 

sanitare; 

• producerea anualǎ a necesarului de seminţe de calitate pe soiuri şi categorii biologice. 

          Procesul de producere a seminţelor la grâu se desfăşoară în mai multe etape: 

1. alegerea plantelor tipice soiului; 

2. studiul descendenţelor în câmpurile de menţinere (1,2,3)– sămânţa amelioratorului 

(SA) 

3. producerea seminţei din categoria biologică prebază (1, 2 ani) –PB 

4. producerea seminţei din categoria bază (B); 

5. producerea seminţei certificată (C1, C2). 

Prima etapă a procesului de producere a seminţelor la grâu este alegerea plantelor 

tipice soiului, urmată de studiul individual al acestora în câmpurile de menţinere (1,2 

ani), obţinându-se sămânţa amelioratorului, care apoi se înmulţeşte consecutiv pentru 

producerea seminţei din categoria prebază, bază şi certificată.  Ȋn procesul de producere a 
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seminţelor, pentru obţinerea seminţei amelioratorului se pot aplica diferite metode de 

selecţie conservativă.  

 

2.4. PARTICULARITĂŢI ALE CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE LA GRÂU 

2.4.1. Componentele producţiei 

Recolta la grâu este direct determinată de numărul spicelor la unitatea de 

suprafaţă, numărul de boabe în spic şi greutatea bobului (Johnson şi colab., 1966, 

Garcia del Moral, 2006, Protic şi colab., 2007). La nivel de plantă, componentele 

producţiei sunt: numărul de fraţi fertili (cu spic), numărul de boabe în spic şi greutatea 

bobului. 

Rahman şi Wilson (1977), Rousset (1986), Triboi (1986), Săulescu (1986), 

Garcia del Moral şi colab. (2003 şi 2006), Mirales şi colab. (2000)  susţin că 

preocupările pentru formarea producţiei la grâul comun şi la grâul durum ar trebui axate 

pe studiul spicului ca element al productivităţii 

Rawson (1970) şi Pinthus şi Millet (1978) au remarcat importanţa numărului 

de spiculeţe pe spic ca element esenţial în realizarea producţiei.  

Greutatea bobului (MMB) este componentul de producţie cel mai bine studiat, 

probabil şi pentru faptul că în ontogeneza grâului, perioada umplerii boabelor ocupă un 

loc aparte.  

2.4.2. Ameliorarea capacităţii de producţie 

Primul pas într-un program de ameliorare este crearea variabilităţii genetice care 

oferă posibilitatea apariţiei unor recombinări noi de gene cu potenţialităţi superioare. Al 

doilea pas este procesul de selecţie care la modul general reprezintă identificarea şi 

izolarea genotipurilor dorite atunci când apar în populaţiile hibride segregante ca rezultat 

al recombinărilor. 

Alegerea genitorilor se mai poate face pe principiul complementării 

componentelor de producţie, a activităţii metabolice, sau a caracterelor componente ale 

unui ideotip. Săulescu  şi colab. (1981) sugerează criteriul complementării producţiilor 

pe baza reacţiei soiurilor la condiţiile de mediu pentru realizarea combinaţiilor hibride cu 

cea mai mare şansă de a obţine producţii mari şi sigure. 
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2.5. CALITATEA GRÂULUI 

Îmbunătăţirea potenţialului de producţie a fost însoţitã de menţinerea şi în multe 

cazuri de ameliorarea potenţialului calităţii de panificaţie, majoritatea soiurilor create la 

Fundulea fiind apreciate ca bune calitativ (Oproiu şi colab., 1986; Sãulescu şi colab., 

1994; Tianu şi colab., 1995). Hagima şi colab. (1999) a constatat că, în perioada 1980-

1995, prin introducerea şi extinderea noilor soiuri, suprafaţa ocupată de grâne care 

posedã fracţii gluteninice cu efect favorabil asupra calităţii a crescut cu 30- 40%, ceea ce 

a condus la o îmbunătăţire semnificativă a potenţialului calitativ al grâului românesc. 

 

CAPITOLUL III 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR, ORGANIZAREA 

EXPERIENŢELOR 

 

3.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

Obiectivele cercetǎrii sunt: 

►cunoaşterea particularităţilor reacţiei soiurilor noi de grâu de toamnă, româneşti şi 

străine, în diferite condiţii de experimentare în vederea unei alegeri judicioase a acestora 

în teritoriu;  

► evaluarea producţiei la soiurile de grâu de toamnǎ româneşti şi strǎine care se cultivǎ în 

Câmpia Transilvaniei, pe categorii biologice de sǎmânţǎ: bazǎ, certificatǎ I şi certificatǎ 

II, în condiţiile de la Satu-Mare; 

► obţinerea de noi date cu privire la utilizarea unei norme optime  de sǎmânţǎ la hectar la 

soiurile de grâu de toamnǎ româneşti şi strǎine; 

► studiul influenţei condiţiilor climatice, a desimii de semǎnat şi a factorului    genetic 

asupra producţiei şi a indicilor de calitate la soiurile de grâu de toamnǎ studiate; 

► corelarea însuşirilor morfo-productive şi de calitate la soiurile de grâu de toamnǎ testate; 

► calculul eficienţei economice  a producţiei obţinute; 

► extinderea în culturǎ a soiurilor de grâu de toamnǎ româneşti, prin sporirea încrederii 

cultivatorilor din zona Câmpiei Transilvaniei şi nu numai, pe baza eficienţei economice 

obţinute. 
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3.2. FACTORII EXPERIMENTALI ŞI GRADUĂRILE LOR 

În vederea realizării obiectivelor propuse, s-a organizat timp de trei ani, în 

condiţiile de la Satu-Mare, o experienţă cu doi factori: categoria biologicǎ de sǎmânţǎ şi 

soi, în trei repetiţii, cu urmǎtoarele graduǎri: 

 Factorul B, categoria biologicǎ de sǎmânţǎ, cu 3 graduări: 

B1=bază; 

B2=certificată I ; 

B3= certificată II. 

 Factorul S, soiul,cu 4 graduări: 

S1= Arieşan;  

S2 = Capo;  

S3 = Renan;  

S4= MV. Toborzo 

Pentru studiul influenţei desimii de semǎnat asupra producţiei şi indicilor de 

calitate s-a organizat la SCDA Turda, în perioada 2010-2012, o experienţǎ cu doi factori: 

desimea de semǎnat şi soi, în trei repetiţii, astfel: 

Factorul D, desimea de semǎnat, cu 3 graduări: 

D1 = 250 boabe germinabile/m2, 

D2 = 400 boabe germinabile/m2, 

D3 = 550 boabe germinabile/m2. 

 Factorul S, soiul, cu 8 graduǎri: 

S1= Apache;  

S2 = Capo;  

S3 = Arlequin;  

S4= Brutus;  

S5 = Iridium;  

S6 = Arieşan;  

S7= Apullum;  

S8 = Dumbrava. 
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3.4. CONDIŢIILE DE EXPERIMENTARE     

3.4.1. Condiţiile de experimentare de la Satu-Mare 

Experienţele de la Satu-Mare s-au desfǎşurat pe un sol brun luvic, care se 

caracterizeazǎ prin urmǎtorul profil de sol: Ap-E1-EB-Bt1-Bt2-Bt3, care s-a format pe 

depozite fluviatile, apa freaticǎ fiind prezentã la 4-6 m. Din punct de vedere agrochimic, 

orizontul Ap este sǎrac în humus, sǎrac în P mobil, bine aprovizionat cu K mobil, cu un 

caracter puternic acid spre mijlociu, acest caracter fiind  principalul factor limitativ al 

recoltelor. 

 Regimul termic în condiţiile de la Satu-Mare se caracterizează printr-o 

temperatură medie anuală de 9,70C, iar faţă de aceasta, în anul 2009-2010 s-a înregistrat o 

abatere pozitivă de 0,90C; anul cel mai călduros din perioada experimentării fiind 2012-

2013, cu o abatere de 1,50C.  

În anul agricol 2010–2011 s-au obţinut cele mai mari producţii la soiurile de grâu 

de toamnă testate în condiţiile de la Satu-Mare şi considerăm s-a datorat în mare parte 

unui regim pluviometric apropiat de normal. 

3.4.2. Condiţiile de experimentare de la S.C.D.A. Turda 

Vom descrie mai detaliat condiţiile climatice din anul 2011-2012: 

- Cantităţile de precipitaţii din luna iulie 2011 au fost  excedentare, ceea ce a 

condus la întârzierea recoltatului plantei premergătoare. După această lună excesiv de 

ploioasă, a urmat o perioadă de secetă prelungită, înregistrându-se un deficit de umiditate 

pentru această zonă de 111.6 mm . Din această cauză pregătirea terenului pentru semănat 

nu s-a putut realiza prin arătura de baza la 22-25 cm. Semănatul experienţelor s-a făcut în 

epoca optimă, asigurându-se norme corespunzătoare de seminţe pentru fiecare variantă în 

funcţie de indicii fizici şi biologici. Experienţele cu grâu de toamnă la Turda s-au 

semănat până la data de 20 octombrie 2011, într-un pat germinativ realizat printr-o 

trecere cu freza la adâncimea de 10-12 cm, urmată de una cu combinatorul.  Regimul 

pluviometric din perioada 1 august 2011-31 decembrie 2011 s-a încadrat în limitele 

foarte secetos şi excesiv de secetos. Aceste condiţii au făcut ca grâul de toamnă să răsară 

numai în primăvară, în jurul datei de 10 martie 2012. Cu asemenea situaţie climatică, 

cultura grâului de toamnă la Turda nu s-a mai întâlnit niciodată. Putem spune că la grâul 

de toamnă perioada de vegetaţie a fost la fel de lungă ca aceea a grâului de primăvară. 
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Ȋnspicarea a avut loc în perioada normală pentru grâul de toamnă, începând cu data de 19 

mai. Etapa de creştere şi umplere a bobului s-a realizat în aproximativ 50 de zile, aceasta 

fiind cea mai puţin afectată de condiţiile climatice ale anului 2012. Au fost mai avantajate 

din punct de vedere al nivelului producţiei soiurile mai tardive, precum Dumbrava. În 

condiţiile din ţara noastră, perioada de vegetaţie a grâului de toamnă se încadrează, în 

general, între 260 şi 270 zile (cca. 9 luni), în funcţie de soi şi condiţiile în care se cultivă. 

Ȋn condiţiile anului agricol 2011-2012, perioada de vegetaţie a grâului de toamnă s-a 

redus la jumătate, fiind de aproximativ 135 zile. 

3.5. METODICA EXPERIMENTALĂ 

 Numărul variantelor în experienţele de la Satu-Mare rezultate a fost V=3x4 = 12, 

iar numărul total al parcelelor experimentale N= n x v = 3x12= 36. Graduările factorilor 

experimentali au fost: categoria bilogică de sămânţă B=3 şi soiul S=4. 

 La SCDA Turda, numărul variantelor experimentale a fost V=3x8=24 şi numărul 

parcelelor experimentale N=3x24=72. Suprafaţa semănată a parcelei experimentale la 

Turda a fost de 7 m2, iar cea recoltabilă de 5 m2. Semănatul s-a realizat cu semănătoarea 

pentru parcele experimentale SPE8, distanţa dintre rânduri fiind de 12,5 cm.  

Studiul variabilităţii caracterelor cantitative s-a efectuat, calculându-se: 

 media aritmetică; 

  mediana; 

 abaterea standard; 

 amplitudinea de variaţie; 

 coeficientul de variabilitate ( S% )  

Evaluarea stabilităţii genotipurilor  s-a făcut după modelul propus de Eberhart şi 

Russel (1966 ), pentru producţie, conţinutul de proteină şi gluten umed pentru soiurile 

experimentate în perioada 2010-2012 la SCDA Turda, ceea ce a permis aprecierea 

genotipurilor după potenţialul de producţie şi indicii de calitate studiaţi şi coeficienţii de 

regresie calculaţi (b).  

Prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale s-a făcut prin analiza varianţei, 

pe baza criteriului Fisher (proba F) şi a testului Duncan. 
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CAPITOLUL IV 

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA 

CATEGORIILOR BIOLOGICE DE SĂMÂNŢĂ ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI 

CALITĂŢII LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA SATU-

MARE, ȊN PERIOADA 2010-2013 

 

4.1. REZULTATELE DE PRODUCŢIE OBŢINUTE LA SOIURILE DE GRÂU DE 

TOAMNĂ TESTATE LA SATU-MARE ȊN PERIOADA 2010-2013 

 

Scopul principal al producerii de sămânţă este păstrarea identităţii soiurilor pe 

parcursul întregii perioade în care ele sunt cultivate, fapt care se asigură prin menţinerea 

purităţii acestora. 

Din punct de vedere genetic, indivizii care alcătuiesc un soi de grâu nu sunt 

indentici, ci se constituie într-o populaţie în care genotipurile şi genele au o anumită 

frecvenţă, care în absenţa migraţiei şi a selecţiei naturale rămâne neschimbată de la o 

generaţie la alta în urma multiplicării (Haş, 2006). Dacă procesul de multiplicare este 

îndelungat şi nu se respectă principiile ameliorării conservative, soiul are tendinţa de a se 

modifica sub aspectul caracteristicilor biologice valoroare (Savatti şi colab, 2004). 

Păcurar şi colab., 2007., concluzionează că diferenţele de producţie dintre 

categoriile biologice de sămânţă se datoresc mai ales condiţiilor de cultură. Majoritatea 

cercetătorilor au constatat că scăderea producţiei este rezultatul înmulţirii succesive şi că 

este un proces ireversibil, iar alţii consideră că scăderea producţiei diferitelor categorii 

biologice pot fi puse pe seama unei agrotehnici incorecte şi a întreţinerii 

necorespunzătoare a culturii (Borojevic, 1965). 

Ȋn experienţele de la Satu-Mare s-a urmărit maniera de răspuns a categoriilor 

biologice de sămânţă: bază, certificată I şi certificată II, la soiurile: Arieşan, Capo, Renan 

şi MV. Toborzo, din punct de vedere al producţiilor şi a principalilor indici de calitate.  

Cele mai mari producţii, în condiţiile de la Satu-Mare, au fost obţinute în anul 

2011, cu o diferenţă foarte semnificativ pozitivă faţă de media anilor (tabelul 4.2). Dacă 

apreciem nivelul producţiilor obţinute în cei trei ani experimentali, în condiţiile de la 

Satu-Mare, putem afirma că există o corelaţie pozitivă între acestea şi suma precipitaţiilor 
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din lunile iunie şi iulie, care coincid cu fenofaza de creştere şi umplere a bobului.  Chiar 

dacă în perioada 1 August 2012-31 iulie 2013 s-a înregistrat o cantitate de preciptaţii de 

850,1 mm, cu o abatere pozitivă faţă de normală (744,6 mm) de 105,5mm, în anul 2013 

au fost obţinute cele mai mici producţii în condiţiile de la Satu-Mare, datorită faptului că 

lunile iunie şi iulie au fost secetoase. 

Tabelul 4.2 

Influenţa condiţiilor climatice asupra producţiei (q/ha)  la soiurile de grâu de toamnă, 

testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

 

Producţia 

(%)A0 

Diferenţa 

faţă de A0 

 

Semnifica-

ţia 

 

Clasifica

-rea 

Duncan 

Media 

anilor 

A0 60,04 100,0 0,00 - - 

2010 A1 63,98 106,6 3,94 *** b 

2011 A2 69,19 115,2 9,15 *** a 

2013 A3 46,96 78,2 -13,09 000 c 

DL (p 5%) , DS 5%                                                            1,07                          1,07-1,10 

DL (p 1%)                                            1,78 

DL (p 0.1%)                                         3,33 

 

Referindu-ne la contribuţia categoriei biologice de sămânţă în realizarea 

potenţialului productiv al soiurilor, reiese că şi în condiţii tehnologice optime, există 

influenţe marcante ale acestui factor asupra producţiei. Producţiile cele mai mari au fost 

înregistrate la categoria biologică „bază” înregistrându-se diferenţe foarte semnificativ 

negative faţă de aceasta la categoriile „ certificată I „ şi „ certificată II „ (tabelul 4.3). 

Rezultate similare au fost raportate de Cetean în anul 2007, în teza de doctorat, la 

soiul Arieşan, constatând o diminuare a producţiei la categoriile certificată I (97,2 %) şi 

certificată II (96,4%), comparativ cu categoria bază. Aspectul semnalat evidenţiază 

necesitatea aplicării cu stricteţe a cerinţelor privind certificarea seminţelor la cele mai 

înalte standarde.  

Cercetările efectuate în ţara noastră (Păcurar şi Popescu, 1982; Păcurar şi colab, 

2007, Chiş şi Madoşă, 2000) şi în alte ţări (Khan şi colab., 2007) au demonstrat că 

seminţele din categoriile biologice superioare şi cele din primele înmulţiri dau, în 

general, producţii asemănătoare, înregistrându-se o scădere a potenţialului productiv 

numai la nivelul înmulţirilor îndepărtate. Pentru a asigura o siguranţă a calităţii 
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seminţelor şi pentru optimizarea structurii soiurilor se recomandă ca înnoirea seminţelor 

să se facă la intervale mai mici de timp, iar pentru însămânţări să devină obligativitate 

utilizarea seminţelor din categoriile certificată I sau II.  

Tabelul 4.3 

Influenţa categoriilor biologice de sǎmânţǎ asupra producţiei (q/ha)  la soiurile de grâu de 

toamnă, testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

 

Producţia 

(%)B1 

 

Diferenţa 

faţă de B1 

 

Semnifi-

caţia 

 

Clasifica 

rea 

Duncan 

Bazǎ  B1 64,15 100,00 0,00 Mt. a 

Certificatǎ I B2 60,30 94,0 -3,85 000 b 

Certificatǎ II B3 55,68 86,8 -8,46 000 c 

DL (p 5%)    DS 5%                                     0,54                        0,54-0,56 

DL (p 1%)                                                     0,75 

DL (p 0.1%)                                                  1,06 

 

Ȋn procesul producerii de sămânţă, soiul are o contribuţie masivă în realizarea 

producţiei. Soiul este factorul care este capabil să valorifice la nivel maxim elementele 

culturale puse la dispoziţie prin tehnologia de cultură.  

Ȋn anul 2010 au fost obţinute producţii cuprinse între 59,26 q/ha ( MV. Toborzo) şi 

68,87 q/ha (Arieşan). Dacă, în medie pe cei trei ani experimentali producţiile soiurilor 

Arieşan şi Renan au fost apropiate (6335 şi 6312 kg/ha), în anul 2010 când soiul Arieşan 

s-a situate pe primul loc, diferenţa de producţie a fost de ordinul sutelor de kilograme 

(329 kg/ha).  

 Soiul Arieşan s-a situat şi în anul 2011 pe primul loc după producţia obţinută, dar 

la distanţă mult mai mică faţă de Renan, comparativ cu anul precedent. Producţiile medii 

obţinute la grâul de toamnă în anul 2011 şi prezentate în tabelul 4.5. evidenţiază nivelul 

mai ridicat al acestora comparativ cu ceilalţi doi ani experimentali la toate soiurile testate.  

 Producţiile mult mai mici obţinute în anul 2013 se datorează efectului secetei din 

lunile iunie şi iulie în condiţiile de la Satu-Mare şi a temperaturilor mai ridicate care au 

amplificat efectul secetei. Ȋn aceste condiţii soiul Arieşan a fost întrecut la producţie de 

soiul Renan, aceasta datorându-se probabil faptului că acesta are o perioadă mai lungă de 

vegetaţie. Cele două soiuri: Renan şi Arieşan s-au detaşat clar de celelalte prin producţiile 
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obţinute în condiţiile anului 2013 la Satu-Mare, ceea ce înseamnă că în condiţii de secetă 

au putut fi evidenţiate soiurile care sunt înzestrate cu un potenţial de producţie mai 

ridicat.  

Tabelul 4.5 

Influenţa interacţiunii factorilor AxS (condiţii climatice x soi) asupra producţiei (q/ha) la 

soiurile de grâu de toamnǎ testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

Producţia 

(%)S0 

 

Diferenţa faţă 

de S0 

 

Semnificaţia 

2010 

Media 

soiurilor 

S0A1 63,98 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A1 68,87 107,6 4,89 *** 

Capo  S2A1 62.21 97,2 -1,77 000 

Renan S3A1 65,58 102,5 1,60 *** 

MV. Toborzo S4A1 59,26 92,6 -4,72 000 

2011 

Media 

soiurilor 

S0A2 69,19 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A2 71,73 103,7 2,54 *** 

Capo  S2A2 66,70 96,4 -2,49 000 

Renan S3A2 70,92 102,5 1,73 *** 

MV. Toborzo S4A2 67,42 97,4 -1,77 000 

2013 

Media 

soiurilor 

S0A3 46,96 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A3 49,44 105,3 2,49 *** 

Capo  S2A3 43,91 93,5 -3,05 000 

Renan S3A3 52,86 112,6 5,90 *** 

MV. Toborzo S4A3 41,62 88,6 -5,34 000 

DL (p 5%) - 0,80; DL (p 1%) -  1,07;  DL (p 0.1%) - 1,39 

 

La toate soiurile studiate o fost observată o diminuare a producţiilor la categoriile 

biologice de sămânţă certificată I şi certificată II, comparativ cu categoria bază. Cea mai 

mică diminuare a producţiei la categoriile biologice certificată I şi certificată II, 

comparativ cu categoria bază a fost observată la soiul MV. Toborzo,  soiul care este situat 

pe ultimul loc din punct de vedere al nivelului productiv.  

Fig. 4.1. prezintă o imagine sugestivă privind comportamentul celor 4 soiuri de 

grâu de toamnă din punct de vedere al producţiei, în cei trei ani experimentali, pe 
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categorii biologice de sămânţă. Ȋn anii experimentali 2010 şi 2011, cele mai mari 

producţii la categoria bază au fost obţinute la soiul Arieşan, iar în anul 2013 la soiul 

Renan. Se observă faptul că la soiul MV. Toborzo s-au înregistrat cele mai mici producţii 

la toate categoriile biologice şi de aceea credem că răspândirea acestuia a fost limitată, 

spre deosebire de celelalte soiuri. 
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Fig. 4.1. Influenţa interacţiunii factorilor AxBxS (condiţii climatice x categoria biologică 

de sămânţă x soi) asupra producţiei la soiurile de grâu de toamnă testate la Satu-Mare 

 

4.2. REZULTATE PRIVIND CONŢINUTUL DE PROTEINĂ OBŢINUT LA 

SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA SATU-MARE ȊN PERIOADA 

2010-2013 

 

Veriga biologică a seminţei îşi pune amprenta asupra conţinutului de proteină. Se 

evidenţiază că diferenţele în conţinut de proteină la categoriile biologice  certificată I şi 

certificată II sunt cuprinse între 0,22 şi 0,48 % faţă de categoria bază (tabelul 4.9). 

Cetean a observat în perioada 2002-2004 o scădere a conţinutului de proteină la 

categoriile certificată I şi certificată II cu 0,2 şi 0,8% faţă de categoria bază la soiul de 

grâu de toamnă Arieşan. 
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Tabelul 4.9 

Influenţa categoriilor biologice de sǎmânţǎ asupra conţinutului de proteinǎ (%)  la 

soiurile de grâu de toamnă, testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul 

de proteinǎ 

Proteina 

(%)B1 

Diferenţa 

faţă de B1 

Semnifi-

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

Bazǎ  B1 13,19 100,0 0,00 Mt.  a 

Certificatǎ I B2 12,97 98,3 -0,22 00 b 

Certificatǎ II B3 12,71 96,4 -0,48 000 c 

    DL (p 5%)    DS 5%                                                        0,13                  0,13-0,14 

              DL (p 1%)                                                             0,18 

              DL (p 0.1%)                                                          0,26 

 

Clasificarea Duncan a situat soiul Arieşan pe primul în ceea ce priveşte conţinutul 

de proteină, în condiţiile de la Satu-Mare (tabelul 4.10). 

Tabelul 4.10 

Conţinutul de proteinǎ (%) obţinut la soiurile de grâu de toamnă, testate la Satu-Mare, în 

perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul 

de 

proteinǎ 

(%) 

Proteina 

(%)S0 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

 

Semnificaţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

Media 

soiurilor 

S0 12,96 100,0 0,00 Mt.   

Arieşan S1 13,33 102,8 0,37 xxx a 

Capo  S2 12,69 98,0 -0,26 ooo c 

Renan S3 13,04 100,6 0,08 - b 

MV.Toborzo S4 12,77 98,6 -0,18 o c 

              DL (p 5%)    DS 5%                                       0,15                           0,15-0,16 

              DL (p 1%)                                               0,20 

              DL (p 0.1%)                                                     0,24 

 

Ȋn anul 2010 au fost obţinute valori ale conţinutului de proteină cuprinse între 

12,61% (Capo) şi 12,87% (Arieşan), diferenţele dintre soiuri fiind foarte mici.   

 Soiul Renan s-a situat în anul 2011 pe primul loc după conţinutul de proteine, la 

distanţă de 0,19% faţă de Arieşan şi la distanţă mult mai mare faţă de celelalte două 

soiuri.  Valorile medii ale conţinutului de proteină obţinute la grâul de toamnă în anul 

2011 şi prezentate în tabelul 4.11. evidenţiază nivelul mai ridicat al acestora la soiurile 
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Renan şi Arieşan, comparativ cu ceilalţi doi ani experimentali. Ȋn anul 2013, valoarea 

conţinutul de  proteină de 13,14% a situat soiul Arieşan pe primul loc. 

Tabelul 4.11 

Influenţa interacţiunii factorilor AxS (condiţii climatice x soi) asupra conţinutului de 

proteinǎ la soiurile de grâu de toamnǎ testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul de 

proteinǎ 

Proteina 

(%)S0 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

 

Semnifi-

caţia 

2010 

Media soiurilor S0A1 12,74 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A1 12,87 101,0 0,12 - 

Capo  S2A1 12,61 99,0 -0,13 - 

Renan S3A1 12,67 99,4 -0,08 - 

MV.Toborzo S4A1 12,83 100,7 0,09 - 

2011 

Media soiurilor S0A2 13,46 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A2 13,97 103,8 0,51 xxx 

Capo  S2A2 12,78 95,0 -0,68 ooo 

Renan S3A2 14,16 105,2 0,70 xxx 

MV. Toborzo S4A2 12,92 96,0 -0,53 ooo 

2013 

Media soiurilor S0A3 12,67 100,0 0,00 Mt. 

Arieşan S1A3 13,14 103,7 0,47 xxx 

Capo  S2A3 12,69 100,1 0,02 - 

Renan S3A3 12,29 97,0 -0,38 oo 

MV. Toborzo S4A3 12,57 99,2 -0,11 - 

DL (p 5%) -0,25; 

DL (p 1%) - 0,34;  

DL (p 0.1%) - 0,44 

 

 

4.3. REZULTATE PRIVIND CONŢINUTUL DE GLUTEN UMED OBŢINUT LA 

SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA SATU-MARE ȊN PERIOADA 

2010-2013 

Rezultatele prezentate în tabelul 4.15, evidenţiază o diminuare a conţinutului de 

gluten umed la categoriile biologice de sămânţă certificată I şi certificată II, comparativ 

cu categoria bază, cu 2,05 şi 3,81%.   
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Tabelul 4.15 

Influenţa categoriilor biologice de sǎmânţǎ asupra conţinutului de gluten umed (%)  la 

soiurile de grâu de toamnă, testate la Satu-Mare, în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul de 

gluten 

umed(%) 

Gluten 

umed(%)B1 

Diferenţa 

faţă de B1 

 

Semnifi-

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

Bazǎ  B1 27,72 100,0 0,00 Mt. a 

Certificatǎ I B2 25,67 92,6 -2,05 ooo b 

Certificatǎ II B3 23,92 86,3 -3,81 ooo c 

DL (p 5%)    DS 5%                                 0,60                  0,60-0,63 

DL (p 1%)                                                        0,84 

DL (p 0.1%)                                                     1,18 

 

Soiurile Arieşan şi Capo s-au clasificat în această ordine pe primele locuri după 

conţinutul de gluten umed obţinut în perioada 2010-2013, în condiţiile de la Satu-Mare, 

cu un conţinut mediu de 26,41 şi 26,26 % (tabelul 4.16).  

Rezultatele obţinute au o importanţă deosebită din apunct de vedere practic, 

confimând sau infirmând reclama care se face soiurilor de grâu în momentul introducerii 

în cultură. Se poate întâmpla ca soiurile româneşti să piardă teren în faţa celor străine din 

cauza faptului că nu se fac cercetări comparative care să le pună în valoare potenţialul de 

producţie şi de calitate. Un exemplu în acest sens în reprezintă soiul Arieşan care s-a 

situat pe locul 1 atât din punct de vedere al nivelului de producţie, dar şi din punct de 

vedere al conţinutului de gluten umed. 

Tabelul 4.16 

Conţinutul de gluten umed  (%) obţinut la soiurile de grâu de toamnă, testate la Satu-

Mare, 

 în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul 

de gluten 

umed(%) 

Gluten 

umed 

(%)S0 

Diferenţa 

faţă de S0 

 

Semnifi- 

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

Media soiurilor S0 25,77 100,0 0,00 Mt.  

Arieşan S1 26,41 102,5 0,64 x a 

Capo  S2 26,26 101,9 0,49 - a 

Renan S3 25,89 100,5 0,12 - a 

MV. Toborzo S4 24,52 95,1 -1,25 ooo b 

 DL (p 5%)    DS 5%                                                       0,53                          0,53-0,58 

 DL (p 1%)                                                                        0,71 

 DL (p 0.1%)                                                                     0,92  
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4.4. REZULTATE PRIVIND MASA HECTOLITRICĂ OBŢINUTĂ LA SOIURILE DE 

GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA SATU-MARE ȊN PERIOADA 2010-2013 

 

Masa hectolitrică este un caracter cu influenţă directă asupra calităţii tehnologice a 

grâului, procentul de endosperm din bob fiind în strînsă legătură cu acest caracter.                                                 

 Soiul Arieşan  a depăşit  în medie valoarea de 80 kg/hl (tabelul 4.21), fiind urmat 

de soiurile Renan şi Capo. 

Tabelul 4.21 

Masa hectolitricǎ  (kg/hl) obţinutǎ la soiurile de grâu de toamnă, testate la Satu-Mare,  

în perioada 2010-2013 

Varianta 

 

Simbol 

 

Masa 

hectolitricǎ 

(kg/hl) 

Masa 

hectoli-tricǎ 

(kg/hl) 

Diferenţa 

faţă de 

S0 

Semnifi-

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

Media 

soiurilor 

S0 78,51 100,0 0,00 Mt.  

Arieşan S1 80,15 102,1 1,64 xxx a 

Capo  S2 78,22 99,6 -0,29 - b 

Renan S3 78,30 99,7 -0,21 - b 

MV. Toborzo S4 77,37 98,5 -1,14 000 c 

DL (p 5%)    DS 5%                                 0,63                 0,63-0,69 

DL (p 1%)                                                        0,84 

DL (p 0.1%)                                                     1,09 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA DESIMII DE 

SEMĂNAT ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CALITĂŢII LA SOIURILE DE GRÂU DE 

TOAMNĂ TESTATE LA S.C.D.A. TURDA, ȊN PERIOADA 2010-2012 

 

5.1. REZULTATELE DE PRODUCŢIE ŞI PENTRU ELEMENTELE DE 

PRODUCTIVITATE OBŢINUTE LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE 

LA S.C.D.A. TURDA 

Cunoaşterea particularităţilor reacţiei soiurilor noi de grâu de toamnă, româneşti şi 

străine, la condiţiile de mediu este importantă pentru o zonare judicioasă a acestora în 
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teritoriu, dar şi pentru a preciza locul pe care acestea trebuie să-l ocupe în structura 

soiurilor pentru fiecare zonă. 

O influenţă foarte importantă asupra producţiei o au şi condiţiile climatice, dar şi 

interacţiunile simple AxS şi AxD. Rezultatele de producţie obţinute la cele 8 soiuri de 

grâu de toamnă, în condiţiile de la Turda, confirmă faptul că între acestea există diferenţe 

de ordin genetic din punct de vedere al potenţialului productiv şi că au fost judicios alese 

pentru experiment. 

Calculând cotele de participare a factorilor studiaţi în realizarea producţiei la grâul 

de toamnă, prin raportarea sumei patratelor atribuite fiecărui factor la suma patratelor 

abaterilor totale, a rezultat că cea mai mare influenţă o au condiţiile climatice (31,7%), 

după care urmează factorul genetic şi desimea de semănat (figura 5.1).  Alte tipuri de 

interacţiuni + eroarea experimentală reprezintă doar 4% din cotele de participare a 

factorilor, ceea ce înseamnă că experienţele au fost riguros executate. 

 

                                                       

4%
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29.3%

15.1%

14.7%
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Fig.  5.1. Cotele de participare a factorilor (%) la realizarea producţiei (q/ha) 

 

Media producţiilor în cei trei ani experimetali a fost de 47,66 q/ha şi faţă de 

aceasta, în anul 2010 s-au înregistrat diferenţe pozitive, distinct semnificative. Ȋn anul 

experimental 2011-2012, deşi răsărirea grâului s-a produs doar în luna martie şi grâul de 
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toamnă a avut o perioadă de vegetaţie de numai 135 zile, producţia a fost apropiată de 

media anilor experimentali (tabelul 5.3) 

Tabelul 5.3 

Influenţa condiţiilor climatice asupra producţiei (q/ha)  la soiurile de grâu de toamnă, 

testate la Turda, în perioada 2010-2012 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

 

Producţia 

( % ) 

Diferenţa 

 faţă de 

A0 

Semnificaţia 

 

Clasifi- 

carea 

Duncan 

Media 

anilor 

A0 47,66 100,0 - Mt. - 

2010 A1 53,84 113,0 6,18 ** a 

2011 A2 41,75 87,6 -5,91 00 c 

2012 A3 47,39 99,4 -0,27 - b 

DL (p 5%) , DS 5%                                                   2,00                   2,00-2,04 

DL (p 1%)                                                        3,32 

DL (p 0.1%)                                                               6,21 

 

Cele mai mari producţii s-au obţinut la varianta cu 550 boabe germinabile /m2 

(tabelul 5.4), iar diferenţa dintre aceasta şi varianta cu 250 b.g./m2 a fost de 8,35 q/ha. 

Trebuie menţionat faptul că, în general, la soiurile străine care se cultivă în prezent se 

recomandă utilizarea unui număr mai mic de boabe germinabile la hectar, mai ales dacă 

se seamănă în epoca optimă. 

Tabelul 5.4 

Influenţa factorului D (Desime) asupra producţiei (q/ha) la soiurile de grâu 

 de toamnă testate în perioada 2010-2012 la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

Producţia 

( % ) 

 

Diferenţa 

faţă de D0 

q/ha 

Semnificaţia 

 

Clasificarea 

Duncan  

 

Media 

densimi 

D0 47,66 100, 0 0,00 Mt.  

250 bg/mp D1 43,44 91,2 -4,22 000 c 

400 bg/mp D2 47,74 100,2 0,08 - b 

550 bg/mp D3 51,79 108,7 4,13 *** a 

DL p 5%               DS 5% 0,87  0,87 - 0,92 

DL  p 1% 1,23 

DL p 0.1% 1,73 
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Ierarhizarea producţiilor după testul Duncan, situează pe primele locuri soiurile 

Dumbrava şi Arlequin, urmate la mică distanţă de soiul Apache, cu diferenţe foarte 

semnificativ pozitive faţă de media soiurilor. Cele mai mici producţii au fost înregistrate 

la soiurile Brutus şi Capo, cu diferenţe foarte semnificativ negative raportate la varianta 

martor. O comportare bună a avut-o soiul Arieşan, care a înregistrat o producţie medie de 

48,55 q/ha (tabelul 5.5), semnificativ pozitivă. 

 În anii 2010 şi 2011, la soiurile Apache şi Arlequin s-au obţinut producţii mai mari 

decât la soiul Dumbrava, dar în anul 2012 când s-au înregistrat condiţii climatice 

speciale, soiul Dumbrava s-a dovedit a fi mai bine adaptat, întrecându-le pe acestea prin 

producţii mai mari cu 700 şi 800 kg/ha (Fig. 5.6). 

Tabelul 5.5 

Producţiile (q/ha) obţinute  la soiurile de grâu de toamnă testate în perioada 

2010-2012 la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Producţia 

( q/ha ) 

 

Producţia 

( % ) 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

q/ha 

Semni-

ficaţia 

 

Clasifi 

carea 

Duncan  

 

Media soiurilor S0 47,66 100,0 0,00 Mt. - 

APACHE S1 51,47 108,0 3,81 *** b 

CAPO S2 41,04 86,1 -6,62 000 e 

ARLEQUIN S3 52,78 110,7 5,12 *** a 

BRUTUS S4 39,90 83,8 -7,75 000 f 

IRIDIUM S5 47,04 98,7 -0,62 - d 

ARIEŞAN S6 48,55 101,9 0,89 * c 

APULLUM S7 46,98 98,6 -0,68 - d 

DUMBRAVA S8 53,50 112,3 5,84 *** a 

DL p 5%          DS 5% 0,89  0,89-1,03 

DL  p 1% 1,18 

DL p 0.1% 1,52 

 

După cum se poate observa din figura 5.3. cele mai mari producţii la desimea de 

semnănat cu 250 boabe germinabile/m2 au fost obţinute la soiul Dumbrava, aceasta fiind 

de 49,6 q/ha, comparativ cu 48,23 q/ha la Arlequin şi 45,68 q/ha la Apache. Desigur că 

cele mai mari producţii, la toate soiurile, s-au obţinut la varianta în care s-au utilizat 550 

boabe germinabile/m2.  
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Fig. 5.3.   Influenţa factorului desime de semănat asupra producţiei (q/ha) la soiurile de 

grâu de toamnă testate la Turda, în perioada 2010-2012 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Producţiile obţinute în anul 2012, la trei desimi de semănat la soiurile de grâu de 

toamnă testate la SCDA Turda 

 

Evaluarea stabilităţii genotipurilor privind capacitatea de producţie, s-a făcut după 

modelul propus de Eberhart şi Russell (1966), care a permis aprecierea genotipurilor 
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după producţia medie şi coeficientul de regresie calculat în toată gama de condiţii de 

mediu, în funcţie de indicele de mediu care reprezintă media tuturor genotipurilor în 

fiecare condiţie de mediu. Cu cât coeficientul de regresie astfel calculat are valoare mai 

mică, cu atât el semnifică o stabilitate mai bună a genotipului pentru însuşirea analizată. 

Încercând o grupare a celor 8 soiuri după producţie şi coeficientul de regresie, prin 

trasarea pe grafic a liniilor care marchează valorile medii ale celor două variabile se obţin 

4 cadrane în care se distribuie soiurile analizate (Fig. 5.7).  

 Coeficientul de variabilitate indică proporţia reprezentată de abaterea standard din 

medie. Coeficienţii de variabilitate obţinuţi la soiurile studiate se încadrează între 10 şi 

20% , ceea ce indică că sunt populaţii relativ omogene, media fiind reprezentativă. Cea 

mai mică valoare a coeficientului de variabilitate a fost obţinută la soiul Brutus, dar nu 

este sub 10 % (tabelul 5.7). 

 

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

PRODUCTIA/YIELD  (Q/HA)

C
O

E
F

IC
IE

N
T

U
L

 D
E

 R
E

G
R

E
S

IE
/ 

C
O

E
F

F
IC

IE
N

T
 O

F
 R

E
G

R
E

S
S

IO
N

DUMBRAVA

ARLEQUIN

APACHE

ARIESAN

APULLUM

IRIDIUM

CAPO

BRUTUS

I

II III

IV

X=47,66

 

Fig. 5.7. Relaţia dintre producţia de boabe şi coeficientul de regresie la soiurile de grâu 

de toamnă testate la SCDA Turda, în perioada 2010-2012 
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Tabelul 5.7 

Parametrii  variabilităţii pentru producţia de boabe (q/ha) la genotipurile testate la SCDA 

Turda, în perioada 2010-2012  

Soiul 

 

Media  

 

Abate- 

rea 

standard 

 

Minim 

 (q/ha) 

Maxim 

 (q/ha) 

Amplitu 

dinea de 

variaţie 

 (q/ha) 

Coeficien- 

tul de variabili- 

tate (s%) 

APACHE 51,47 9,497 40,28 65,88 25,60 18,45 

CAPO 41,04 5,406 28,04 47,26 19,22 13,17 

ARLEQUIN 52,78 8,303 39,27 64,46 25,19 15,73 

BRUTUS 39,90 4,432 39,09 44,49 11,40 11,11 

IRIDIUM 47,04 8,728 36,57 62,91 26,34 18,55 

ARIEŞAN 48,55 8,591 34,94 59,65 24,71 17,70 

APULLUM 46,98 6,323 38,40 56,09 17,69 13,46 

DUMBRAVA 53,50 8,435 39,62 62,94 23,32 15,77 

 

5.1.2. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru masa a 1000 boabe 

Rezultatele obţinute la Turda în perioada 2010-2012, pentru caracterul masa a 

1000 boabe, au adus confirmări privind faptul că acest indice deosebit de important 

pentru capacitatea de producţie este condiţionat în primul rând de genotip. Rezultatele au 

pus în evidenţă valorile pentru masa a 1000 boabe pe care le înregistrează soiurile de grâu 

de toamnă testate la Turda în fiecare an experimental. La soiul Arieşan s-au obţinut cele 

mai mari valori ale MMB-ului, nivelul maxim de expresivitate fiind atins în anul 2012 

(52,18 g), Fig. 5.8 

 

Fig.5.8. Influenţa factorului climatic asupra masei a 1000 boabe (g) la soiurile de grâu de 

toamnă testate la Turda, în perioada 2010-2012 
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5.1.3. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru numărul de spice/m2 

Numeroase cercetări au subliniat faptul că producţia la grâu depinde de trei 

elemente de productivitate, şi anume de: numărul de spice/m2, numărul de boabe în spic 

şi masa a 1000 boabe.  Ȋn general, este dificil ca în acelaşi genotip să se combine toate 

cele trei elemente de productivitate. Unii cercetători consideră că numărul de spice/m2 

este cel mai important element de productivitate care trebuie fixat într-un genotip, iar alţii 

au arătat că numărul de boabe/spic şi masa bobului (MMB) pot avea efecte 

compensatorii.  

 Numărul de spice/m2 depinde foarte mult de numărul de boabe germinabile care se 

asigură la semănat. La desimea de semănat cu 550 b.g/m2 s-au obţinut, în medie 613 

spice recoltabile (tabelul 5.17).  

Tabelul 5.17 

Influenţa factorului D (Densitate) asupra numărului de spice/m2la soiurile de grâu de 

toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Numărul  de 

spice/m2 

 ( % ) D1 

 

Diferenţa 

faţă de D1 

Semnifi 

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

250 bg/mp D1 412 100,0 0,00 Mt. c 

400 bg/mp D2 512 124,2 100 *** b 

550 bg/mp D3 613 148,5 201 *** a 

DL p 5%               DS 5% 4,42  4,42 – 4,64 

DL  p 1% 6,21 

DL p 0.1% 8,77 

 

Cel mai mare număr de spice/m2 a fost obţinut la soiurile Apache şi Apullum 

(tabelul 5.18), cu diferenţe foarte semnificativ pozitive faţă de varianta martor (media 

soiurilor). La soiurile Arlequin şi Dumbrava, care s-au evidenţiat din punct de vedere al 

nivelului productiv, numărul de spice a fost apropiat de varianta martor. 

Cu excepţia soiului Capo, la toate soiurile de grâu testate a fost obţinut un număr 

de peste 400 spice/m2 la desimea de semănat cu 250 b.g./m2. Prin utilizarea la semǎnat a 

unui numǎr de 400 b.g./m2 se poate obţine un numǎr apropiat de 500 de spice, desime 

care poate fi consideratǎ satisfǎcǎtoare pentru grâul de toamnǎ determinând reducerea 

cheltuielilor cu sǎmânţa prin folosirea unei cantităţi de sămânţă cuprinsă între 150 şi 200 

kg/ha. Asigurarea unei desimi mai mari la semǎnat este o mǎsurǎ tehnologicǎ foarte 
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importantǎ, mai ales în anii cu toamne secetoase, când datoritǎ lipsei de apǎ în sol, 

rǎsǎrirea este târzie şi neuniformǎ.    

Tabelul 5.18 

Influenţa factorului S (Soi) asupra numărului de spice/m2la soiurile de grâu de toamnă 

testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Numărul  de 

spice/m2 

 (%) 

S0 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

 

Semnificaţia 

 

Clasifi- 

carea 

Duncan 

Media 

soiurilor 

S0 512 100,0 0 Mt. - 

APACHE S1 540 105,4 28 *** a 

CAPO S2 479 93,5 -33 000 e 

ARLEQUIN S3 519 101,3 7 * b 

BRUTUS S4 501 97,8 -11 000 d 

IRIDIUM S5 507 98,9 -5 - c 

ARIEŞAN S6 498 97,2 -14 000 d 

APULLUM S7 538 105,1 26 *** a 

DUMBRAVA S8 517 100,8 5 - b 

DL p 5%          DS 5% 6,04  6,04-7,01 

DL  p 1% 7,99 

DL p 0.1% 10,28 

 

 

5.1.4. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru numărul de boabe în 

spic 

 Numărul de boabe/spic este corelat pozitiv cu numărul de spiculeţe/spic, numărul 

de flori în spiculeţ, cu eficienţa polenizării, precum şi cu dezvoltarea şi umplerea 

boabelor. Aceste componente sunt în strânsă legătură cu producţia la grâu (Knezevicşi 

colab., 2007) şi orz (Madic şi colab., 2009) şi pot suferi modificări semnificative sub 

acţiunea factorilor climatici. 

 Stresul termic şi hidric după anteză contribuie la reducerea numărului de boabe la 

grâu şi cauzează umplerea defectuoasă a acestora (Sial şi colab., 2005; Mohammadi şi 

colab., 2011). Numeroase studii au arătat că numărul de boabe în spic la grâu 

influenţează semnificativ producţia şi că acesta poate fi utilizat drept un criteriu 

important pentru selecţia de genotipuri productive (Eid, 2009).  

Când grâul se seamănă la desimi mai mici (250 b.g/m2) se obţin spice mai mari, cu 

un număr mai mare de spiculeţe în spic. Astfel, la cea mai mică desime de semănat s-a 
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obţinut un număr mediu de 37,79 boabe/spic (tabelul 5.23) şi faţă de aceasta la celelalte 

două desimi de semănat, diferenţele au fost negative şi foarte semnificative. 

Tabelul 5.23 

Influenţa factorului D (Densitate) asupra numărului de boabe/spic la soiurile de grâu de 

toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Număr 

boabe/spic 

 ( % ) 

D1 

Diferenţa 

faţă de 

D1 

Semnifi 

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

250 bg/mp D1 37,79 100,0 0,00 Mt. a 

400 bg/mp D2 36,03 95,3 -1,76 000 b 

550 bg/mp D3 35,15 93,0 -2,64 000 c 

DL p 5%               DS 5% 0,30      0,30-

0,31 DL  p 1% 0,41 

DL p 0.1% 0,59 

 

Pe primul loc, din punct de vedere al caracterului număr de boabe/spic s-a situat soiul 

Arlequin, după care a urmat Dumbrava. Un număr mai mic de boabe în spic a fost observat 

la soiurile Arieşan şi Capo (tabelul 5.24), aceasta datorându-se faptului că acestea 

formează, în general, spice cu un număr mai mic de 18 spiculeţe/spic. 

Tabelul 5.24 

Influenţa factorului S (Soi) asupra numărului de boabe/spic la soiurile de grâu de toamnă 

testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Număr 

boabe/ 

spic 

 

 (%) 

S0 

 

Diferenţa faţă 

de S0 

 

Semnifi 

caţia 

 

Clasifi-carea 

Duncan 

Media 

soiurilor 

S0 36,32 100,0 0,00 Mt.  

APACHE S1 37,04 102,0 0,71 - c 

CAPO S2 33,48 92,2 -2,84 000 e 

ARLEQUIN S3 41,70 114,8 5,38 *** a 

BRUTUS S4 36,15 99,5 -0,17 - d 

IRIDIUM S5 37,63 103,6 1,31 *** bc 

ARIEŞAN S6 30,81 84,8 -5,51 000 f 

APULLUM S7 35,59 98,0 -0,73 - d 

DUMBRAVA S8 38,19 105,1 1,86 *** b 

DL p 5%          DS 5% 0,74  0,74-0,86 

DL  p 1% 0,98 

DL p 0.1% 1,27 
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        Cea mai mare scădere a numărului de boabe/spic, la soiurile din grupa foarte 

productive, cauzat de creşterea desimii de semănat a fost observată la soiul Apache. La 

soiul Arlequin numărul de boabe în spic a variat între 41,22 şi 42,11, iar la soiul 

Dumbrava între 37,44 şi 39,0. Rezultatele de producţie obţinute la soiul Arieşan pot fi 

puse pe seama greutăţii mai mari a boabelor, fiind datorate mai puţin numărului de boabe 

în spic. 

        Dacă apreciem performanţele soiurilor după acest caracter putem sublinia că soiul 

Arlequin se detaşează clar de celelalte privind numărul de boabe în spic, iar la soiul 

Apache, la desimi mai mari de semănat se formează spice mai mici cu un număr mai mic 

de boabe în spic. 

 

5.2. REZULTATE PRIVIND INDICII FIZICI ŞI CHIMICI DE CALITATE OBŢINUTI 

LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA S.C.D.A. TURDA 

 

Calitatea grâului la recoltare se apreciază după o serie de indici, şi anume: masa 

hectolitrică, conţinutul de proteine şi conţinutul de gluten umed. Ȋn cercetările noastre a 

mai fost abordat şi indicele de sedimentaţie, care exprimă calitatea proteinelor din bobul 

de grâu. 

 

5.2.1. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru masa hectolitrică 

 

Masa hectolitrică poate fi influenţată de o serie de factori cum sunt: 

- conţinutul de umiditate al boabelor, astfel că boabele cu umiditate mai mare sunt 

mai voluminoase şi mai afânate aşa că într-un volum de 100 l intră o cantitate mai mică 

de boabe umede decât uscate; 

- prezenţa impurităţilor mari şi uşoare reduce masa hectolitrică a grâului, iar cele 

mici şi grele măresc greutatea hectolitrică; 

- forma boabelor. Cu cât forma boabelor este mai apropiată de cea sferică, masa 

hectolitrică are valori mai ridicate.  
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Masa hectolitrică variază direct proporţional cu masa specifică, astfel că grâul 

dens are o masă hectolitrică mai mare decât grâul cu masă specifică scăzută (Muste, 

2008). 

 Cele mai bune valori pentru masa hectolitrică au fost obţinute anii 2011 şi 2012 , 

iar cele mai scăzute în anul 2010. Valorile mai mici pentru masa hectolitrică din 2010 se 

datorează ploilor abundente din a doua decadă a lunii iulie, ploi care au survenit după 

coacerea grâului. 

La desimea de semănat cu 400 b.g./m2 s-au obţinut cele mai bune valori pentru 

masa hectolitrică cu diferenţe pozitive semnificative faţă de varianta martor cu 250 

b.g/m2 (tabelul 5.29). 

Tabelul 5.29 

Influenţa factorului D (Densitate) asupra masei hectolitrice la soiurile de grâu 

 de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Masa 

hectolitrică  

 (kg/hl) 

 ( % ) 

D1 

 

Diferenţa 

faţă de D1 

(g) 

Semnifi 

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

250 bg/mp D1 78,30 100,0 0,00 Mt. b 

400 bg/mp D2 78,52 100,3 0,22 * a 

550 bg/mp D3 78,48 100,2 0,18 - ab 

DL p 5%               DS 5% 0,18  0,18-0,19 

DL  p 1% 0,25 

DL p 0.1% 0,35 

 

Clasificarea Duncan situează pe primul loc soiul Capo, după care urmează Brutus 

şi Apullum, cu valori ale masei hectolitrice mai mari de 80 kg/hl (tabelul 5.30). Dintre  

soiurile testate, cea mai mică valoare pentru masa hectolitrică a fost obţinută la soiul 

Arlequin. Soiurile Dumbrava şi Arieşan au avut valori medii ale masei hectolitrice peste 

78 kg/hl, valori care sunt considerate ca fiind foarte bune pentru industria de morărit şi 

panificaţie. 
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Tabelul 5.30 

Influenţa factorului S (Soi) asupra masei hectolitrice la soiurile de grâu 

 de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Masa 

hectoli- 

trică  

     kg/hl 

 (%) 

S0 

 

Diferenţa faţă 

de S0 

 (kg/hl) 

Semni 

ficaţia 

 

Clasifi-carea 

Duncan 

Media 

soiurilor 

S0 78,43 100,0 0,00 Mt.  

APACHE S1 76,11 97,0 -2,32 000 f 

CAPO S2 82,17 104,8 3,73 *** a 

ARLEQUIN S3 72,33 92,2 -6,11 000 g 

BRUTUS S4 81,34 103,7 2,90 *** b 

IRIDIUM S5 77,68 99,0 -0,75 000 e 

ARIEŞAN S6 78,72 100,4 0,29 - c 

APULLUM S7 81,05 103,3 2,62 *** b 

DUMBRAVA S8 78,07 99,5 -0,36 0 d 

DL p 5%          DS 5% 0,32  0,32-0,37 

DL  p 1% 0,42 

DL p 0.1% 0,54 

La soiul Capo s-au obţinut valori ale masei hectolitrice peste 80 kg/hl indiferent de 

anul de cultură, iar la soiurile Brutus şi Apullum au fost înregistrate valori sub 80 kg/hl 

doar în anul 2010. La soiul Arlequin, valoarea din 2010 pentru masa hectolitrică a fost 

sub 72 kg/hl, valoare considerată ca fiind prea mică pentru industria de panificaţie. 

Spre exemplu, masa hectolitrică a grâului britanic a avut valoarea de 69,6 kg/hl în 

anul 2012, în scădere faţă de anul 2011 (78,7 kg/hl), aceasta datorându-se condiţiilor de 

umiditate ridicată din perioada verii potrivit Consiliului Dezvoltării Agriculturii şi 

Horticulturii a Uniunii Europene. Precipitaţiile au provocat îmbolnăvirea plantelor şi au 

cauzat scăderea calităţii producţiei grâului britanic, producţie considerată a treia ca nivel 

din UE. 

Soiurile: Capo, Brutus şi Apullum au avut valori ale masei hectolitrice peste 80 

kg/hl, indiferent de desimea de semănat (Fig. 5.14). Rezultate bune privind masa 

hectolitrică au fost obţinute şi la soiul Arieşan, chiar dacă acesta are boabe mai mari şi 

formă oval-alungită. 
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Fig. 5.14. Influenţa densităţii de semănat asupra masei hectolitrice (kg/hl) la soiurile de 

grâu de toamnă testate la Turda, în perioada 2010-2012 

 

5.2.2. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru conţinutul de proteină 

 Conţinutul de proteină este cel mai important parametru al calităţii grâului. Ȋn 

experienţele efectuate la SCDA Turda, acest indice de calitate a avut valori cuprinse între 

6,90 şi 15,33%, dar, în general, se consideră valori corespunzătoare pentru industria de 

panificaţie acelea care depăşesc 11%. 

 Cercetările de până acum au dus la stabilirea următoarelor corelaţii pozitive 

cu conţinutul de proteine: 

 - capacitatea de translocare a azotului din frunze în bob (caracteristică                     

specifică fiecărui soi); 

 - sol bogat în azot; 

 - climate de stepă; 

 -durata perioadei de formare şi umplere a bobului (de la înflorit la maturitatea 

deplină) să fie peste 50 de zile (corelaţie rezultată din cercetările efectuate în cadrul 

experienţelor derulate în perioada 2010-2012 la SCDA Turda); 

 - lipsa precipitaţiilor din preajma recoltării, care favorizează spălarea glutenului şi 

implicit a proteinelor care formează glutenul. 
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 Ȋn anul 2012 au fost obţinute cele mai mari valori ale conţinutului de proteină 

(tabelul 5.33), acesta fiind chiar anul în care perioada de vegetaţie a grâului de toamnă a 

fost de numai 135 de zile. Explicaţia, din punct de vedere fiziologic, constă în faptul că 

fenofaza de formare şi umplere a bobului la grâul de toamnă s-a desfăşurat într-o 

perioada de timp normală, de aproximativ 50 zile, cuprinsă între 22 mai şi 20 iulie. Cel 

mai scăzut conţinut de proteină a fost obţinutut în anul 2011 şi s-a datorat secetei din luna 

mai şi a doua decadă a lunii iunie, precum şi ploilor abundente din luna iulie. 

Tabelul 5.33 

Influenţa condiţiilor climatice asupra conţinutului de proteină (%) la soiurile de grâu de 

toamnă, testate la Turda, în perioada 2010-2012 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  

de proteină 

(%)  

 ( % ) 

A0 

 

Diferenţa faţă 

de A0 

 

Semnifi 

caţia 

 

Clasifi- 

carea 

Duncan 

Media anilor A0 10,90 100,0 0,00 Mt.   

2010 A1 10,95 100,5 0,05 - b 

2011 A2 8,06 74,0 -2,84 000 c 

2012 A3 13,69 125,5 2,78 *** a 

DL (p 5%) , DS 5%                                                          0,55                            0,55-0,56 

DL (p 1%)                                                               0,91 

DL (p 0.1%)                                                  1,71 

 Desimea de semănat influenţează conţinutul de proteină prin scăderea acestuia pe 

măsură ce creşte numărul de boabe germinabile/m2. Cele mai mari valori ale conţinutului 

de proteină au fost obţinute la desimea de semănat cu 250 b.g./m2 (tabelul 5.34) şi faţă de 

acesta valorile au scăzut cu 0,40 şi 0,38% la celelalte variante de semănat. 

Tabelul 5.34 

Influenţa factorului D (Densitate) asupra conţinutului de proteină (%) la soiurile de grâu 

de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  

de proteină 

(%) 

 ( % ) 

D1 

 

Diferenţa faţă 

de D1 

 (%) 

Semni-

ficaţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

250 bg/mp D1 11,16 100,0 0,00 Mt. a 

400 bg/mp D2 10,76 96,4 -0,40 000 b 

550 bg/mp D3 10,78 96,6 -0,38 000 b 

DL p 5%               DS 5% 0,11  0,11-0,12 

DL  p 1% 0,15 

DL p 0.1% 0,21 
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Dintre soiurile testate, cel mai mare conţinut de proteine din perioada 

experimentării la SCDA Turda a fost obţinut la Arieşan (11,60%), iar clasificarea Duncan  

a situat pe ultimul loc soiul Arlequin (tabelul 5.35).  

Tabelul 5.35 

Influenţa factorului S (Soi) asupra conţinutului de proteină (%) la soiurile de grâu de 

toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  

de proteină 

(%) 

 (%) 

S0 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

(%) 

Semnifi- 

caţia 

Clasifi-

carea 

Duncan 

 

Media soiurilor S0 10,90 100,0 0,00 Mt.  

APACHE S1 10,42 95,6 -0,48 000 c 

CAPO S2 11,25 103,2 0,35 *** b 

ARLEQUIN S3 10,04 92,1 -0,86 000 d 

BRUTUS S4 11,25 103,2 0,35 *** b 

IRIDIUM S5 11,14 102,2 0,24 ** b 

ARIEŞAN S6 11,60 106,4 0,70 *** a 

APULLUM S7 11,13 102,1 0,23 ** b 

DUMBRAVA S8 10,38 95,2 -0,52 000 c 

DL p 5%          DS 5% 0,16  0,16-0,18 

DL  p 1% 0,21 

DL p 0.1% 0,27 

 

 

Soiul Arieşan a avut cel mai mare conţinut de proteină în anii 2011 şi 2012, în 

anul 2010 fiind depăşit cu procente foarte mici de 0,04 şi 0,03 de Brutus şi Capo (tabelul 

5.36).  
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Tabelul 5.36 

Influenţa interacţiunii factorilor S (Soi) x condiţii climatice (A) asupra conţinutului de 

proteină (%) la soiurile de grâu de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  de 

proteină (%) 

 (%)  

S0A1 

Diferenţa 

faţă de S0 

Semnificaţia 

 

Anul 2010 (A1) 

Media soiurilor S0A1 10,95 100,00 0,00 Mt. 

APACHE S1A1 9,94 90,8 -1,01 000 

CAPO S2A1 11,62 106,1 0,67 *** 

ARLEQUIN S3A1 9,44 86,2 -1,51 000 

BRUTUS S4A1 11,63 106,2 0,68 *** 

IRIDIUM S5A1 11,11 101,4 0.16 - 

ARIEŞAN S6A1 11,59 105,8 0,63 *** 

APULLUM S7A1 11,38 103,9 0,42 ** 

DUMBRAVA S8A1 10,91 99,6 -0,04 - 

Anul 2011 (A2) 

Media soiurilor S0A2 8,06 100,0 0,00 Mt. 

APACHE S1A2 7,34 91,1 -0,72 000 

CAPO S2A2 8,60 106,6 0,54 *** 

ARLEQUIN S3A2 6,99 86,7 -1,08 000 

BRUTUS S4A2 8,58 106,4 0,51 ** 

IRIDIUM S5A2 8,13 100,9 0,07 - 

ARIEŞAN S6A2 8,66 107,3 0,59 *** 

APULLUM S7A2 8,24 102,2 0,18 - 

DUMBRAVA S8A2 7,97 98,8 -0,10 - 

Anul 2012 (A3) 

Media soiurilor S0A3 13,69 100,0 0,00 Mt. 

APACHE S1A3 13,97 102,0 0,28 * 

CAPO S2A3 13,53 98,8 -0,15 - 

ARLEQUIN S3A3 13,68 99,9 -0,01 - 

BRUTUS S4A3 13,53 98,9 -0,15 - 

IRIDIUM S5A3 14,18 103,6 0,49 *** 

ARIEŞAN S6A3 14,57 106,4 0,88 *** 

APULLUM S7A3 13,78 100,7 0,09 - 

DUMBRAVA S8A3 12,26 89,5 -1,43 000 

DL (p 5%) - 0,28; DL (p 1%) - 0,36; DL (p 0.1%) - 0,47 

Cel mai scăzut conţinut de proteină a fost obţinut la soiul Arlequin, în anii 2010 

(9,44%) şi 2011 (6,99%). Explicaţia pentru conţinutul scăzut de proteină la soiul 

Arlequin în cei doi ani experimentali ar putea fi pusă pe seama productivităţii deosebite a 

acestuia, cunoscându-se faptul că între capacitatea de producţie şi proteină corelaţia este 

negativă. Ȋn sprijinul acestei afirmaţii mai putem adăuga şi comportarea soiului de grâu 



36 

 

Dumbrava, care a fost cel mai productiv în anul 2012, dar a avut cel mai scăzut conţinut 

de proteine. Totuşi, valoarea conţinutului de proteină de 12,26% obţinută în anul 2012 la 

soiul Dumbrava face ca producţia să fie corespunzătoare pentru industria de panificaţie, 

depăşind cu mult valoarea de 11%.  

Soiurile cele mai stabile pentru conţinutul de proteine sunt cele care se plasează în 

cadranele III şi IV. Dintre soiurile testate, Apullum şi Iridium sunt cele mai stabile pentru 

conţinutul de proteine, având valori ale coeficientului de regresie foarte apropiate de 

valoarea 1(Fig. 5.16). Soiul Arieşan se situează în careul IV, ceea ce înseamnă că posedă 

potenţial calitativ ridicat şi are o reacţie pozitivă la variaţia condiţiilor de mediu. 
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Fig. 5.16. Relaţia dintre conţinutul de proteine şi coeficientul de regresie la soiurile de 

grâu de toamnă testate la SCDA Turda, în perioada 2010-2012 

 

5.2.3. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru conţinutul de gluten 

umed 

  Media conţinutului de gluten umed din perioada 2010-2012, la SCDA Turda a 

fost de 21,23 % şi faţă de acesta, în anul 2012 s-a o înregistrat diferenţă pozitivă, foarte 

semnificativă. Valoarea cea mai scăzută a conţinutului de gluten umed a fost consemnată 

în anul 2011 (tabelul 5.39), reprezentând doar jumătate din cea obţinută în anul 2012. 

Dacă apreciem calitatea recoltei după conţinutul de gluten umed se poate spune că în anul 
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2010 a fost accepatibilă pentru panificaţie, în anul 2011 slabă, iar în anul 2012 foarte 

bună. Conţinutul de gluten umed a scăzut în anul 2011 şi datorită ploilor care s-au 

înregistrat în luna iulie, după coacerea grâului, provocând spălarea glutenului.  

Tabelul 5.39 

Influenţa condiţiilor climatice asupra conţinutului de gluten umed (%) la soiurile de grâu 

de toamnă, testate la Turda, în perioada 2010-2012 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  de 

gluten umed  

 (%)  

 ( % ) 

A0 

 

Diferenţa 

faţă de A0 

(%) 

Semnifi-

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

Media anilor A0 21,23 100,0 0,00 Mt. - 

2010 A1 21,16 99,7 -0,07 - b 

2011 A2 14,75 69,5 -6,48 000 c 

2012 A3 27,78 130,9 6,55 *** a 

DL (p 5%) , DS 5%                                                         0,88                          0,88-0,90 

DL (p 1%)                                                              1,45 

DL (p 0.1%)                                                 2,72 

  

Boabele de grâu au fost mai bogate în gluten la desimea de semănat cu 250 b.g./m2, 

înregistrându-se o scădere a acestuia la desimi mai mari de semănat, cu 0,80 şi 0,88% 

(tabelul 5.40). 

Tabelul 5.40 

Influenţa factorului D (Densitate) asupra conţinutului de gluten umed (%) la soiurile de 

grâu de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  de 

gluten umed  

 (%) 

 ( % ) 

D1 

 

Diferenţa faţă 

de D1 

 (%) 

Semnifi- 

caţia 

 

Clasifi 

carea 

Duncan 

 

250 bg/mp D1 21,79 100,0 0,00 Mt. a 

400 bg/mp D2 20,98 96,3 -0,80 000 b 

550 bg/mp D3 20,91 93,0 -0,88 000 b 

DL p 5%               DS 5% 0,18  0,18-

0,19 DL  p 1% 0,25 

DL p 0.1% 0,36 

 

Clasificarea Duncan a situat pe primul loc după conţinutul de gluten umed soiul 

Arieşan cu 22,83%, după care au urmat soiurile: Brutus, Capo şi Apullum (tabelul 5.41). 
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Cel mai scăzut conţinut de gluten umed a fost obţinut la soiul Arlequin, fiind de numai 

18,81%. La soiurile Dumbrava şi Apache conţinutul mediu de gluten umed în cei trei ani 

experimentali a depăşit valoarea de 20%. 

 Tabelul 5.41 

Influenţa factorului S (Soi) asupra conţinutului de gluten umed (%) la soiurile de grâu de 

toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Conţinutul  de 

gluten umed 

(%) 

 (%) 

S0 

 

Diferenţa 

faţă de S0 

 (%) 

Semnificaţia 

 

Clasifi 

-carea 

Duncan 

 

Media 

soiurilor 

S0 21,23 100,0 0,00 Mt.  

APACHE S1 20,24 95,3 -0,99 000 d 

CAPO S2 22,01 103,7 0,79 *** bc 

ARLEQUIN S3 18,81 88,6 -2,42 000 e 

BRUTUS S4 22,14 104,3 0,91 *** b 

IRIDIUM S5 21,79 102,6 0,56 *** c 

ARIEŞAN S6 22,83 107,6 1,60 *** a 

APULLUM S7 21,90 103,2 0,68 *** bc 

DUMBRAVA S8 20,10 94,7 -1,13 000 d 

DL p 5%          DS 5% 0,30  0,30-

0,35 DL  p 1% 0,39 

 

Ȋn anul 2010, conţinutul de gluten umed a prezentat o amplitudine de variaţie de la 

17,88% (Arlequin) până la 22,44% la soiurile Capo şi Arieşan. 

Anul 2011, cel mai slab din punct de vedere al calităţii recoltei la grâul de toamnă 

la SCDA Turda, la soiul Capo a fost obţinut cel mai mare conţinut de gluten umed şi a 

fost de 16,01%.  

Ȋn anul 2012, condiţiile climatice au fost favorabile pentru ca soiurile de grâu 

testate să-şi demonstreze potenţialul calitativ, excepţie făcând soiul Dumbrava care s-a 

situat pe primul loc la producţie confirmând relaţia negativă care există între capacitatea 

de producţie şi calitate. 

Dacă analizăm comportamentul soiurilor de grâu foarte productive, din punct de 

vedere al conţinutului de glutem umed în anul 2010, observăm că  la Arlequin şi Apache 

s-au obţinut valori sub media conţinutului din acest an, în timp ce la soiul Dumbrava 

conţinutul de glutem umed, la toate desimile de semănat, a fost superior (Fig. 5.17). 
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Un comportament aproape similar la soiurile foarte productive, din punct de 

vedere al conţinutului de glutem umed a fost observat şi în anul 2011, singura diferenţă 

fiind aceea că la soiul Dumbrava, conţinutul a fost aproape de medie la toate desimile de 

semănat, nedepăşind-o (Fig. 5.18). 
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Fig. 5.17. Influenţa densităţii de semănat asupra conţinutului de gluten umed (%) la 

soiurile de grâu de toamnă testate la Turda, în anul 2010 
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Figura 5.18. Influenţa densităţii de semănat asupra conţinutului de gluten umed (%) la 

soiurile de grâu de toamnă testate la Turda, în anul 2011 
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Valori foarte bune ale conţinutului de gluten umed au fost obţinute în anul 2012 şi 

la soiurile foarte productive Apache şi Arlequin, în schimb la soiul Dumbrava doar la 

desimea de semănat cu 250 b.g./m2 a fost peste 26%  (Fig. 5.19). Soiul Arieşan s-a 

detaşat clar de celelalte soiuri în ceea ce priveşte conţinutul de glutem umed, în anul 2012 

la toate desimile de semănat. 
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Fig. 5.19. Influenţa densităţii de semănat asupra conţinutului de gluten umed (%) la 

soiurile de grâu de toamnă testate la Turda, în anul 2012 

 

La soiul Dumbrava care, deşi este încadrat în grupa celor productive, a înregistrat 

o valoare a medianei (21,47%) pentru conţinutul de gluten umed, mai mare decât 

valoarea mediei (20,10%).   

 La toate soiurile testate au fost obţinute valori mari pentru coeficientul de 

variabilitate, peste 20%, iar la cele două soiuri din categoria foarte productive: Arlequin 

şi Apache peste 30%.  

 Cea mai mare valoare pentru amplitudinea de variaţie a conţinutului de gluten 

umed s-a semnalat la soiul Apache (16,46%) şi cea mai mică la soiul Dumbrava, variind 

între 14,43 şi 26,50 %.  

 Valoarea maximă a conţinutul de gluten umed a fost de 31,33% şi a fost obţinută 

tot la soiul Arieşan (tabelul 5.43). 
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Tabelul 5.43 

Parametrii  variabilităţii şi stabilităţii pentru conţinutul de gluten umed (%) la 

genotipurile testate la SCDA Turda, în perioada 2010-2012 

Soiul 

 

Media  

 (%) 

 

Mediana 

 (%)  

Abaterea 

standard 

 (%) 

Minim 

 (%) 

Maxim 

 (%) 

Amplitudinea 

de variaţie 

 (%) 

Coeficientul 

de 

variabilitate  

 (s%) 

APACHE 20,24 18,90 6,745 13,07 29,53 16,46 33,33 

CAPO 22,01 22,60 5,069 15,53 29,03 13,50 23,03 

ARLEQUIN 18,81 17,97 6,066 12,17 28,00 15,83 32,25 

BRUTUS 22,14 22,43 5,270 15,87 29,30 13,43 23,80 

IRIDIUM 21,79 21,37 6,106 14,43 30,30 15,87 28,02 

ARIEŞAN 22,84 22,53 6,257 15,53 31,33 15,80 27,39 

APULLUM 21,90 21,83 5,677 14,97 28,97 14,00 25,92 

DUMBRAVA 20,10 21,47 4,507 14,43 26,50 12,07 22,42 

 

5.2.4. Analiza varianţei, a stabilităţii şi a variabilităţii pentru indicele de 

sedimentare Zeleny 

 Indicele de sedimentare Zeleny reflectă cantitatea şi calitatea glutenului din făină 

şi se exprimă în mililitri de sediment.  

Cercetări anterioare au arătat că indicele de sedimentaţie prezintă o stabilitate 

relativ ridicată în diferite condiţii de experimentare şi este cel mai puţin influenţat de 

mediu. Dacă nu ar fi apărut condiţiile climatice extreme (seceta din lunile mai şi iunie ale 

anului 2011 şi ploile abundente din luna iulie), care au afectat negativ calitatea recoltei, 

probabil s-ar fi ajuns la aceleaşi rezultate.  

Dacă apreciem calitatea făinurilor după valorile obţinute pentru indicele de 

sedimentaţie în cei trei ani experimentali, observăm că în anul 2010 calitatea a fost în 

medie satisfăcătoare, în anul 2011 nesatisfăcătoare, iar în anul 2012 de foarte bună 

calitate (tabelul 5.45). 
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Tabelul 5.45 

Influenţa condiţiilor climatice asupra indicelui de sedimentaţie Zeleny (ml) la soiurile de 

grâu de toamnă, testate la Turda, în perioada 2010-2012 

Varianta 

 

Simbol 

 

Indicele 

Zeleny 

(ml)  

 ( % ) 

A0 

 

Diferenţa faţă 

de A0 

(ml) 

Semnifi-

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

Media 

anilor 

A0 33,78 100,0 0,00 Mt. - 

2010 A1 33,86 100,2 0,08 - b 

2011 A2 12,82 38,0 -20,96 000 c 

2012 A3 54,65 161,8 20,87 *** a 

DL (p 5%) , DS 5%                                               2,96                               2,96-3,02 

DL (p 1%)                                                   4,90 

DL (p 0.1%)                                                9,17 

Valoarea indicelui de sedimentaţie a scăzut de la 35,36 ml la desimea de semănat 

cu 250 b.g./m2 la 32,70 ml la desimea cu 550 b.g/m2 (tabelul 5.46). 

Tabelul 5.46 

Influenţa factorului D (desime de semănat) asupra indicelui de sedimentaţie Zeleny (ml) 

la soiurile de grâu de toamnă testate în perioada 2010-2012, la Turda 

Varianta 

 

Simbol 

 

Indicele 

Zeleny 

(ml) 

 ( % ) 

D1 

 

Diferenţa faţă de 

D1 

 (ml) 

Semnifi 

caţia 

 

Clasificarea 

Duncan 

 

250 bg/mp D1 35,36 100,0 0,00 Mt. a 

400 bg/mp D2 33,28 94,1 -2,08 000 b 

550 bg/mp D3 32,70 92,5 -2,65 000 c 

DL p 5%               DS 5% 0,47  0,47-0,49 

DL  p 1% 0,65 

DL p 0.1% 0,92 

 

Cele mai importante concluzii care se desprind din cercetările noastre sunt că 

ploile abundente care apar după maturitatea deplină a grâului, determină o diminuare a 

conţinutului de gluten prin spălarea acestuia, având ca efect o depreciere considerabilă a 

indicelui de sedimentaţie mai ales la recolta din anul 2011. 

O imagine foarte sugestivă asupra modului în care condiţiile climatice au 

influenţat indicele de sedimentaţie o avem în Fig. 5.21, unde observăm că există o 
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diferenţă mai mare de 42 ml între valoarea acestuia în anul 2012, comparativ cu cea 

obţinută în 2011. 

 

 

 

Fig. 5.21. Influenţa desimii de semănat asupra indicelui Zeleny (ml) la soiurile de grâu de 

toamnă testate la Turda, în perioada 2010-2012 

Indicele de sedimentaţie face parte din categoria indicatorilor indirecţi de apreciere 

a calităţii grâului şi nu pot înlocui indicatorii direcţi ai calităţii pâinii (proba de coacere), 

chiar dacă progresele realizate în ameliorarea calităţii de panificaţie se datoresc în mare 

măsură aplicării testelor indirecte. Indicele de sedimentaţie este un test simplu, cu o rată 

de reproductibilitate foarte ridicată, care poate diferenţia grânele hexaploide din punct de 

vedere al conţinutului şi calităţii proteinelor (Morris şi colab., 2007). 

 

5.3. REZULTATE PRIVIND RANDAMENTUL ÎN FĂINĂ ŞI GREUTATEA PÂINII 

LA SOIURILE DE GRÂU DE TOAMNĂ TESTATE LA SCDA TURDA  

 

           Randamentul în făină variază în funcţie de soi, fiind cuprins între 63,4  şi 69,5 %, 

în anul 2010; 56,6 şi 63,5 % în anul 2011 şi 63,0-68,9 % în anul 2012 (tabelul 5.51). 
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Tabelul 5.51 

Randamentul în făină (%) obţinut la soiurile de grâu de toamnă testate la SCDA Turda, în 

perioada 2010-2012 

SOIUL 2010 2011 2012 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

APACHE 64,4 67,4 68,0 59,3 62,3 62,9 64,7 66,2 67,9 

CAPO 65,9 67,6 68,3 61,4 62,8 63,0 66,5 68,0 68,9 

ARLEQUIN 63,4 66,1 66,0 56,5 61,2 62,2 63,6 65,5 67,4 

BRUTUS 67,1 69,4 69,5 62,33 62,5 63,2 66,3 67,2 68,1 

IRIDIUM 65,5 66,5 67,0 61,6 62,5 62,8 65,6 66,3 66,8 

ARIEŞAN 66,3 66,9 67,2 61,6 62,4 63,5 66,8 67,7 68,1 

APULLUM 65,3 67,1 67,6 61,1 62,0 62,3 66,2 66,4 67,5 

DUMBRAVA 65,6 65,6 66,8 59,8 60,6 61,5 63,0 64,8 65,3 

 

Cele mai complete informaţii asupra calităţii făinurilor din soiurile de grâu testate ne-

au fost oferite de proba de coacere. 

Greutatea pâinii, la fiecare variantă, s-a determinat pe o probă din 100 grame făină, 3 

g drojdie, 1,5 g sare. Aceste probe au fost frământate separat, după care au fost lăsate la 

fermentat (dospit) 60 de minute. Coacerea s-a realizat în 30 minute la temperatura 

cuptorului de 2500C.  

 Pâinea a avut o greutate mai mică la toate soiurile în anul 2011(tabelul 5.52), când 

s-au obţinut cele mai mici valori ale tuturor indicilor de calitate determinaţi la grâu 

(conţinut de proteină, gluten umed şi indicele de sedimentaţie). Se apreciază că un soi 

prezintă calitate  foarte bună de panificaţie atunci când pâinea rezultată din 100 grame 

făină are greutatea apropiată de 150 g, volum cât mai mare şi un raport al diametrelor 

(lăţime/înălţime) cât mai mic (1,5 este raportul ideal). 

 Examenul organoleptic cuprinde aprecierea porozităţii, a elasticităţii, a coacerii, a 

culorii cojii, a mirosului şi a gustului pâinii. Porozitatea miezului trebuie să fie fină şi 

uniformă, respectiv cu porii mici şi uniform repartizaţi pe întreaga suprafaţă. În cazul 

elasticităţii miezului se notează rezistenţa la apăsare a pâinii şi revenirea ei la forma 

iniţială. Coaja trebuie să fie rumenă, miezul alb şi mirosul pâinii plăcut. 
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Tabelul 5.52 

Greutatea pâinii (grame) obţinută la soiurile de grâu de toamnă testate la SCDA Turda, în 

perioada 2010-2012 

SOIUL 2010 2011 2012 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

D1 

250 

bg/m2 

D2 

400 

bg/m2 

D3 

550 

bg/m2 

APACHE 126 131 135 125 124 132 137 137 137 

CAPO 130 136 137 127 128 135 139 140 140 

ARLEQUIN 127 131 130 122 126 126 136 136 135 

BRUTUS 130 135 135 128 128 131 138 139 141 

IRIDIUM 129 136 137 126 127 130 138 140 142 

ARIEŞAN 130 132 140 130 128 128 140 142 145 

APULLUM 128 135 135 127 130 130 138 139 140 

DUMBRAVA 126 133 132 127 131 132 137 137 139 

 

CAPITOLUL VI 

REZULTATE OBŢINUTE PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ LA 

GRÂUL DE TOAMNĂ 

 

Deşi soiurile de grâu de toamnă care se găsesc în cultură au un potenţial de 

producţie ridicat, fermierii români nu pot avea profituri semnificative din cauza costurilor 

mari de producţie, care îi ţin la limita falimentului. 

Costurile de producţie sunt influenţate foarte mult de preţul motorinei, cu o 

pondere de 25 % în preţul de producţie. Ȋn funcţie de desimea de semănat, cheltuielile cu 

sămânţa reprezintă între 8 şi 16 % din costul pe unitatea de produs.  

Fermierul român vede profitul din cultura grâului după ce vinde marfa, care are de 

regulă un preţ inferior celui afişat la marile burse de cereale din străinătate. Deoarece în 

România nu există o bursă a cerealelor, preţul grâului este impus de brutari. Totodată, 

România este singura ţară din UE  care se plăteşte accize pentru motorina folosită în 

agricultură. Micii fermieri nu au nicio şansă să rămână în afacere şi de aceea sunt nevoiţi 

să dea în arendă terenurile unor producători cu o forţă financiară mai mare. 

Analiza profitului obţinut prin valorificarea numai a producţiei de boabe (tabelul 

6.13), ne permite şi din acest punct de vedere să apreciem care desime de semănat este 

mai potrivită pentru fiecare soi. Astfel, observăm că la soiul Brutus putem obţine profit 



46 

 

minim numai dacă folosim la  semănat 550 b.g./m2, iar la soiul Capo se obţin profituri 

mici la desimea D2 şi D3. 

Tabelul 6.13 

Profitul obţinut (lei/ha) prin valorificarea producţiei de boabe 

la soiurile de grâu de toamnă testate la Turda 

Soiul 

 

D1=250 

b.g./m2 

D2=400 

b.g./m2 

D3=550 

b.g./m2 

APACHE 499 703 1064 

CAPO -100 96 174 

ARLEQUIN 685 948 969 

BRUTUS -89 -74 84 

IRIDIUM 378 467 581 

ARIEŞAN 398 476 572 

APULLUM 226 478 622 

DUMBRAVA 720 833 944 

 

Credem că nu este deloc întâmplătoare încercarea de a valorifica producţia 

obţinută la aceste soiuri la un preţ mai mare (0,90 lei/kg) punându-se accent pe calitate. 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Cercetările efectuate pe parcursul a trei ani experimentali au urmărit aspecte 

importante în procesul de producere de sămânţă la soiurile de grâu de toamnă care se 

cultivă în prezent în zona de cultură din Câmpia Transivaniei, atât din punct de vedere al 

potenţialului productiv cât şi a indicilor de calitate, dar şi cunoaşterea particularităţilor 

reacţiei soiurilor noi de grâu de toamnă, româneşti şi străine, la diferite desimi de 

semănat. 

Eficientizarea culturii grâului de toamnă presupune utilizarea la semănat a unei 

seminţe de calitate superioară, care trebuie să posede valoare genetică şi biologică, 

puritate varietală şi fizică, indici ridicaţi de germinaţie, sănătate şi vigoare. 

Contribuţia categoriei biologice de sămânţă în realizarea potenţialului productiv al 

soiurilor este importantă, reieşind că şi în condiţii tehnologice optime există influenţe 

marcante ale acestui factor asupra producţiei. Producţiile cele mai mari au fost obţinute la 
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categoria biologică „bază”,  înregistrându-se diferenţe foarte semnificativ negative faţă de 

aceasta, la categoriile „ certificată I „ şi „ certificată II „. 

Pentru a asigura o siguranţă a calităţii seminţelor şi pentru optimizarea structurii 

soiurilor se recomandă ca înnoirea seminţelor să se facă la intervale mai mici de timp, iar 

pentru însămânţări să devină obligativitate utilizarea seminţelor din categoriile certificată 

I sau II. 

Între soiurile de grâu de toamnă studiate la Satu-Mare există diferenţe de ordin 

genetic din punct de vedere al potenţialului de producţie, semnalată şi din analiza 

varianţei; cel mai înalt nivel de producţie fiind obţinut la soiurile Arieşan şi Renan, cu o 

medie de  6335 şi 6312 kg/ha pe cei trei ani experimentali. 

În anul 2013 s-au obţinut producţii mult mai mici în condiţiile de la Satu-Mare, 

aceasta datorându-se efectului secetei din lunile iunie şi iulie şi a temperaturilor mai 

ridicate care au amplificat efectul secetei.  

Cercetările  efectuate asupra producţiei la cele 8 soiuri de grâu de toamnă testate la 

SCDA Turda, în perioada 2010-2012, au evidenţiat faptul că dintre cei trei de 

experimentare, cel mai favorabil a fost  anul agricol 2009-2010 (53,84 q/ha), când s-au 

obţinut producţiile cele mai ridicate la toate soiurile, iar în anul agricol 2010-2011 s-a 

înregistrat producţia medie cea mai scăzută (41,75 q/ha). 

Cele mai mari producţii s-au obţinut la varianta cu 550 boabe germinabile /m2, la 

toate soiurile, iar diferenţa dintre aceasta şi varianta cu 250 b.g./m2 a fost în medie de 

8,35 q/ha. Deşi la soiurile străine care se cultivă în prezent, se recomandă utilizarea unui 

număr mai mic de boabe germinabile la hectar, mai ales dacă se seamănă în epoca 

optimă, rezultatele obţinute în cei trei ani experimentali la Turda au demonstrat 

contrariul. 

Producţiile medii obţinute la grâul de toamnă în anul 2011, evidenţiază nivelul 

relativ scăzut al acestora, comparativ cu ceilalţi doi ani experimentali, la toate soiurile 

testate, acestea datorându-se efectului secetei prelungite din lunile: martie, aprilie şi mai 

şi a temperaturilor relativ ridicate, care s-a materializat şi printr-o scurtare a duratei 

perioadei de vegetaţie a grâului de toamnă, cu 10-15 zile. 

Masa a 1000 boabe este în legătură strânsă cu producţia, iar soiurile cu boabe mari 

au, în general, o capacitate de producţie mai mare. Valorile masei a 1000 boabe au fost 
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mai mari cu 1,15 g la desimea de semănat cu 250 b.g/m2 grame, comparativ cu desimea 

de 550 b.g./m2, aceasta datorându-se faptului că la o desime mai mică de semănat rezultă 

un număr mai mic de spice/m2, care au un spaţiu mai mare de nutriţie. La soiul Arieşan s-

au obţinut cele mai mari valori ale MMB-ului, nivelul maxim de expresivitate pentru 

acest caracter fiind atins în anul 2012 (52,18 g). 

Numărul de spice/m2 depinde în mare măsură de capacitatea de înfrăţire a fiecărui 

soi, dar şi de desimea care se asigură la semănat. 

Cel mai mare număr de spice/m2 a fost înregistrat în anul 2010, an în care s-au 

obţinut şi cele mai mari producţii, iar în anul 2012, numărul de spice/m2 a fost cu 119 şi 

57 mai mic decât în 2010 şi media anilor. Deşi în anul 2011, numărul de spice a fost mai 

mare decât în 2012, producţiile care s-au obţinut au fost mai mici, ceea ce înseamnă că în 

anul 2012 producţia poate fi pusă pe seama celorlalte două elemente de productivitate, şi 

anume: numărul de boabe în spic şi masa a 1000 boabe. 

Prin utilizarea la semǎnat a unui numǎr de 400 b.g./m2 se poate obţine un numǎr 

apropiat de 500 de spice, desime care poate fi consideratǎ acceptabilă pentru grâul de 

toamnǎ,  determinând  reducerea cheltuielilor cu sǎmânţa. 

Dintre  soiurile testate, cea mai mică valoare pentru masa hectolitrică a fost 

obţinută la soiul Arlequin, iar la soiurile Dumbrava şi Arieşan s-au obţinut valori medii 

ale masei hectolitrice peste 78 kg/hl, valori care sunt considerate foarte bune pentru 

industria de morărit şi panificaţie. 

Soiurile: Capo, Brutus şi Apullum au avut valori ale masei hectolitrice peste 80 

kg/hl, indiferent de desimea de semănat; rezultate bune privind masa hectolitrică fiind 

obţinute şi la soiul Arieşan, chiar dacă acesta are boabe mai mari şi formă oval-alungită. 

Ȋn anul 2012 au fost obţinute cele mai mari valori ale conţinutului de proteină, 

acesta fiind chiar anul în care perioada de vegetaţie a grâului de toamnă a fost de numai 

135 de zile, explicaţia, din punct de vedere fiziologic, constând în faptul că fenofaza de 

formare şi umplere a bobului la grâul de toamnă s-a desfăşurat într-o perioada de timp 

normală, de aproximativ 50 zile, cuprinsă între 22 mai şi 20 iulie. Cel mai scăzut conţinut 

de proteină a fost obţinutut în anul 2011 şi s-a datorat secetei din luna mai şi a doua 

decadă a lunii iunie, precum şi ploilor abundente din luna iulie. 
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Cele mai mari valori ale conţinutului de proteină au fost obţinute la desimea de 

semănat cu 250 b.g./m2 şi faţă de acesta valorile au scăzut cu 0,40 şi 0,38% la celelalte 

variante de semănat. 

Soiul Arieşan a avut cel mai mare conţinut de proteină în anii 2011 şi 2012, în 

anul 2010 fiind depăşit cu procente foarte mici de 0,04 şi 0,03 de Brutus şi Capo. Cel mai 

scăzut conţinut de proteină a fost obţinut la soiul Arlequin, în anii 2010 (9,44%) şi 2011 

(6,99%). 

Cele mai importante concluzii care se desprind din cercetările noastre sunt că 

ploile abundente care apar după maturitatea deplină a grâului, determină o diminuare a 

conţinutului de gluten prin spălarea acestuia, având ca efect o depreciere considerabilă a 

indicelui de sedimentaţie mai ales la recolta din anul 2011. 

Randamentul în făină variază în funcţie de soi, fiind cuprins între 63,4  şi 69,5 %, 

în anul 2010; 56,6 şi 63,5 % în anul 2011 şi 63,0-68,9 % în anul 2012. 

Pâinea a avut o greutate mai mică la toate soiurile în anul 2011, când s-au obţinut 

cele mai mici valori ale tuturor indicilor de calitate determinaţi la grâu: conţinut de 

proteină, gluten umed şi indicele de sedimentaţie. 

Analiza profitului obţinut numai prin valorificarea a producţiei de boabe, ne–a 

permis să apreciem şi din acest punct de vedere care desime de semănat este mai potrivită 

pentru fiecare soi astfel că, că la soiul Brutus se obţine un profit minim numai dacă 

folosim la  semănat 550 b.g./m2, iar la soiul Capo se obţin profituri mici la desimea D2 şi 

D3, şi de aceea  credem că nu este deloc întâmplătoare încercarea de a valorifica 

producţia obţinută la aceste soiuri la un preţ mai mare punându-se accent pe calitate. 

 

Rezultatele obţinute în experienţele desfăşurate la Satu-Mare şi Turda ne permit 

formularea a cel puţin două recomandări: 

 Utilizarea la semănat a seminţelor din categorii biologice superioare; 

 Cultivarea soiurile româneşti de grâu de toamnă care sunt la acelaşi nivel şi chiar 

mai performante la producţie (Dumbrava) şi la calitate (Arieşan) decât soiurile 

strǎine cu care au fost comparate. 
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