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Necesitatea	și	obiectivele	cercetărilor											

Încă de la începuturile agriculturii, omul a fost preocupat de creșterea 

producțiilor obținute și păstrarea produselor sub formă de boabe pentru hrană și 
înmulțire. Progresele obținute în ameliorare au început o dată cu alelele lui Mendel. 
După această dată plantele diferitelor specii au început să fie încrucișate, au urmat 

consangvinizarea și forța hibridării utilizate mai întâi la porumb. 
S-a crezut imediat că sunt asigurate condiţiile omeneşti de trai tuturor 

locuitorilor Terrei, prin creşterea constantă a producţiilor. Civilizaţia în evoluţia ei 
modernă a fost surprinsă să afle de creşterea continuă a consumului de produse 
alimentare, de faptul că industrializarea excesivă a condus la epuizarea logaritmică a 

resurselor lăsate pământenilor de „mama natură”, spre o înţeleaptă folosire şi de faptul 
că recoltele variază an de an, sub influenţa schimbărilor climatice actuale, înregistrând 
scăderi drastice sub acțiunea factorilor de stress abiotic.  

Rezolvarea problemei alimentare mondiale, pentru o omenire în continuă 
creştere și tot mai obosită de stresul alimentar, depinde în mod hotărâtor de sporirea 
calităţii şi cantităţii producţiei agricole. 

Măsurile de reducere a impactului schimbărilor climatice respectiv de 
îmbunătăţire a tehnologiilor agricole pentru a asigura aerul curat şi hrana, premise ale 
continuităţii vieţii pe pământ, începe cu utilizarea	unei	 seminţe	de	 înaltă	 valoare 

biologică	şi	culturală, rezistentă	la	factorii	de	stres	abiotici	şi	biotici.  Nivelul maxim 
al calității seminței este atins într-un complex de condiții în care se identifică o serie de 
factori, amintind în mod special pe cei ce privesc particularitățile	 genetice	 și	 a	

mediului	de	păstrare.	
Prin cunoașterea, controlul parametrilor fundamentali care influențează 

calitatea semințelor pe durata păstrării ca: temperatura și umiditatea relativă în mediul 
de păstrare, conținutul de umiditate al semințelor supuse păstrării, calitatea semințelor 
(inițială) în momentul depozitării și atacul distructiv al microorganismelor și insectelor, 

se poate mării longevitatea lotului de semințe, durata de viață utilă a acestuia, se amână 
închiderea inevitabilă a cercului: reproducerea-îmbătânirea-moartea semințelor, 
toate cu consecințe sub aspect economic și al siguranței producției agricole.  

Tema ,,Influența	 genotipului,	 duratei	 și	 condițiilor	 de	 păstrare	 asupra	
calității	semințelor	de	porumb”, aleasă ca subiect, este de actualitate în contextul, în 
care ultimii ani, activitatea de multiplicare a semințelor de porumb în U.E se intensifică 

de la an la an, ca urmare a necesarului crescut de sămânță, însă pierderile anuale datorită 
deteriorării din diverse motive sunt peste 25%. Unul din motivele principale ale 
pierderilor anuale de sămânță este cunoașterea insuficientă a influenței factorilor 

mediului de păstare , asupra schimbărilor chimice, fizice, biochimice și fiziologice ce se 
petrec la nivelul metabolic și structural al seminței. 
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Alt motiv, sunt modificările climatice actuale ce aduc cu ele schimbări în 

activitatea fiziologică a seminței, ca urmare a creșterii entropiei cu influențe, nu numai 
în etapa de producere în câmp, ci și în timul depozitării.  

În acest context un prim obiectiv al cercetării l-a constituit studiul procesului 

de îmbătrânire al semințelor „ortodoxe” aparținând la cinci hibrizi creați la SCDA Turda 
și a semințelor aparținând la patru lini consangvinizate, depozitate în spațiu deschis 
(hibrizi ce au grupa FAO diferită, dar și forma și mărimea semințelor). Tot o dată printr-

o condiție experimentală impusă, într-un „mediu controlat” cu parametrii specifici a 
căror valori impun o evoluție previzibilă negativă a calității semințelor cu durata 
păstrării se testează rezistența naturală a semințelor aparținând hibrizilor studiați, 

respectiv capacitatea acestora de a forma germeni normali în astfel de condiții. 
Plecînd de la faptul că metoda de păstrare cea mai utilizată şi cu mare 

aplicabilitate pentru toate seminţele utilizate ca material biologic, în lume şi în ţară este 

păstrarea în stare uscată şi în depozite deschise, s-au impus o serie de obiective 
specifice ca: punerea în evidenţă si cuantificarea actiunii  factorilor, genotip, durată și 
condițiile de păstrare (tratament), asupra calității seminţei descrisă prin: indicatori 
specifici viabilității și vigorii, identificarea condiţiilor optime in timpul depozitarii care 
ar conserva calităţile iniţiale, ale genotipurilor luate în studiu, identificarea 

genotipurilor create de SCDA Turda, care prezintă cea mai bună stabilitate în ce 
privește păstrarea calităţii seminței, punerea la dispoziție a unor  metode rapide de 
evaluare a manifestărilor fiziologice ale semințelor aparținând loturilor, care să se 

coreleze cel mai bine cu performanțele acestora, în câmp, furnizând astfel informații 
precise și reale despre calitatea fiecaruia, elaborarea unei ecuații complexe a 
viabilității pentru fiecare lot, care face posibilă estimarea germinațiilor la orice 

moment ajutând beneficiarul să hotărască momentul, modul și condițiile utilizării 
acestuia.   

 

Structura  lucrării 
Lucrarea intitulată „Influența genotipului, duratei și condițiilor de păstrare 

asupra calității semințelor de porumb”, este redactată și structurată conform 
normelor în vigoare. 

Prima parte conține două capitole și sintetizează stadiul actual al cercetărilor și 

cunoașterii aspectelor legate de păstrarea produselor agricole destinate însămânțării, 
despre factorii mediului de păstare (conținutul de umiditate al boabelor supuse 

păstrării, temperatura și umiditatea relativă a aerului, factorii biotici, parametrii 
viabilității și vigorii înainte de păstrare), cu influențe asupra calității semințelor ca 
urmare a schimbărilor chimice, fizice, biochimice și fiziologice ce se petrec la nivelul 

metabolic și structural al seminței în timpul depozitării. 
Partea a doua a lucrării cuprinde rezultatele obținute pe parcursul derulării 

experimentelor, efectuate în perioada 2012-2015, la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
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Agricolă Turda și Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului 
Săditor Cluj. Este structurată în cinci capitole ce cuprind scopul și obiectivele 

cercetărilor, metodele de cercetare, rezultate și discuții privind viabilitatea și vigoarea 
semințelor hibrizilor studiați, precum și concluziile rezultate în urma finalizării 
cercetărilor. 

 

Factorii și designul experimental 
∗ Factorul A- condițiile de păstrare denumit în continuare tratament cu 

graduările următoare:  

∗ A1-cameră deschisă în care se depozitează sămânță netratată 

∗ A2-cameră cu mediu controlat în care se depozitează sămânță 

netratată 

∗ A3-cameră (spațiu deschis) cu sămânță tratată cu fungicid Maxim XL 

0,35 FS 

∗ A4-cameră (spațiu deschis)  cu sămânță tratată cu fungicid Maxim XL 

0,35 FS + insecticid Seedoprid 600 FS. 

∗ Factorul B – hibrizii  de porumb studiați –semințele hibrizilor provin din 

loturi de porumb omogene sub aspectul calităților fizice (forma, mărimea 
boabelor), cu umiditatea inițială aprox. 12% și cu o stare sanitară bună.  

∗ B1- Turda 200 

∗ B2-Turda 165 

∗ B3-Turda 201 

∗ B4-Turda Star 

∗ B5-Turda Favorit 
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∗ Factorul C – durata păstrării cu graduările: 

∗ C1-„înainte de semănat-2013” este momentul inițial al cercetărilor  

∗ C2-după 12 luni,  

∗ C3-după 24 luni,  

∗ C4-după 36 luni. 

Repetiții: 4 (patru) în conformitate cu SR 1634/1999. 
Având în vedere că experimentul s-a desfășurat în condiții de laborator, iar 

variantele au beneficiat de condiții omogene, practic neexistând surse de eterogenitate 
s-a adoptat designul experimental de forma: Completely Randomizat Design (RCD) 
de tipul: 

∗ 4x5x4 în patru repetiții pentru studiul viabilității; 
∗ 4x5x4 în trei repetiții pentru studiul vigorii semințelor; 
∗ 4x4 în patru repetiții pentru studiul viabilității liniilor consangvinizate; 
∗ 5x16 în patru repetiții pentru studiul viabilității hibrizilor în diferite condiții 

experimentale; 
∗ 4x2x4 în patru repetiții pentru studiul influenței formei și mărimii semințelor 

asupra vigorii și dinamicii germinării. 
Pentru ca rezultatele experimentale desfășurate să fie repetabile, cu valoare 

practică și științifică, cercetările s-au realizat după tehnici și metodologii specifice. 
 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Rezultate și discuții privind  

viabilitatea semințelor genotipurilor studiate 

Viabilitatea, reprezentând capacitatea potențială de germinare a semințelor de 

a genera embrioni vii în condiții optime, este în mod practic evidențiată prin germinația 
standard. 

Parametrii ce caracterizează condițiile de păstrare sunt: temperatura și 

umiditatea relativă a aerului din mediul de păstrare, conținutul de umiditate a 
semințelor supuse păstrării, calitatea (inițială) semințelor în momentul depozitării, 
starea de sănătate a lor și atacul microorganismelor și insectelor. 

-apreciind calitatea semințelor hibrizilor luați în studiu prin indicatorul 
germinația standard s-a constatat din momentul inițial al desfășurării cercetărilor, 
diferențe semnificative între hibrizi în ce privește viabilitatea acestora. 

-condițiile de păstrare ce fac referire la depozitul de păstrare, precum starea 
seminței, tratată sau netratată, s-au unit sub un singur factor numit “tratament” a cărui 

influență asupra germinației în faza „înainte  de semănat-2013” este nesemnificativă. 
Datele înregistrate după o perioadă de păstrare de 12 luni arată evident că, în 

fapt, capacitatea de conservare a însușirilor inițiale a genotipurilor studiate  este o 

carateristică genetică influențată fiind de durata de păstrare și factorul tratament. 
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Datele înregistrate după o perioadă de păstrare de 24 luni arată reduceri 
evidente ale valorilor germinației în cazul tuturor hibrizilor, diferențe semnificative ale 

acestora față de cele înregistrate la momentul iniţial. Aceste rezultate, ce arată că după 
o perioadă de păstrare de 24 luni viabilitatea semințelor aparținând loturilor analizate 
se reduce considerabil, sunt de mare utilitate practică. 

Observațiile înregistrate după o perioadă de păstrare de 36 luni arată că 
procesul de îmbătrânire al semințelor, rezultat al declinului activității enzimatice și al 
degradării proteinelor nu decurge cu aceeași intensitate pentru toți hibrizii pe parcursul 

păstrării. 
În finalul acestui studiu privind conservarea viabilității se poate spune că 

hibrizii studiați dovedesc o comportare diferită vizavi de durata și condițiile de păstrare. 

Genotipurile studiate au reacții diferite la condițiile de stres, o adaptabilitate mai bună 
sau mai slabă la păstrarea în condițiile create. 

 

Concluzii privind studiul stabilității calității inițiale 

 a semințelor aparținând hibrizilor studiaţi 

Faptul că în analiza varianței, interacțiunile duble și triple ale factorilor luați în 
studiu sunt semnificative, ne-a permis să unim factorul tratament și factorul durata 
păstrării într-un nou factor numit factor de mediu(Emed) care, de fapt, reprezintă 

condițiile experimentale. 
Vom considera ca genotip adaptat, acela care își conservă cel mai bine 

germinația prezentând fluctuații reduse ale acesteia în toate condițiile experimentale. 

Prin calcularea parametrilor specifici conceptului de stabilitate s-au putut 
evidenția performanțele individuale ale fiecărui genotip faţă de mediu (condițiile 
experimentale). 

 

Concluzii privind profilul grafic al procesului de îmbătrânire  

al semințelor aparținând hibrizilor studiați 

Pentru a estima durata de viață utilă a unui lot de semințe, ceea ce, de fapt, 
înseamnă perioada de timp după care germinația medie a lotului scade sub valoarea 

minimă admisă, evitând declasarea acestuia, folosindu-ne de transformarea distribuției 
frecvențelor cumulative a supraviețuirii semințelor (procente versus timp) în 
distribuție de scoruri „z” valori fără unitate de măsură așezate pe o dreaptă, s-au 

elaborat modele de tipul regresiilor, numite ecuații ale viabilității, ce au permis să 
determinăm rata declinului fiecărui lot de semințe în funcție de condițiile 
experimentale. 

Asimilând panta dreptei de regresie a ecuației cu rata declinului germinației 
(d=tgw), pe durata perioadei de păstrare, s-au putut clasifica și ordona hibrizii după 
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mărimea acestuia, evidențiindu-se reacții diferite ale acestora în ce privește conservarea 

calității inițiale vizavi de condițiile de păstrare. 
Indicatorul durata deteriorării pune în evidență un aspect greu de constatat 

prin alte metode, genotipuri cu germinația inițială superioară în anumite medii 

înregistrează, în timpul păstrării, rate ale declinului mult mai mari. Metoda ecuațiilor 
viabilității face posibilă precizarea viabilității loturilor de sămânță după o perioadă de 
păstrare pentru diferite specii și în largi condiții de depozitare. Metoda poate avea o 

mare utilitate practică, utilizând loturile de semințe la momentul oportun şi evitând 
declasarea acestora, cu consecințe grave sub aspect economic. 

 

Concluzii privind viabilitatea liniilor consangvinizate  

păstrate în depozit deschis 

Complexitatea producerii liniilor consangvinizate în vederea producerii 

hibrizilor cu o serie de însușiri ca: adaptabilitate, rezistență la boli și cădere, potenţial 
de producție, a determinat în practică ca acestea să fie produse în cantități care să 

satisfacă necesarul pe mai mulți ani, deci acestea trebuie  supuse păstrării. 
-din rezultatele înregistrate se constată o slabă conservare a însușirilor inițiale 

ale acestora, astfel, după o perioadă de păstrare de 36 luni acestea au înregistrat 

germinații foarte reduse, de exemplu linia LC 363 are germinația finală de G36= 33%. 
-prin utilizarea coeficienților polinomiali ortogonali s-a arătat că, în ce 

privește estimarea comportării acestora, în diferite condiții de păstrare, rezultatul nu 

poate fi estimat, altfel spus, reacțiile liniilor consangvinizate vizavi de condițiile 
experimentale sunt imprevizibile, ceea ce înseamnă că componentele neprevizibile sunt 
de o importanță mai mare decât cele previzibile în cadrul efectelor factorilor luați în 

studiu. 
 

Rezultate și discuții privind 

 vigoarea semințelor hibrizilor studiați 

Evaluarea și identificarea loturilor de sămânță cu performanțe înalte este o 
inițiativă importantă ce contribuie la succesul producției încă din faza de semănat, prin 

utilizarea în scopul propus a semințelor cu o stare de sănătate activă, rezistență naturală, 
capabile să dezvolte germeni normali și să asigure o răsărire uniformă. 

Este necesar a se cunoaște starea reală a unui lot de semințe sub aspectul 
calității, pentru a furniza informații necesare utilizatorului, ajutându-l să hotărască 
modul, condițiile și momentul utilizării lotului. Diferite loturi de semințe, chiar dacă 

posedă aceeași germinație (uneori aproape identică), nu înseamnă că au același 
potențial fiziologic, adică, la semănatul în câmp, nu prezintă aceeași germinare și 
răsărire uniformă. 
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Concluzii privind influența genotipului, duratei și condițiilor de 

păstrare asupra vigorii semințelor hibride de porumb 

Evaluarea și identificarea loturilor de sămânță cu performanțe înalte este o 
inițiativă importantă, ce contribuie la succesul producției încă din faza de semănat. 

Prin faptul că indicatorul „germinația standard” este obligatoriu de determinat, 

dar insuficient pentru corelarea cu răsărirea în câmp, pentru a exprima vigoarea 
semințelor aparținând hibrizilor, s-au utilizat o serie de indicatori complecși, ce combină 
germinația finală cu mărimea creșterilor părților esențiale ale germenilor, indexuri care 

pun în evidență starea reală a loturilor de sămânță sub aspectul calității, și face posibilă 
diferențierea acestora sub aspectul stării fiziologice și potențialului germinativ la 
semănatul în câmp. 

 

Concluzii privind influența formei și mărimii semințelor  

asupra vigorii. 
Pe măsură ce semințele îmbătrânesc, ritmul germinării scade, explicația fiind că 

în cazul acestora procesele fiziologice decurg mai lent, iar activitatea enzimatică este 

mai redusă, ambele având legătură cu mecanismul sintetizării și mobilizării 
substanțelor necesare germinării. Acțiunea combinată a vitezei de germinare și ritmul 
lent al creșterilor are consecințe asupra răsăririi încete și neuniforme în câmp, chiar și 

în condiții favorabile. 
 Semințele ce posedă dinamică și uniformitate la germinare, puse în evidență 
prin indicatorii indexul vigorii de germinare (GVI) și indicatorii germinării zilnice 
(MDF), au creșteri rapide, cu o dezvoltare rapidă în condiții nefavorabile. Semănatul în 
condiții nefavorabile, suboptime, impune evitarea semințelor din categoria mici și 
rotunde. 

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Sămânța, purtătoare de viață și patrimoniu genetic, ambele atribute în 
interacțiune cu un mediu în schimbare permanentă pe întreaga durată de viață de la 

sămânță–plantă–şi din nou sămânță, este  un important factor de producție, primul 
pas în cadrul măsurilor de îmbunătățire a tehnologiilor de cultură pentru sporirea 
calității  și cantității producției agricole. 

Particularitatea semințelor “ortodoxe” destinate însămânțării este că acestea 
pot fi păstrate în stare uscată, în depozite speciale, pentru o perioadă  mai lungă sau mai 
scurtă de timp în funcție de valorile parametrilor fundamentali ce caracterizează mediul 

de păstrare. 



 REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT 

IX 
 

Deteriorarea seminței este un fenomen natural, semințele chiar păstrate în 

condiții normale tind spre o scădere a viabilității și vigorii, o dată cu creșterea duratei 
de păstrare. 

Intensitatea declinului calității seminței poate  fi redusă, respectiv durata de 

viață utilă a loturilor de sămânță poate fi prelungită, prin controlul și dirijarea 
corespunzătoare a parametrilor fundamentali ce caracterizează condițiile de 
păstrare. 

Plecând de la importanța seminței hibride de porumb, ca factor biologic 
deosebit de important în creșterea producției la unitatea de suprafață datorită 
heterozisului și a faptului că pierderile anuale sunt peste 25%, în cea mai mare parte 

datorită păstrării necorespunzătoare, pe baza rezultatelor proprii, comparate cu 
rezultatele comunicate de alți cercetători se formulează următoarele recomandări: 

-procesul îmbătrânirii seminței nu poate fi stopat, însă acesta se desfășoară cu 

o intensitate ce depinde de particularitățile genetice ale speciei și chiar genotip sau soi, 
precum și de factorii ce caracterizează mediul de păstare. Prin cunoașterea, controlul și 

dirijarea parametrilor de depozitare, se poate influența procesul de îmbătrânire în 
sensul măririi longevității lotului de sămânță, cu consecințe pozitive sub aspect 
economic și al siguranței producției agricole. 

- conservarea la un nivel ridicat a calității seminale a semințelor hibride de 
porumb, pentru o perioadă mai lungă de timp se poate face, în practică și cu largă 
utilizare,  dacă semințele, în momentul depozitării, au umidități sub 12%, iar magazia de 

păstrare să fie o construcție uscată, bine izolată termic, fără dotări cu instalații speciale, 
dar cu posibilități de aerare, fie și pe cale naturală, asigurându-se, astfel, o umiditate 
relativă medie anuală sub 55% și o temperatură medie anuală sub 18°C, cu o variație de 

la 0 la 35°C, depinzând de sezon. 
-apreciind calitatea semințelor hibrizilor după indicatorul germinație 

standard, chiar și după o păstrare de 36 luni, unii hibrizi au valori ridicate ale 

germinației (G36=96%), dar, ținând cont de valorile indicatorilor ce caracterizează 
vigoarea semințelor, se recomandă utilizarea semințelor acestora până la 24 luni de 
păstrare. 

-când semănatul are loc, din cauze diverse, în condiții suboptime (temperatură, 
umiditate redusă a solului, sistem de lucrări no-tillage), se recomandă utilizarea 
seminței hibrizilor recomandați în acest sens, dar să se țină seama de forma și mărimea 

semințelor, evitându-le pe cele mici și rotunde. 


