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INTRODUCERE 
NecesităŃile nutritive ;ilc omenirii pe parcursul dezvoltării ei au impus obŃinerea unor producŃii 

agricole tot mai mari, de calitate superioară şi de o tot mai mare diversitate. Aceste preocupări au 
apărut deoarece seminŃele sunt principala resursă alimentară a omenirii, atât ca atare cât şi prin 
capacitatea lor de a "stoca" viitoarea recoltă, de a constitui veriga de inchidere, de reluare a 
producŃiilor agricole. 

Aceste deziderate odată atinse, pentru consum, produsele sunt supuse proceselor de 
transformare a lor în alimente Dacă producŃiile sunt obŃinute în intervalul de timp în care plantele au un 
metabolism mai activ (vară şi toamnă), deci circa jumătate d i n  timpul anului; procesarea din necesităŃi 
economice şi tehnologice se întinde pe o perioadă mai mare de timp. 

CondiŃionarea, depozitarea şi conservarea seminŃelor sunt deci procese absolut obligatorii 
care intervin pe parcursul existentei seminŃei, până la consumare. Aceste procese sunt preocupări 
continue din cele mai vechi timpuri şi până in prezent. Dinamica şi nivelul actual al cunoştinŃelor 
fiind surprinse în partea bibliografică a lucrării. 

Caracterul continuu al acestor procese impune studierea lor nedisociată, ele influenŃându-se 
reciproc. Datorită acestui lupi este necesară stabilirea unor corelaŃii pe baze ştiin Ńifice solide între cele 
două procese astfel ca optimizarea lor să nu fie un proces i n tu i t i v .  De aceea li se acordă o atenŃie 
deosebită, tot mai mare pentru a potenŃa calitatea genetic determinată a seminŃelor. 

Toate aceste tehnici şi tehnologii de condiŃionare şi depozitare au la bază un complex de 
fenomene de natură diversă (biologică, fiziologică, biochimică, fizico-chimică, etc.) care au loc în masa 
de seminŃe. Aceste preocupări au apărui d i n  necesitatea prelungirii perioadei de folosire a seminŃelor 
mult timp după perioada în care ele sunt produse, deoarece producŃia agricolă este sezonieră şi 
ulterior recoltării până la utilizare masa de seminŃe este supusă acŃiunii unor factori stresanŃi ce pot 
determina deteriorarea indicilor calitativi ai seminŃelor. 

Pentru stabilirea temei tezei de doctorat şi a îndrumărilor permanente şi competente Ńin  să 
mulŃumesc conducătorului ştiin Ńific Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salontai. Pentru sprijinul acordat la 
desfăşurarea programului de cercetare mulŃumesc U.S.A.M.V. Cluj Napoca, FacultăŃii de Agricultură, 
.U.E.F.I.S.C.S.U. şi colegilor de la Universitatea din Oradea şi S.C.D.A. Oradea. 
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II. CONDI łIILE ECOLOGICE ÎN CARE AU FOST CULTIVATE SPECIILE L UATE IN STUDIU 
2.1. CONDIłIILE CLIMATICE 

Cercetările s-au efectuat în cadrul S.C.D.A. Oradea, situată în câmpia plana, terasa a 111 - a a râului 
Crişul Repede. C o n d iŃ i i l e  climatice ale zonei sunt determinate de circulaŃia şi caracterul maselor de aer din 
vest şi nord - vest. Deşi cu unele variaŃii anuale regimul climatic din perioada desfăşurării experienŃelor a 
fost favorabil culturilor luate în studiu : grâu, floarea soarelui şi fasole. 

2.2.CONDIłIILE DE SOL 
Morfologia, fizica şi chimia solului 
Solul pe care s-au produs seminŃele supuse proceselor de condiŃionare şi depozitare este de tip preluvosol, cu 

textură luto – argiloasă, mijlociu structurat şi cu o reacŃie slab acidă (pH = 6,0 – 6,1); este mijlociu spre slab aprovizionat 
cu humus (2,3%) şi elemente nutritive (N, P, K, Ca), fiind necesară fertilizarea corespunzătoare unor recolte bune şi 
foarte bune. 

III. MATERIAL ŞI METOD Ă 
3.1. MATERIALUL BIOLOGIC LUAI ÎN STUDIU  

  GRÂUL, TRITICUM AESTIVUM L. SSP. VULGARE Host McKey var. erythrospermum 
A fost luat în studiu soiul Dropia, creat la I.C.C.P.T. F'undulea în anul 1992 şi a fost înregistrat în anul 1993. 
FLOAREA SOARELUI, Helianthus anuus L. 
A fost luat în studiu hibridul simplu de floarea soarelui Favorit, creat la I.C.C.P.T. Fundulea in anul  

1991  şi a fost înregistrat în anul 1992. 
FASOLEA, Phaseolus vulgaris L. 
În cercetările efectuate s-a luat în studiu soiul de fasole Ardeleana, creat la S.C.D.A.  furda în anul 1981 şi 

înregistrat in anul 1982. 
ExperienŃele s-au desfăşurat la S.C.D.A. Oradea, JudeŃul Bihor. Tehnologia de cultură a plantelor de la care s-au 

recoltat seminŃele a fost cea specifică fiecărei culturi. 
3.2. METODICA EXPERIMENTALĂ 

Pentru realizarea tezei de doctorat au fost efectuate două experienŃe. 
EperienŃa I. Cercetări privind influenta sistemului de condiŃionare asupra însuşirilor fizice şi 

chimice a le  seminŃelor de grâu, floarea soarelui şi fasole 
La ExperienŃa I au fost luate în studiu variantele prezentate mai jos : 
Pentru grâul din soiul Dropia şi floarea soarelui, hibridul simplu Favorit s-a efectuat o experienŃă 

monofactorială cu următoarele variante de condiŃionare : 
� V I -  necondiŃionat (martor); 
� V2 - condiŃionat cu Tararul; 
� V3 - condiŃionat cu Tararul şi Triorul; 
� V4 - CondiŃionat cu Tararul, Triorul şi Gravitatorul, 

în cazul fasolei din soiul Ardeleana pe lângă cele patru variante menŃionate s-a adăugat şi varianta : 
� V5 - condiŃionat eu Tararul, Triorul, Gravitatorul şi Maşina cu celulă fotoelectrică 

ExperienŃa 2. Cercetări privind influen Ńa sistemului şi duratei de depozitare asupra însuşirilor fizice şi 
chimice ale seminŃelor de grâu, floarea soarelui şi fasole 

Pentru cercetare au fost luaŃi în studiu doi factori : 
I.  Factorul A, sistemul de depozitare, cu graduările : 

• a1 - magazia de 1000 tone. 
• a2- silozul celular metalic de 70 tone, 
• a3 - silozul celular din beton armat de 15000 tone. 

II.  Factorul B, durata de depozitare, cu graduările : 
b1 - însuşiri fizice şi chimice la depozitare; 
b2 - însuşiri fizice şi chimice la 6 luni de la depozitare,  
b3 - însuşiri fizice şi chimice la 12 luni de la depozitare.  
b4 - însuşiri fizice şi chimice la 18 luni de la depozitare. 

Din combinarea factorilor şi graduărilor a rezultat o experienŃă de tipul 3 x 4  - 12 variante pentru 
fiecare genolip luat in studiu conform tabelului 3.1. 

Tabelul 3.1. 
Metodica experimentală la ExperienŃa 2 

Varianta CombinaŃia Factorului A x Factorul B 
V1 a1b1 

V2 a1b2 
V3 a1b3 

V4 a1b4 
V5 a2b1 

V6 a2b2 
V7 a2b3 

V8 a2b4 
V9 a3b1 

V10 a3b2 
V11 a3b3 

V12 a3b4 
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 Metodele de analiză de laborator utilizate 
 Pentru fiecare dintre seminŃele celor trei culturi s-au făcut determinările înscrise în tabelul nr. 3.2. 

Tabelul 3.2. 
Însuşirile lizice şi chimice ale seminŃelor de grâu floarea soarelui şi fasole 

Materialul biologic analizat Determinări efectuate Metoda  
Puritatea STAS 1069-77(3/88) 
Masa a 1000 boabe (MMB) SR 6124/1999 
Masa absolută STAS 6123-73 
Masa specifică STAS 6123-73 
Masa hectolitrică (MH) SR 6123/1999 
ConŃinutul de proteine SR ISO 9153/98 
ConŃinutul de amidon SR EN ISO 10520/2002 
ConŃinutul de gluten umed SR EN ISO 21415-2/2008 
ConŃinutul de cenuşă STAS 90/1988 

Grâu 

Aciditate STAS 6283/4-84 
Puritatea STAS 1069-77(3/88) 
Masa a 1000 boabe (MMB) SR 6124/1999 
Masa absolută STAS 6123-73 
Masa specifică STAS 6123-73 
Masa hectolitrică (MH) SR 6123/1999 
ConŃinutul de proteine SR ISO 9153/98 
ConŃinutului de ulei SR EN ISO 659/2003 
ConŃinutul de coji STAS 1069-77(3/88) 

Floarea soarelui 
 

Aciditate  STAS 145/16-67 
Puritatea STAS 1069-77(3/88) 
Masa a 1000 boabe (MMB) SR 6124/1999 
Masa absolută STAS 6123-73 
Masa specifică STAS 6123-73 
Masa hectolitrică (MH) SR 6123/1999 
ConŃinutul de proteine SR ISO 9153/1998 

Fasole  

ConŃinutul de cenuşă STAS 90/1988 
 Ca variantă test a fost luată varianta de depozitare în magazie la fiecare genotip. 

3.3. MAŞINI ŞI UTILAJE FOLOSITE, TIPURILE DE DEPOZITE 
3.3.1.Utilajele folosite la condiŃionare 

 Au fost folosite următoarele utilaje pentru condiŃionarea seminŃelor : 
� tarar aspirator - TA 1215; 
� maşina de curăŃit seminŃe - MCS 5; 
� gravitator - G 3,3; 
� maşina de sortat după culoare - Sortex Z3V. 

3.3.2.Tipuri de depozite folosite 
 Au fost folosite următoarele tipuri de depozite pentru depozitarea seminŃelor : 

� magazia de 1000 t; 
� siloz metalic de 70 t; 
� siloz celular de beton armat de 15000 t. 

 Prelucrarea statistică a rezultatelor experienŃelor s-a efectuat prin metoda analizei varianŃei şi testul Duncan. 
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IV. REZULTATE ŞI DISCUłII 
 Rezultatele obŃinute, prelucrarea lor statisitică şi discuŃiile referitoare la aceste rezultate sunt prezentate în acest 
capitol în tabelele 4.1. – 4.49. 

4.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENłA SISTEMULUI DE CONDIłIONARE A 
SEMINłELOR ASUPRA ÎNSUŞIRILOR FIZICE ALE MASEI DE SEMINłE 

 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare a seminŃelor asupra însuşirilor 
fizice ale seminŃelor de grâu  

Tabelul 4.1. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra purităŃii seminŃelor de grâu  

Varianta Varianta de condiŃionare Puritatea, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 81.00 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 91.80 112.3 10.00 *** B 
3 Tarar+trior 97.60 120.5 16.60 *** C 
4 Tarar+trior+gravitator 98.30 121.3 17.30 *** D 

      DL (p 5%)                      3.15 
      DL (p 1%)                     5.66 
      DL (p 0.1%)                  8.20  
 În urma operaŃiei de condiŃionare varianta Tarar + Trior + Gravitator este varianta care înregistrează cea mai 
mare valoare a purităŃii. Astfel după fiecare etapă de condiŃionare puritatea se îmbunătăŃeşte foarte semnificativ faŃă de 
martor. Aceasta se întâmplă deoarece fiecare din utilajele de condiŃionare înlătură în mod specific din masa de seminŃe 
corpurile străine. Cel mai mare efect îl are complexul tararul + triorul + gravitatorul care conduce la o creştere a purităŃii 
de 3,3 %. (Tabelul 4.1.) 

Tabelul 4.2. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei a o mie de boabe a seminŃelor de grâu  
Varianta Varianta de condiŃionare Masa a o mie de boabe, g Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 47,00 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 47,80 101.7 0.80 *** D 
3 Tarar+trior 

 
47,26 100.6 0.27 *** B 

4 Tarar+trior+gravitator 
 

47,60 101.3 0.60 *** C 
      DL (p 5%)                            0.06 
      DL (p 1%)                            0.09 
      DL (p 0.1%)                         0.14 
 Din punct de vedere al masei a o mie de boabe sistemele de condiŃionare îmbunătăŃesc foarte semnificativ acest 
parametru al seminŃele de grâu. Astfel după utilizarea fiecărui utilaj se constată o creştere foarte semnificativă a masei a 
o mie de boabe faŃă de martorul necondiŃionat. Aceste creşteri sunt faŃă de martor de 0,8 g în cazul folosirii tararului, 
0,27 g în cazul utilizării tararului şi triorului şi 0,6 g când se foloseşte tararul, triorul şi gravitatorul şi se datorează 
eliminării în special a corpurilor uşoare şi a seminŃelor şiştave. (Tabelul 4.2.) 

Tabelul 4.3. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei absolute a seminŃelor de grâu 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa absolută, g Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 33.12 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 33.96 102.5 0.84 *** B 
3 Tarar+trior 

 
34.22 103.3 1.10 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 
 

35.35 106.7 2.23 *** D 
      DL (p 5%)                        0.01  
      DL (p 1%)                        0.02  
      DL (p 0.1%)                     0.03 
 Masa absolută în procesul de condiŃionare este un parametru de calitate al seminŃelor de grâu care variază 
foarte semnificativ pe parcursul întregului proces de condiŃionare. Acest fapt se datorează creşterii ponderii în masa de 
seminŃe a seminŃelor pline, cu valoare ridicată. Astfel cea mai mare valoare a acestui parametru se înregistrează la  
utilizarea Tarar+Trior+Gravitator. Rezultatul obŃinut în acest caz este foarte semnificativ mai mare decât cel al 
martorului necondiŃionat. Valoarea acestui parametru creşte pe parcursul condiŃionării faŃă de martorul necondiŃionat cu 
0,84 g la tarar, 1,10 g la tarar şi trior şi 2,23 g la tarar, trior şi gravitator. (Tabelul 4.3.) 

Tabelul 4.4. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei specifice  a seminŃelor de grâu 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa specifică, g/cmc Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 1.40 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 1.44 103.1 0.04 *** B 
3 Tarar+trior 1.49 106.2 0.09 *** C 
4 Tarar+trior+gravitator 1.50 107.1 0.10 *** D 

      DL (p 5%)                           0.01 
      DL (p 1%)                           0.02 
      DL (p 0.1%)                        0.03 
 Masa specifică în toate variantele de condiŃionare are valori foarte semnificativ mai mari decât martorul 
necondiŃionat. Eliminarea corpurilor uşoare cu volum ridicat determină această variaŃie. Astfel se observă creşteri ale 
acestui parametru faŃă de martor de 0,04 g/cm3 la folosirea tararului, 0,09 g/cm3 după utilizarea tararului şi triorului şi de 
0,1 g/cm3 la utilizarea tararului, triorului şi gravitatorului. Cea mai mare valoare a masei specifice se obŃine după 
folosirea la conndiŃionare a tararului, triorului şi gravitatorului. (Tabelul 4.4.) 
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Tabelul 4.5. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de grâu 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa hectolitrică, kg/hl Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 77.47 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 77.87 100.5 0.40 *** B 
3 Tarar+trior 78.17 100.9 0.70 *** C 
4 Tarar+trior+gravitator 78.47 101.3 1.00 *** D 

      DL (p 5%)                            0.10 
      DL (p 1%)                            0.15  
      DL (p 0.1%)                         0.24 
 Masa hectolitrică creşte foarte semnificativ după fiecare utilaj folosit la condiŃionarea seminŃelor de grâu. Se 
observă că cea mai mare valoare se bŃine după condiŃionarea cu ajutorul tararului, triorului şi gravitatorului. Această 
dinamică este determinată de scăderea procentului de component uşoare, fără valoare din masa de seminŃe.Valoarea 
masei hectolitrice pe durata condiŃionării are valorile 77,87 kg/hl după prima variantă de condiŃionare, 78,17 kg/hl după 
cea de-a doua şi 78,47 kg/hl după varianta a treia de condiŃionare. (Tabelul 4.5.) 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare asupra însuşirilor fizice ale 
seminŃelor de floarea soarelui 

Tabelul 4.6. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra purităŃii seminŃelor de floarea soarelui  

Varianta Varianta de condiŃionare Puritatea, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 85.00 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 96.21 113.2 11.21 *** B 

3 Tarar+trior 98.64 116.0 13.64 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 99.00 116.5 14.00 *** D 

      DL (p 5%)                     0.01 
      DL (p 1%)                     0.03 
      DL (p 0.1%)                  0.05 
 Puritatea seminŃelor de floarea soarelui înregistrează o creştere succesivă şi foarte semnificativă atât faŃă de 
martorul necondiŃionat, cât şi între variantele supuse condiŃionării, de la tarar la tarar+trior+gravitator. (Tabelul 4.6.) 

Tabelul 4.7. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei a o mie de boabe a seminŃelor de floarea 

soarelui  
Varianta Varianta de condiŃionare 

 
Masa a o mie de 

boabe, g 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 NecondiŃionat (martor), 67,00 100.00 0.00 - A 

2 Tarar 67,40 100.60 0.40 *** B 

3 Tarar+trior 67,80 101.20 0.80 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 68,10 101.64 1.10 *** D 

      DL (p 5%)                               0.02 
      DL (p 1%)                               0.04 
      DL (p 0.1%)                            0.06 

 Masa a o mie de boabe la seminŃele hibridului de floarea soarelui Favorit pe parcursul condiŃionării 
înregistrează o creştere a foarte semnificativă.. Cea mai mare valoare o înregistrăm după condiŃionarea cu tararul, triorul 
şi gravitatorul care reuşeşte să crească MMB cu 1,1 g. (Tabelul 4.7.) 

Tabelul 4.8. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei absolute a seminŃelor de floarea soarelui 
Varianta Varianta de condiŃionare Masa absolută, g Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 56.87 100.0 0.00 - AB 

2 Tarar 56.70 99.7 -0.17 - A 

3 Tarar+trior 57.00 100.2 0.13 - AB 

4 Tarar+trior+gravitator 57.41 100.9 0.53 - B 

      DL (p 5%)        0.57  
      DL (p 1%)                        0.87 
      DL (p 0.1%)                     1.39  
 Procesul de condiŃionare nu determină valori semnificative privind masa absolută a seminŃelor de floarea 
soarelui. (Tabelul 4.8.) 

Tabelul 4.9. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei specifice a seminŃelor de floarea soarelui  

Varianta Varianta de condiŃionare Masa specifică, g/cmc Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 0.92 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 1.06 114.8 0.14 *** B 

3 Tarar+trior 1.14 123.8 0.22 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 1.20 130.0 0.28 *** D 

      DL (p 5%)                           0.01  
      DL (p 1%)                           0.02  
      DL (p 0.1%)                        0.03 
 Masa specifică a seminŃelor de floarea soarelui creşte foarte semnificativ prin eliminarea fracŃiunilor uşoare, 
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încă de la prima condiŃionare cu tararul, care cu ajutorul vântului elimină corpurile uşoare din masa de seminŃe. (Tabelul 
4.9.) 

Tabelul 4.10. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de floarea 

soarelui 
Varianta Varianta de condiŃionare Masa hectolitrică, kg/hl Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 40.10 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 40.90 102.0 0.80 *** B 

3 Tarar+trior 40.93 102.1 0.83 *** B 

4 Tarar+trior+gravitator 41.13 102.6 1.03 *** C 

      DL (p 5%)                          0.06  
      DL (p 1%)                          0.09 
      DL (p 0.1%)                       0.15 
 Masa hectolitrică a seminŃelor de floarea soarelui are o creştere uşoară dar foarte semnificativă statistic pe 
durata condiŃionării. Acest fapt se datorează modului de aranjare a seminŃelor în vrac, care formează un spaŃiu 
intergranular mare şi a eliminării seiminŃelor seci. Cea mai mare valoare a MH – 41,13 kg/hl se obŃine după 
condiŃionarea cu tararul, triorul şi gravitatorul.  Valorile obŃinute după condiŃionarea cu tararul – 40,90 kg/hl şi 40,93 
kg/hl la condiŃionarea cu tararul şi triorul sunt deasemenea foarte semnificativ mai mari decât martorul. (Tabelul 4.10.) 

Tabelul 4.11. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de coji a seminŃelor de floarea 

soarelui  
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de coji, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 21.00 100.0 0.00 - D 

2 Tarar 20.00 95.2 -1.00 000 C 

3 Tarar+trior 19.17 91.3 -1.83 000 B 

4 Tarar+trior+gravitator 19.00 90.5 -2.00 000 A 

      DL (p 5%)                          0.10  
      DL (p 1%)                          0.15  
      DL (p 0.1%)                       0.24    
 La recoltarea florii soarelui cu combina, o parte mai mare sau mai mică din achene sunt decojite, iar prin 
procesul de condiŃionare începând cu tararul sunt eliminate. Dacă la varianta martor procentul de coji a fost de 21%, 
prin condiŃionare acestea au fost diminuate treptat şi foarte semnificativ cu 4,8 – 9,5% în valori relative. (Tabelul 4.11.) 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare asupra însuşirilor fizice ale 
seminŃelor de fasole  

Tabelul 4.12. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra purităŃii seminŃelor de fasole  

Varianta Varianta de condiŃionare Puritate, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 86.67 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 97.21 112.2 10.55 *** B 

3 Tarar+trior 98.24 113.4 11.57 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 99.00 114.2 12.33 *** D 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 99.50 114.8 12.83 *** E 

      DL (p 5%)           0.49  
      DL (p 1%)           0.71  
      DL (p 0.1%)           1.06 
 
 CondiŃionarea îndepărtează impurităŃile din masa de seminŃe de fasole, valoarea purităŃii crescând de la 86,67% 
la variant fără condiŃionare la 97,21% după condiŃionarea cu tararul, 98,24% la condiŃionarea cu tararul şi triorul, 
99,00% după condiŃionarea cu tararul, triorul şi gravitatorul şi 99,50% după folosirea maşinii cu celulă fotoelectrică. 
Aceste diferenŃe sunt foarte semnificativ mai mari decât martorul necondiŃionat fapt reieşit şi prin testul Duncan. 
(Tabelul 4.12.) 
 

Tabelul 4.13. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei a o mie de boabe a seminŃelor de fasole  

Varianta Varianta de condiŃionare Masa a o mie de boabe, g Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 163.23 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 164.27 100.6 1.03 *** B 

3 Tarar+trior 164.53 100.8 1.30 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 166.10 101.8 2.87 *** D 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 166.60 102.1 3.37 *** E 

      DL (p 5%)                                    0.12  
      DL (p 1%)                                    0.18  
      DL (p 0.1%)                                 0.27 
 Prin condiŃionare masa a o mie de boabe la fasole, creşte foarte semnificativ în fiecare etapă de condiŃionare, 
respective cu 0,6% la folosirea tararului, 0,8% la combinarea tarar+trior, cu 1,8%  la combinaŃia tarar+trior+gravitator, 
respectiv 2,1% la trecerea prin maşina cu celulă fotoelectrică. (Tabelul 4.13.) 
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Tabelul 4.14. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei absolute a seminŃelor de fasole 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa absolută, g Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 148.20 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 150.03 101.2 1.83 *** B 
3 Tarar+trior 152.10 102.6 3.90 *** C 
4 Tarar+trior+gravitator 154.00 103.9 5.80 *** D 
5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 154.53 104.3 6.33 *** E 

      DL (p 5%)                             0.05  
      DL (p 1%)                             0.08    
      DL (p 0.1%)                          0.11 
 
 Asemănător MMB, masa absolută a seminŃelor de fasole creşte foarte semnificativ pe parcursul procesului de 
condiŃionare. Cea mai mare valoare a acestui parametru 154,43 g se înregistrează la varianta de condiŃionare cu tararul, 
triorul, gravitatorul şi celula fotoelectrică. Şi celelalte variante de condiŃionare asigură valori superioare foarte 
semnificative mai mari. (Tabelul 4.14.) 

Tabelul 4.15. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei specifice a seminŃelor de fasole 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa specifică, g/cmc Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 1.10 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 1.18 106.9 0.08 *** B 

3 Tarar+trior 1.21 109.7 0.11 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 1.24 112.7 0.14 *** D 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 1.25 113.3 0.15 *** D 

      DL (p 5%)                                 0.01  
      DL (p 1%)                                 0.02  
      DL (p 0.1%)                              0.03 
 
  O situaŃie asemănătoare se întâlneşte şi la determinarea masei specific a seminŃelor de fasole, dar la parametrii 
caracteristici acestei însuşiri valorile cresc de la 1,10g/cmc (V1) la 1,25g/cmc (V5). (Tabelul 4.15.) 

Tabelul 4.16. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de fasole 

Varianta Varianta de condiŃionare Masa hectolitrică, 
kg/hl 

Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 75.80 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 77.20 101.8 1.40 *** B 

3 Tarar+trior 79.00 104.2 3.20 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 79.30 104.6 3.50 *** D 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 79.60 105.0 3.80 *** E 

      DL (p 5%)                                   0.01 
      DL (p 1%)                                   0.03    
      DL (p 0.1%)                                0.05 
 
 Masa hectolitrică a seminŃelor de fasole creşte de asemenea foarte semnificativ după fiecare etapă de 
condiŃionare, de la 75,80kg/hl (V1) la 79,60kg/hl (V5). (Tabelul 4.16.) 
 

4.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENłA SISTEMULUI DE CONDIłIONARE A 
SEMINłELOR ASUPRA ÎNSUŞIRILOR CHIMICE ALE MASEI DE SEMINłE 

 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare a seminŃelor asupra însuşirilor 
chimice ale seminŃelor de grâu 

Tabelul 4.17. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de proteine  a seminŃelor de grâu 
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de proteină, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 13.80 100.0 0.00 - D 

2 Tarar 13.50 97.8 -0.30 000 C 

3 Tarar+trior 13.45 97.5 -0.35 000 B 

4 Tarar+trior+gravitator 13.21 95.7 -0.59 000 A 

      DL (p 5%)                              0.01 
      DL (p 1%)                              0.02 
      DL (p 0.1%)                           0.03 
 
 ConŃinutul de proteine a boabelor de grâu înregistrează o uşoară şi treptată scădere a ponderii datorită, credem 
noi, eliminării seminŃelor mai slab dezvoltate, a fragmentelor de învelişuri şi a boabelor la care ponderea învelişurilor 
este mai mare. ConŃinutul de proteine este 13,50% la condiŃionarea cu tararul, 13,45% după condiŃionarea cu tararul şi 
triorul şi 13,21% după condiŃionarea cu tararul, triorul şi gravitatorul, diferenŃele fiind foarte semnificative din punct de 
vedere statistic. (Tabelul 4.17.) 
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Tabelul 4.18. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de amidon a seminŃelor de grâu  

Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de amidon, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 
1 NecondiŃionat (martor) 59.37 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 59.83 100.8 0.46 *** B 
3 Tarar+trior 59.94 101.0 0.57 *** C 
4 Tarar+trior+gravitator 60.70 102.2 1.33 *** D 

      DL (p 5%)                            0.06  
      DL (p 1%)                            0.09  
      DL (p 0.1%)                         0.14 
 Prin eliminarea boabelor şiştave, impurităŃilor de orice altă natură din masa de boabe şi reŃinerea doar a 
boabelor pline, cu endosperm bine dezvoltat pe parcursul condiŃionării, conŃinutul de amidon creşte foarte semnificativ 
faŃă de martorul necondiŃionat după fiecare operaŃie de condiŃionare. Cea mai mare creştere, cu 2,2% faŃă de martor este 
determinată de folosirea tararului, triorului şi gravitatorului. (Tabelul 4.18.) 

Tabelul 4.19. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de gluten umed a seminŃelor de 

grâu 
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de gluten umed, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 28.80 100.0 0.00 - A 
2 Tarar 28.87 100.2 0.07 - AB 
3 Tarar+trior 28.90 100.3 0.10 * B 
4 Tarar+trior+gravitator 29.27 101.6 0.47 *** C 

      DL (p 5%)                               0.09 
      DL (p 1%)                               0.13 
      DL (p 0.1%)                            0.21 
 Valoarea conŃinutului de gluten umed datorită condiŃionării atinge valorile de 28,87% la condiŃionarea cu 
tararul, 28,90% la condiŃionarea cu tararul şi triorul şi 29,27% la folosirea tararului, triorului şi gravitatorului. Doar în 
cazul ultimei variante de condiŃionare creşterea ponderii glutenului este foarte semnificativă datorită localizării 
glutenului în endosperm, gravitatorul separând boabele care au cel mai dezvoltat endosperm şi astfel conŃinutul de 
gluten umed creşte foarte semnificativ. (Tabelul 4.19.) 

Tabelul 4.20. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra ConŃinutului de cenuşă a seminŃelor de grâu 
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de 

cenusă, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 1.820 100.00 0.00 - A 

2 Tarar 1.819 99.94 0.001 - A 

3 Tarar+trior 1.819 99.94 0.001 - A 

4 Tarar+trior+gravitator 1.808 99.34 0.012 00 B 

      DL (p 5%)                                            0.001 
      DL (p 1%)                                            0.002 
      DL (p 0.1%)                                         0.003 
 
 Referitor la conŃinutul de cenuşă influenŃa condiŃionării este relativ redusă. Totuşi se constată o influenŃă mai 
mare a combinaŃiei tarar + trior + gravitator, care concentrează boabele cu învelişuri mai subŃiri, ceea ce evident reduce 
procentul total de substanŃe minerale. DiferenŃele de 0,001% pentru primele două variante de condiŃionare şi 0,012% la 
varianta care include tararul, triorul şi gravitatorul sunt explicabile şi prin ponderea mică a conŃinutului de substanŃe 
minerale în bob. (Tabelul 4.20.) 
 
 În procesul de condiŃionare nu are loc o modificare a acidităŃii boabelor de grâu după nici una din variantele de 
condiŃionare. 
 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare a seminŃelor asupra însuşirilor 
chimice ale seminŃelor de floarea soarelui 

Tabelul 4.21. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de proteine a seminŃelor de floarea 

soarelui  
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de proteine, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 16.70 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 16.90 101.2 0.20 *** B 

3 Tarar+trior 17.40 104.2 0.70 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 18.60 111.4 1.90 *** D 

      DL (p 5%)                              0.01  
      DL (p 1%)                              0.02  
      DL (p 0.1%)                           0.03 
 CondiŃionarea seminŃelor de floarea soarelui determină creşteri foarte semnificative ale conŃinutului de proteine 
după fiecare etapă a fluxului tehnologic de curăŃire. Acest fapt se datorează eliminării corpurilor străine a căror conŃinut 
în proteine faŃă de seminŃe este mic. Creşterile faŃă de martor sunt de 0,2% la folosirea tararului, 0,7% la introducerea în 
plus a triorului şi 1,9% la utilizarea celor trei maşini de condiŃionare. (Tabelul 4.21.) 
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Tabelul 4.22. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de ulei a seminŃelor de floarea 

soarelui 
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de ulei, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 50.33 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 50.93 101.2 0.60 *** B 

3 Tarar+trior 51.17 101.7 0.83 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 51.27 101.9 0.93 *** C 

      DL (p 5%)                            0.21  
      DL (p 1%)                            0.32  
      DL (p 0.1%)                         0.51 
 În urma condiŃionării sunt selectate seminŃele mari, pline, cu un conŃinut ridicat în substanŃe utile, inclusive 
ulei. ConŃinutul de ulei creşte foarte semnificativ după fiecare etapă de condiŃionare faŃă de martorul necondiŃionat. Se 
constată că cea mai mare valoare a lui, 51,27% se obŃine la condiŃionarea cu varianta care foloseşte toate utilajele la 
condiŃionare. Şi celelalte două variante înregistrează creşteri ale conŃinutului de ulei foarte semnificative de 0,60% şi 
respective 0,83%. (Tabelul 4.22.) 

Tabelul 4.23. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra acidităŃii libere a seminŃelor de floarea soarelui  
Varianta Varianta de condiŃionare Aciditatea liberă Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 NecondiŃionat (martor) 0.10 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 0.11 113.3 0.01 ** B 

3 Tarar+trior 0.11 110.0 0.01 ** B 

4 Tarar+trior+gravitator 0.11 110.0 0.01 ** B 

      DL (p 5%)                         0.01  
      DL (p 1%)                         0.02  
      DL (p 0.1%)                      0.03 
 Procesul de condiŃionare se desfăşoară rapid şi de aceea nu determină a degradare a seminŃelor la nivel 
biochimic. Astfel aciditatea liberă a seminŃelor de floarea soarelui este constantă. Toate variantele de condiŃionare 
înregistrează aceaşi valoare a acidităŃii libere, parametrul nu este influenŃat de sistemul de condiŃionare. (Tabelul 4.23.) 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de condiŃionare asupra însuşirilor chimice ale 
seminŃelor de fasole din soiul Ardeleana 

Tabelul 4.24. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de proteine a seminŃelor de fasole 
Varianta Varianta de condiŃionare ConŃinutul de proteine, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 

test Duncan 
1 NecondiŃionat (martor) 23.40 100.0 0.00 - A 

2 Tarar 24.13 103.1 0.73 *** B 

3 Tarar+trior 24.33 104.0 0.93 *** C 

4 Tarar+trior+gravitator 24.87 106.3 1.47 *** D 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 24.73 105.7 1.33 *** E 

       DL (p 5%)                              0.10  
       DL (p 1%)                              0.14  
       DL (p 0.1%)                           0.21 
 ConŃinutul în proteine înregistrează faŃă de martor creşteri foarte semnificative, însă între variantele supuse 
condiŃionării diferenŃele sunt neînsemnate. (Tabelul 4.24.) 

 Tabelul 4.25. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa modului de condiŃionare asupra conŃinutului de cenuşă a seminŃelor de fasole 
Varianta Varianta de condiŃionare 

 
ConŃinutul de cenuşă, % Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 

Duncan 
1 NecondiŃionat (martor) 4.07 100.0 0.00 - C 

2 Tarar 3.87 95.1 -0.20 000 B 

3 Tarar+trior 3.80 93.4 -0.27 000 A 

4 Tarar+trior+gravitator 4.10 100.8 0.03 - C 

5 Tarar+trior+gravitator+celula fotoel. 4.11 101.1 0.05 - C 

       DL (p 5%)          0.06 
       DL (p 1%)                          0.08  
       DL (p 0.1%)                       0.12 
 
 Pe durata condiŃionării are loc o scădere semnificativă a conŃinutului de cenuşă de 0,20% şi 0,27% când se 
folosesc tararul, tararul şi triorul, deoarece majoritatea fracŃiunilor eliminate de acestea sunt bogate în substanŃe 
minerale. Ulterior prin selectarea acelor boabe bine dezvoltate, pline şi fără aberaŃii morfologice conŃinutul de cenuşă 
creşte cu 0,03% şi 0,05% la folosirea  tararului, triorul şi gravitatorului, precum şi la utilizarea tararului, triorul, 
gravitatorului şi maşinii cu celulă fotoelectrică. (Tabelul 4.25.) 
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4.3. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENłA SISTEMULUI DE DEPOZITARE ASUPRA 
ÎNSUŞIRILOR FIZICE SEMINłELOR 

 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării 
asupra însuşirilor fizice ale seminŃelor de grâu  
 

Tabelul 4.26 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului de depozitare asupra PurităŃii seminŃelor de grâu pe durata de 

depozitare 
Varianta Varianta de depozitare Puritatea, % Valori 

relative 
DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 84.30 100.0 0.00 Mt. D 

2 Magazie după 6 luni 84.30 100.0 0.00 - D 

3 Magazie după 12 luni 83.10 98.6 -1.20 000 A 

4 Magazie după 18 luni 83.10 98.6 -1.20 000 A 

5 Siloz celular metalic la depozitare 84.30 100.0 0.00 Mt. D 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 84.30 100.0 0.00 - D 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 83.70 99.3 -0.60 000 C 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 83.70 99.3 -0.60 000 C 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 84.30 100.0 0.00 Mt. D 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 84.30 100.0 0.00 - D 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 83.20 98.7 -1.10 000 B 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 83.20 98.7 -1.10 000 B 

      DL (p 5%)                                 0.01 
      DL (p 1%)                                 0.02 
      DL (p 0.1%)                              0.03 
 
 Din tabelul 4.26. rezultă că în fiecare din cele trei sisteme de depozitare, puritatea scade uşor pe durata 
depozitării, diferenŃele faŃă de momentul depozitării (Mt) sunt nesemnificative la şase luni şi foarte nesemnificativ 
negative la 12 şi 18 luni. Cele mai mari modificări ale purităŃii au apărut in perioada în care s-au desfăşurat operaŃii de 
manipulare a seminŃelor deci principalul factor care contribuie la scăderea purităŃii seminŃelor de grâu pe durata 
depozitării sunt deteriorările de natură mecanică apărute cu ocazia diverselor manipulări ale masei de seminŃe. 
 

Tabelul 4.27. 
 Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului de depozitare în corelaŃie cu durata depozitării asupra masei a o mie 

de a seminŃelor de grâu  
Varianta Varianta de depozitare Masa a o mie de 

boabe, g 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 

test Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 47.60 100.0 0.00 Mt  G 

2 Magazie după 6 luni 47.13 99.0 -0.47 000 F 

3 Magazie după 12 luni 46.10 96.8 -1.50 000 B 

4 Magazie după 18 luni 46.40 97.5 -1.20 000 C 

5 Siloz celular metalic la depozitare 47.60 100.0 0.00 Mt  G 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 47.22 99.20 -0.38 000 I 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 46.00 96.6 -1.60 000 A 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 46.10 96.9 -1.50 000 B 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 47.60 100.0 0.00 Mt  G 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 47.19 99.13 -0.39 000 H 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 46.90 98.5 -0.70 000 D 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 47.10 98.9 -0.50 000 E 

        DL (p 5%)              0.01 
        DL (p 1%)              0.03  
        DL (p 0.1%)           0.05 
 
 Pe parcursul celor 18 luni de depozitare MMB scade indifferent de sistemul de depozitare, în general pe măsura 
duratei depozitării, diferenŃele, deşi mici sunt foarte semnificative, explicaŃia poate fi atribuită proceselor fiziologice de 
respiraŃie, caracteristice seminŃelor pe durata depozitării. (Tabelul 4.27.) 
 
 Masa absolută a seminŃelor de grâu sub influenŃa sistemului şi duratei de depozitare prezintă o situaŃie 
asemănătoare cu aceea privind MMB, valorile scăzând treptat în timpul depozitării. (Tabelul 4.28.) 
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Tabelul 4.28. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării asupra masei absolute 

a seminŃelor de grâu  
Varianta Varianta de depozitare Masa absolută, 

g 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 35.35 100.0 0.00 Mt. G 
2 Magazie după 6 luni 33.69 95.3 -1.67 000 D 
3 Magazie după 12 luni 32.90 93.1 -2.45 000 B 
4 Magazie după 18 luni 32.00 90.5 -3.36 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 35.35 100.0 0.00 Mt. G 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 34.56 97.8 -0.79 000 F 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 33.69 95.3 -1.66 000 D 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 33.00 93.4 -2.35 000 B 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 35.35 100.0 0.00 Mt. G 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 34.63 98.0 -0.72 000 F 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 33.90 95.9 -1.45 000 E 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 33.21 93.9 -2.14 000 C 

       DL (p 5%)                   0.11 
       DL (p 1%)                   0.16  
       DL (p 0.1%)                0.21 

Tabelul 4.29. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei specifice a seminŃelor de grâu  

Varianta Varianta de depozitare Masa specifică, 
g/cmc 

Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 1.50 100.0 0.00 Mt. E 
2 Magazie după 6 luni 1.47 97.8 -0.03 000 C 
3 Magazie după 12 luni 1.46 97.1 -0.04 000 B 
4 Magazie după 18 luni 1.32 88.2 -0.18 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 1.50 100.0 0.00 Mt. E 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 1.50 100.0 0.00 - E 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 1.50 100.0 0.00 - E 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 1.49 99.1 -0.01 00 D 
9 Siloz celular din beton armat la 

depozitare 
1.50 100.0 0.00 Mt. E 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 1.48 98.9 -0.02 000 D 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 1.47 98.2 -0.03 000 C 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 1.50 100.0 0.00 - E 

       DL (p 5%)                      0.01 
       DL (p 1%)                      0.03 
       DL (p 0.1%)                   0.05 
 Valoarea MS după 18 luni de depozitare scade foarte semnificativ faŃă de martor în fiecare din sistemele de 
depozitare. Aceste scăderi sunt diferite între sistemele de depozitare datorită faptului că particularităŃile lor constructive 
favorizează desfăşurarea metabolismului într-o măsură mai mare sau mai mică cu influenŃă diferită asupra proceselor 
fizice din masa de seminŃe. Astfel valoarea cea mai mare este înregistrată în silozul metalic 1,5g/cmc urmată de silozul 
de beton armat, la 18 luni de depozitare. (Tabelul 4.29.)  

Tabelul 4.30. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de 

grâu  
Varianta Varianta de depozitare Masa hectolitrică, 

kg/hl 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 78.47 100.0 0.00 - H 
2 Magazie după 6 luni 78.40 99.9 -0.07 00 G 
3 Magazie după 12 luni 77.40 98.6 -1.07 000 D 
4 Magazie după 18 luni 76.30 97.2 -2.16 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 78.47 100.0 0.00 Mt. H 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 78.44 100.0 -0.03 - GH 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 76.40 97.4 -2.07 000 B 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 76.80 97.9 -1.67 000 C 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 78.47 100.0 0.00 - H 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 78.41 99.9 -0.06 0 G 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 78.10 99.5 -0.37 000 F 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 77.89 99.3 -0.57 000 E 

       DL (p 5%)                     0.05 
        DL (p 1%)                     0.06 
       DL (p 0.1%)                  0.09 
 Evaluând pe toată perioada de depozitare în cele trei sisteme luate în studiu rezultă că silozurile au cele mai 
mici scăderi ale MH datorită autosortării la încărcare a seminŃelor şi a reducerii intensităŃii proceselor biologice. În 
general diferenŃele de masă hectolitrică sunt foarte semnificative sau distinct semnificative, cea mai mică scădere se 
înregistrează în silozul metalic la 6 luni – 0,03 kg/hl, dar şi în cel de beton armat 0,37 kg/hl la 12 luni şi 0,57 kg/hl la 18 
luni. Cele mai mari scăderi ale MH apar la magazie 0,07 kg/hl la 6 luni, 1,07 kg/hl la 12 luni, 2,17 kg/hl la 18 luni în 
special datorită intensităŃii ridicate a proceselor fiziologice şi fizice din acest tip de depozit. (Tabelul 4.30.) 
 



14 
 

 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare a seminŃelor în corelare cu durata 
depozitării asupra însuşirilor fizice ale seminŃelor de floarea soarelui  
 
 La depozitare Puritatea seminŃelor de floarea soarelui a fost de 99%. Puritatea se menŃine constantă la valoarea 
de 99% în lipsa unor surse care să inducă corpuri străine. La descărcarea silozurilor însă s-a observat o puritate mai 
redusă – 92 %. Acest fapt se datorează contractării diferenŃiate şi detaşării parŃiale de pericarp a miezului, ceea ce duce 
la separarea lor şi apariŃia de corpuri străine, coji şi alte fragmente de seminŃe la prima manipulare după încetarea 
depozitării. Acest fenomen este prezent mai pregnant la silozuri pe când la magazii datorită solicitărilor mecanice mai 
reduse puritatea ajunge la 95 %. 

Tabelul 4.31. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei a o mie de boabe a seminŃelor 

de floarea soarelui  
Varianta Varianta de depozitare Întindere gluten, 

mm 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 

Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 68.10 100.0 0.00 Mt. J 

2 Magazie după 6 luni 67.60 99.3 -0.50 000 G 

3 Magazie după 12 luni 66.86 98.2 -1.24 000 F 

4 Magazie după 18 luni 65.23 95.8 -2.87 000 C 

5 Siloz celular metalic la depozitare 68.10 100.0 0.00 Mt. J 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 67.87 99.7 -0.23 000 I 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 66.23 97.3 -1.87 000 E 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 64.89 95.3 -3.21 000 A 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 68.10 100.0 0.00 Mt. J 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 67.67 99.4 -0.43 000 H 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 66.12 97.1 -1.98 000 D 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 65.06 95.5 -3.04 000 B 

       DL (p 5%)                            0.06  
       DL (p 1%)                            0.09  
       DL (p 0.1%)                         0.12 
 
 Datorită particularităŃii morfologice a achenelor de floarea soarelui – fragilitatea pericarpului MMB are cele 
mai mari valori în magazie. Astfel sub acŃiunea greutăŃii straturilor de grosime mare în silozuri are loc un fenomen de 
fisurare a învelişurilor. Principala cauză pentru scăderea MMB o poartă procesele metabolice. În toate cele trei sisteme 
de depozitare, MMB scade treptat pe măsura creşterii duratei, diferenŃele faŃă de momentul depozitării fiind foarte 
semnificativ negative, de la durata minimă (6 luni) la cea maximă (18 luni) (Tabelul 4.31.) 
 
 ParticularităŃile morfologice specifice achenelor de floarea soarelui şi depozitarea în vrac la tehnologiile 
actuale determină valori ale MA mai mari la 6 luni 57,20g şi la 12 luni 55,62g în depozitul de beton armat şi la 18 luni 
în magazie 55,04g. Şi minime la 6 luni în magazie 55,64g, la 12 luni 54,92g şi la 18 luni 55,04g în silozul de metal. 
(Tabelul 4.36.) 

Tabelul 4.32. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei absolute a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta Varianta de depozitare Masa absolută, 

g 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 

test Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 57.41 100.0 0.00 Mt. J 
2 Magazie după 6 luni 56.41 98.3 -1.00 000 G 
3 Magazie după 12 luni 55.21 96.2 -2.20 000 E 
4 Magazie după 18 luni 55.04 95.9 -2.37 000 D 
5 Siloz celular metalic la depozitare 57.41 100.0 0.00 Mt. J 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 56.90 99.1 -0.51 000 H 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 54.92 95.7 -2.49 000 C 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 54.09 94.2 -3.32 000 A 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 57.41 100.0 0.00 Mt. J 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 57.20 99.6 -0.20 000 I 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 55.62 96.9 -1.78 000 F 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 54.42 94.8 -2.98 000 B 

       DL (p 5%)                           0.01  
       DL (p 1%)                           0.02  
       DL (p 0.1%)                        0.03 
 
 Valorile masei absolute ale semninŃelor de floarea soarelui suferă modificări asemănătoare celor de la MMB, în 
fiecare sistem de depozitare scăzând treptat şi foarte semnificativ odată cu creşterea duratei de depozitare. (Tabelul 
4.32.) 
 
 Cu privire la masa specifică (MS), influenŃa factorilor de depozitare prezintă aceaşi tendinŃă de scădere foarte 
semnificativă, pe măsura creşterii duratei de depozitare, de la 6 la 18 luni. (Tabelul 4.33.) 
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Tabelul 4.33. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei specifice a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta Varianta de depozitare Masa specifică, 

g/cmc 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 1.20 100.0 0.00 Mt. H 
2 Magazie după 6 luni 1.00 83.3 -0.20 000 D 
3 Magazie după 12 luni 0.96 80.0 -0.24 000 C 
4 Magazie după 18 luni 0.92 76.4 -0.28 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 1.20 100.0 0.00 Mt. H 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 1.09 90.8 -0.11 000 F 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 1.02 84.7 -0.18 000 E 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 0.96 80.3 -0.24 000 C 
9 Siloz celular din beton armat la 

depozitare 
1.20 100.0 0.00 Mt. H 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 1.16 96.7 -0.04 000 G 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 1.02 85.0 -0.18 000 E 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 0.95 78.9 -0.25 000 B 

       DL (p 5%)                              0.01 
       DL (p 1%)                              0.02 
       DL (p 0.1%)                           0.03 

Tabelul 4.34. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta Varianta de depozitare Masa hectolitrică, 

kg/hl 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 41.13 100.0 0.00 Mt. G 
2 Magazie după 6 luni 40.23 97.8 -0.90 000 D 
3 Magazie după 12 luni 39.63 96.4 -1.50 000 B 
4 Magazie după 18 luni 39.11 95.1 -2.01 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 41.13 100.0 0.00 Mt. G 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 40.82 99.3 -0.30 000 F 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 40.13 97.6 -1.00 000 C 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 39.65 96.4 -1.48 000 B 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 41.13 100.0 0.00 Mt. G 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 40.81 99.2 -0.32 000 F 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 40.81 99.2 -0.32 000 F 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 40.29 98.0 -0.83 000 E 

       DL (p 5%)                              0.03 
       DL (p 1%)                              0.04  
       DL (p 0.1%)                           0.06 
 Masa hectolitrică (MH) scade treptat şi foarte semnificativ faŃă de martor în fiecare dintre sistemele de 
depozitare studiate. Valoarea maximă se înregistrează la 6 luni, iar minima la 18 luni, cu o amplitudine de 40,23 – 
34,11kg/hl (magazie), 40,82 – 39,65kg/hl (siloz metalic) şi 40,81 – 40,29kg/hl (siloz de beton), scăderile fiind mai mari 
la depozitarea în magazie şi mai mici în silozul de beton armat. Datorită particularităŃilor morfologice ale seminŃelor de 
floarea soarelui, caracteristicilor constructive ale depozitelor şi condiŃiilor climatice are loc o desfăşurare a proceselor 
metabolice mai amplă în magazine, ceea ce produce o scădere a mai accentuată a MH; absorbŃia apei în seminŃele 
deteriorate mecanic în silozul de beton armat şi scăderea porozităŃii prin comprimarea sub propria greutate în silozul de 
beton armat maximizează MH. (Tabelul 4.34.) 

Tabelul 4.35. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutului de coji a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta 

 
Varianta de depozitare ConŃinutul de coji, 

% 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 

Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 19.00 100.0 0.00 Mt. F 
2 Magazie după 6 luni 18.85 99.2 -0.15 000 A 
3 Magazie după 12 luni 18.95 99.7 -0.05 - DE 
4 Magazie după 18 luni 18.40 96.9 -0.60 000 F 
5 Siloz celular metalic la depozitare 19.00 100.0 0.00 Mt. B 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 18.59 97.8 -0.41 000 F 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 18.92 99.6 -0.08 - C 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 18.15 95.5 -0.85 000 EF 
9 Siloz celular din beton armat la 

depozitare 
19.00 100.0 0.00 Mt. A 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 18.80 98.9 -0.20 000 F 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 18.96 99.8 -0.04 - D 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 18.18 95.7 -0.82 000 F 

       DL (p 5%)                          0.08  
       DL (p 1%)                          0.11  
       DL (p 0.1%)                       0.14 
 Pe parcursul celor 18 luni de depozitare conŃinutul de coji scade uşor, cu diferenŃe mici, de la foarte 
semnificative la durata maximă, la nesemnificative la durata minimă, în toate cele trei sisteme de depozitare, 
departajarea fiind oglindită prin testul Duncan. (Tabelul 4.35.) 
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 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării 
asupra însuşirilor fizice ale seminŃelor de fasole din soiului de Ardeleana 
 
 După condiŃionare, seminŃele au fost depozitate la o puritate de 99,50%. Datorită caracteristicilor anatomice ale 
seminŃelor de fasole, puritatea seminŃelor scade foarte uşor şi nesemnificativ la toate sistemele de depozitare şi pe tot 
parcursul celor 18 luni. Scăderea se datorează cel mai probabil deteriorărilor mecanice la încărcarea depozitelorm, apoi 
puritatea se menŃine constantă la nivelul de 99%. 
 

Tabelul 4.36. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei a o mie de boabe a seminŃelor 

de fasole  
Varianta Varianta de depozitare Masa a o mie de 

boabe, g 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 

test Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 166.60 100.0 0.00 Mt. A 

2 Magazie după 6 luni 166.90 100.2 0.30 *** D 

3 Magazie după 12 luni 168.61 101.2 2.01 *** F 

4 Magazie după 18 luni 169.69 101.9 3.09 *** I 

5 Siloz celular metalic la depozitare 166.60 100.0 0.00 Mt. A 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 166.72 100.1 0.12 *** B 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 166.72 100.1 0.12 *** B 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 169.32 101.6 2.72 *** H 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 166.60 100.0 0.00 Mt. A 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 166.78 100.1 0.18 *** C 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 167.73 100.7 1.13 *** E 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 168.98 101.4 2.38 *** G 

       DL (p 5%)                                 0.01 
       DL (p 1%)                                 0.03 
       DL (p 0.1%)                              0.05 
 
 Se  constată o creştere foarte semnificativă a masei a o mie de boabe la fiecare din depozite cât şi pe parcursul 
procesului de depozitare. Acest lucru poate fi determinat doar de un transfer prin hil a umidităŃii de la exterior la 
interior. În ciuda faptului că absorbŃia apei în masa de seminŃe de fasole şi în bob ar trebui să fie redusă datorită 
structurii anatomice, acest fenomen are loc la o intensitate relative ridicată. Cu toate acestea pericolul unor accidente de 
depozitare este redus, datorită toleranŃei mari faŃă de umiditate a seminŃelor de fasole. Scăderea mărimii seminŃelor 
datorită consumului de substanŃe utile determină o creştere a MMB, mai ales la magazie dar şi la silozuri la finalul 
depozitării. 

 
Tabelul 4.37. 

Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei absolute a seminŃelor de fasole 
Varianta 

 
Varianta de depozitare Masa absolută, g Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 

test Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 154.53 100.0 0.00 Mt. G 

2 Magazie după 6 luni 158.22 102.4 3.70 *** I 

3 Magazie după 12 luni 141.23 91.4 -13.30 000 D 

4 Magazie după 18 luni 132.03 85.4 -22.49 000 B 

5 Siloz celular metalic la depozitare 154.53 100.0 0.00 Mt. G 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 158.00 102.2 3.47 *** H 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 144.08 93.2 -10.45 000 E 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 130.28 84.3 -24.25 000 A 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 154.53 100.0 0.00 Mt. G 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 158.07 102.3 3.54 *** H 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 147.11 95.2 -7.41 000 F 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 133.08 86.1 -21.45 000 C 

       DL (p 5%)                                0.12 
       DL (p 1%)                                0.17 
       DL (p 0.1%)                             0.22 
 
 La toate cele trei sisteme de depozitare masa absolută a seminŃelor creşte foarte semnificativ la şase luni şi 
scade foarte semnificativ la 12 şi 18 luni de depozitare. FaŃă de masa absolută, la depozitare, de 154,13g, la şase luni 
valorile se ridică la 158,22g în magazine şi 158g în cele două silozuri.  Valorile cele mai mici se înregistrează la 18 luni 
cca. 130 – 133g, în cazul tuturor sistemelor de depozitare, fapt care ar putea fi explicat printr-un proces de respiraŃie mai 
intens în ultimile două etape de depozitare. (Tabelul 4.37.) 
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Tabelul 4.38. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei specifice a seminŃelor de 

fasole 
Varianta Varianta de depozitare Masa specifică, 

g/cmc 
Valori relative DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 

Duncan 
1 Magazie la depozitare, (martor) 1.25 100.0 0.00 Mt. C 
2 Magazie după 6 luni 1.28 102.7 0.03 *** D 
3 Magazie după 12 luni 1.22 97.6 -0.03 000 B 
4 Magazie după 18 luni 1.20 96.3 -0.05 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 1.25 100.0 0.00 Mt. C 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 1.28 102.4 0.03 *** D 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 1.22 97.6 -0.03 000 B 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 1.21 97.1 -0.04 000 AB 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 1.25 100.0 0.00 Mt. C 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 1.29 102.9 0.04 *** D 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 1.24 99.5 -0.01 - C 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 1.22 97.9 -0.03 00 B 

       DL (p 5%)                           0.01 
       DL (p 1%)                           0.02  
       DL (p 0.1%)                        0.03  
 Creşterea foarte semnificativă a masei specifice a seminŃelor de fasole la şase luni de la depozitare şi scăderea, 
de asemenea foarte semnificativă la 12 şi 18 luni, prezintă sensuri asemănătoare cu cele înregistrate la masa absolută. 
(Tabelul 4.38.) 

Tabelul 4.39. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra masei hectolitrice a seminŃelor de 

fasole  
Varianta Varianta de depozitare Masa hectolitrică, 

g/cmc 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 79.60 100.0 0.00 Mt.  A 
2 Magazie după 6 luni 80.20 100.8 0.60 ***  D 
3 Magazie după 12 luni 81.02 101.8 1.42 ***  E 
4 Magazie după 18 luni 81.82 102.8 2.22 ***  H 
5 Siloz celular metalic la depozitare 79.60 100.0 0.00 Mt.  A 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 80.00 100.5 0.40 ***  B 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 81.22 102.0 1.62 ***  G 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 81.99 103.0 2.39 ***  I 
9 Siloz celular din beton armat la 79.60 100.0 0.00 Mt.  A 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 80.06 100.6 0.46 ***  C 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 81.17 102.0 1.57 ***  F 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 82.11 103.2 2.51 ***  J 

       DL (p 5%)                            0.01 
       DL (p 1%)                            0.02 
       DL (p 0.1%)                         0.03 
 Valoarea MH pe parcursul procesului de depozitare creşte foarte semnificativ în toate tipurile de depozite. Cea 
mai mare valoare este la 6 luni în magazie, 80,22kg/hl, la 12 luni în silozul metalic 81,22kg/hl şi la 18 luni în silozul de 
beton armat 82,11kg/hl. Aceste valori se datorează în principal, scăderii porozităŃii masei de seminŃe şi desfăşurării 
metabolismului cu viteze diferite. (Tabelul 4.39.) 

 4.4. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENłA SISTEMULUI DE DEPOZITARE A 
SEMINłELOR ASUPRA ÎNSUŞIRILOR CHIMICE ALE MASEI DE SEMINłE 

 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării 
asupra însuşirilor chimice a seminŃelor de grâu 

Tabelul 4.40. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării asupra conŃinutului de 

proteine a seminŃelor de grâu  
Varianta 

 
Varianta de depozitare ConŃinutul de 

proteine, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 13.21 100.0 0.00 Mt. G 
2 Magazie după 6 luni 13.05 98.8 -0.16 000 C 
3 Magazie după 12 luni 13.05 98.8 -0.16 000 C 
4 Magazie după 18 luni 12.35 93.5 -0.86 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 13.21 100.0 0.00 Mt. G 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 13.15 99.5 -0.06 000 F 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 13.15 99.5 -0.06 000 F 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 13.00 98.4 -0.21 000 B 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 13.21 100.0 0.00 Mt. G 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 13.13 99.4 -0.08 000 DE 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 13.14 99.4 -0.07 000 E  
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 13.12 99.3 -0.09           000 D 

       DL (p 5%)                            0.01  
       DL (p 1%)                            0.02  
       DL (p 0.1%)                         0.03 
 Pe parcursul depozitării conŃinutul de proteine scade uşor dar foarte semnificativ, cea mai mică valoare se 
înregistrează la 6, 12 şi 18 luni la depozitarea în magazie 13,05%, 13,05% şi 12,35%. În silozuri valoarea cea mai mare 
se înregistrează  la 6 şi 12 luni în silozul metallic, 13,15%, respective la 18 luni în silozul de beton armat, 13,12%. 
Scăderea conŃinutului de proteine este datorată în principal proceselor metabolice corelate cu variaŃiile de temperatură 
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exterioară şi implicit din masa de seminŃe la toate cele trei tipuri de depozite. (Tabelul 4.40.) 
Tabelul 4.41. 

Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutului de amidon  a seminŃelor 
de grâu  

Varianta Varianta de depozitare ConŃinutul de 
amidon, % 

Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 60.70 100.0 0.00 Mt. H 

2 Magazie după 6 luni 60.37 99.5 -0.33 000 D 

3 Magazie după 12 luni 60.40 99.5 -0.30 000 E 

4 Magazie după 18 luni 56.32 92.8 -4.38 000 A 

5 Siloz celular metalic la depozitare 60.70 100.0 0.00 Mt. H 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 60.65 99.9 -0.05 00 G 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 60.65 99.9 -0.05 00 G 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 59.64 98.3 -1.06 000 C 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 60.70 100.0 0.00 Mt. H 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 60.60 99.8 -0.10 000 F 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 60.60 99.8 -0.10 000 F 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 58.60 96.5 -2.10 000 B 

       DL (p 5%)                              0.03  
       DL (p 1%)                              0.04  
       DL (p 0.1%)                           0.05   
 FaŃă de momentul depozitării (Mt.) conŃinutul de amidon scade foarte semnificativ, iar cea mai mică valoare se 
înregistrează la 18 luni atât în magazie cât şi în cele două silozuri. Aceasta se datorează pierderilor de amidon prin 
procesul respiraŃiei, mult mai scăzute în primele 12 luni şi sensibil accentuate la 18 luni,. (Tabelul 4.41.) 

Tabelul 4.42. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutul de gluten umed a 

seminŃelor de grâu  
Varianta Varianta de depozitare ConŃinutul de gluten 

umed, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 29.27 100.0 0.00 Mt. C 

2 Magazie după 6 luni 28.87 98.6 -0.40 000 A 

3 Magazie după 12 luni 28.90 98.7 -0.37 000 A 

4 Magazie după 18 luni 28.90 98.7 -0.37 000 A 

5 Siloz celular metalic la depozitare 29.27 100.0 0.00 Mt. C 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 29.20 99.8 -0.07 0 B 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 29.20 99.8 -0.06 0 B 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 29.20 99.8 -0.06 0 B 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 29.27 100.0 0.00 Mt. C 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 29.18 99.7 -0.09 00 B 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 29.18 99.7 -0.08 00 B 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 29.17 99.7 -0.10 00 B 

       DL (p 5%)                              0.05 
       DL (p 1%)                              0.07  
       DL (p 0.1%)                           0.10 
 După depozitare conŃinutului de gluten umed scade mai intens în magazie foarte semnificativ. În primele şase 
luni de la depozitare scăderea este mică, în cele două tipuri de silozuri, deşi statistic diferenŃele sunt semnificative la 
silozul metalic şi distinct semnificative la cel din beton, fapt reieşit şi din Testul Duncan. 

Tabelul 4.43. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutul de cenuşă a seminŃelor de 

grâu 
Varianta Varianta de depozitare ConŃinutul de cenusă, %, 

1 Magazie la depozitare, (martor) 1,808 

2 Magazie după 6 luni 1,80 

3 Magazie după 12 luni 1,80 

4 Magazie după 18 luni 1,80 

5 Siloz celular metalic la depozitare 1,808 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 1,80 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 1,80 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 1,80 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 1,808 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 1,80 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 1,80 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 1,80 

 
 După o depozitare de 18 luni conŃinutul în cenuşă nu suferă modificări deoarece din punct de vedere chimic 
substanŃele minerale sunt inerte. (Tabelul 4.43.) 
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Tabelul 4.44. 
Varianta 

 
Varianta de depozitare 

 
Aciditatea 

1 Magazie la depozitare, (martor) 2,5 
2 Magazie după 6 luni 2,9 
3 Magazie după 12 luni 2,9 
4 Magazie după 18 luni 3,2 
5 Siloz celular metalic la depozitare 2,5 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 2,5 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 2,5 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 2,5 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 2,5 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 2,5 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 2,5 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 2,5 

 Pe durata depozitării aciditatea seminŃelor nu se modifică sensibil decât în cazul magaziei, dar aceste valori nu 
sunt mai mari decât pragul de alterare. (Tabelul 4.44.) 
 
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării 
asupra însuşirilor chimice a seminŃelor de floarea soarelui 

Tabelul 4.45. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutului de proteine a seminŃelor 

de floarea soarelui  
Varianta 

 
Varianta de depozitare ConŃinutul de 

proteine, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 18.60 100.0 0.00 Mt. J 

2 Magazie după 6 luni 18.40 98.9 -0.20 000 G 

3 Magazie după 12 luni 17.21 92.5 -1.39 000 D 

4 Magazie după 18 luni 17.00 91.4 -1.60 000 A 

5 Siloz celular metalic la depozitare 18.60 100.0 0.00 Mt. J 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 18.58 99.9 -0.02 000 I 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 17.40 93.6 -1.20 000 E 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 17.03 91.6 -1.57 000 B 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 18.60 100.0 0.00 Mt. J 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 18.56 99.8 -0.04 000 H 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 17.86 96.0 -0.74 000 F 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 17.11 92.0 -1.49 000 C 

       DL (p 5%)                          0.01  
       DL (p 1%)                          0.03  
       DL (p 0.1%)                       0.05 
 
 Pe parcursul celor 18 luni de depozitare conŃinutul de proteine scade treptat şi foarte semnificativ faŃă de 
martor, cât şi între etapele de depozitare cu o amplitudine sensibilă, fapt reliefat şi de testul comparaŃiilor, Duncan. 
Aceste rezultate demonstrează faptul cunoscut că seminŃele plantelor oleaginoase prin păstrare mai îndelungată suferă 
modificări chimice şi biologice accentuate. (Tabelul 4.45.) 

Tabelul 4.46. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutului de ulei a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta 

 
Varianta de depozitare ConŃinutul de 

ulei, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 51.27 100.0 0.00 Mt. I 

2 Magazie după 6 luni 51.23 99.9 -0.04 - HI 

3 Magazie după 12 luni 50.41 98.3 -0.86 000 E 

4 Magazie după 18 luni 49.27 96.1 -2.00 000 A 

5 Siloz celular metalic la depozitare 51.27 100.0 0.00 Mt. I 

6 Siloz celular metalic după 6 luni 51.19 99.9 -0.08 00 GH 

7 Siloz celular metalic după 12 luni 50.28 98.1 -0.99 000 D 

8 Siloz celular metalic după 18 luni 49.43 96.4 -1.84 000 B 

9 Siloz celular din beton armat la depozitare 51.27 100.0 0.00 Mt. I 

10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 51.18 99.8 -0.09 000 G 

11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 50.46 98.4 -0.80 000 F 

12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 49.55 96.7 -1.71 000 C 

       DL (p 5%)                         0.04  
       DL (p 1%)                         0.06  
       DL (p 0.1%)                      0.08 
 
 În toate cele trei sisteme de depozitare a seminŃelor de floarea soarelui, conŃinutul de ulei scade treptat, odată 
cu creşterea duratei de depozitare, mai puŃin la şase luni dar în mod sensibil, foarte semnificativ la 12 şi 18 luni. Dintre 
cele trei tipuri de depozite scăderile sunt mai reduse în silozul de beton armat. (Tabelul 4.46.) 
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Tabelul 4.47. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra acidităŃii libere a seminŃelor de 

floarea soarelui  
Varianta 

 
Varianta de depozitare Aciditatea 

liberă 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 0.11 100.0 0.00 Mt. A 
2 Magazie după 6 luni 0.12 109.1 0.01 *  B 
3 Magazie după 12 luni 0.17 157.6 0.06 ***  E 
4 Magazie după 18 luni 0.21 187.9 0.10 ***  H 
5 Siloz celular metalic la depozitare 0.11 100.0 0.00 Mt. A 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 0.15 133.3 0.04 ***  D 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 0.17 157.6 0.06 ***  E 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 0.18 166.7 0.07 ***  F 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 0.11 100.0 0.00 Mt. A 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 0.13 121.2 0.02 ***  C 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 0.19 175.8 0.08 ***  G 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 0.20 184.8 0.09 ***  H 

       DL (p 5%)                        0.01  
       DL (p 1%)                        0.02  
       DL (p 0.1%)                     0.03 
 Pe parcursul depozitării din punct de vedere al acidităŃii libere a seminŃelor de floarea soarelui este indicată o 
tendinŃă de alterare, dar nu se depăşeşte un anumit nivel, acest parametru creşte foarte semnificativ în toate cele trei 
depozite, pe măsura măririi duratei de depozitare, mai pregnant la 12 şi 18 luni.(Tabelul 4.47.)  
 Rezultatele cercetărilor privind influen Ńa sistemului de depozitare în corelare cu durata depozitării 
asupra însuşirilor chimice a seminŃelor de fasole 

Tabelul 8.48. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutul de proteine a seminŃelor 

de fasole 
Varianta 

 
Varianta de depozitare ConŃinut de 

proteine, % 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea 
test Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 24.73 100.0 0.00 Mt. I 
2 Magazie după 6 luni 24.54 99.2 -0.19 000 G 
3 Magazie după 12 luni 23.72 95.9 -1.01 000 D 
4 Magazie după 18 luni 22.65 91.6 -2.09 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 24.73 100.0 0.00 Mt. I 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 24.66 99.7 -0.08 00 H 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 23.81 96.3 -0.93 000 E 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 22.86 92.4 -1.88 000 B 
9 Siloz celular din beton armat la 24.73 100.0 0.00 Mt. I 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 24.66 99.7 -0.07 00 H 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 24.00 97.0 -0.73 000 F 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 22.92 92.7 -1.82 000 C 

       DL (p 5%)                         0.05  
       DL (p 1%)                         0.06 
       DL (p 0.1%)                      0.08 
 Pe parcursul celor 18 luni de depozitare, conŃinutul în protein scade treptat la cele trei moduri de depozitare, 
mai pregnant în magazie, de la 24,73% la 22,65%, diferenŃele între perioade fiind foarte semnificative. În silozuri 
scăderile sunt de la 24,73% la 22,86% în silozul metalic şi de la 24,73% la 22,92% în cel de beton armat. Acestea se 
datorează proceselor respiratorii specifice condiŃiilor de mediu din depozite. 

Tabelul 4.49. 
Rezultatele cercetărilor privind influenŃa sistemului şi duratei de depozitare asupra conŃinutul de cenuşă a seminŃelor de 

fasole 
Varianta 

 
Varianta de depozitare Masa specifică, 

g/cmc 
Valori 
relative 

DiferenŃa Semnificatia Clasificarea test 
Duncan 

1 Magazie la depozitare, (martor) 4.12 100.0 0.00 Mt. E 
2 Magazie după 6 luni 4.14 100.4 0.02 **  G 
3 Magazie după 12 luni 4.10 99.4 -0.02 00 D 
4 Magazie după 18 luni 4.00 97.1 -0.12 000 A 
5 Siloz celular metalic la depozitare 4.12 100.0 0.00 Mt. E 
6 Siloz celular metalic după 6 luni 4.13 100.2 0.01 *  FG 
7 Siloz celular metalic după 12 luni 4.10 99.4 -0.02 000 D 
8 Siloz celular metalic după 18 luni 4.04 97.9 -0.09 000 B 
9 Siloz celular din beton armat la depozitare 4.12 100.0 0.00 Mt. E 
10 Siloz celular din beton armat după 6 luni 4.13 100.2 0.01 - EF 
11 Siloz celular din beton armat după 12 luni 4.10 99.4 -0.02 000 D 
12 Siloz celular din beton armat după 18 luni 4.08 98.9 -0.04 000 C 

       DL (p 5%)                      0.01  
       DL (p 1%)                      0.02  
       DL (p 0.1%)                   0.03 
 Prin sistemul şi durata depozitării, conŃinutul de cenuşă a seminŃelor de fasole  se modifică foarte puŃin, creşteri 
semnificative fiind înregistrate doar la depozitarea în magazie (6 luni cu 0,6%), diminuat fiind uşor la 12 şi 18 luni de 
depozitare, foarte semnificativ însă din punct de vedere al calculului statistic. 
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V. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMAND ĂRI 
 În urma analizei rezultatelor obŃinute concluziile desprinse au surprins cele mai importante aspecte ale 
procesului de condiŃionare şi depozitare a seminŃelor din punct de vedere al sistemului de depozitare, duratei de 
depozitare şi al parametrilor cantitativi şi calitativi ai seminŃelor. 

5.1. CONCLUZII GENERALE REFERITOARE LA INFLUENłA CONDIłIONĂRII ASUPRA CALITĂłII 
SEMINłELOR 

 Concluzii generale privind influenŃa metodelor de condiŃionare asupra însuşirilor fizice ale seminŃelor. 
 Cele trei variante de condiŃionare au o influenŃă pozitivă asupra însuşirilor fizice ale celor trei categorii de 
seminŃe luate în studiu. 
 La grâu s-a constatat o îmbunătăŃire foarte semnificativă a tuturor însuşirilor ponderale ale seminŃelor, 
puritatea, masa a o mie de boabe, masa absolută, masa specifică şi masa hectolitrică cresc foarte semnificativ, 
îmbunătăŃirea însuşirilort începând cu trecerea prin tarar şi creşterea treptată a valorilor la combinarea tarar + trior şi 
tarar + trior + gravitator. 
 Efectul fiecărui utilaj este cumulativ şi foarte semnificativ mai mare decât utilajul precedent. 
 La floarea soarelui puritatea şi masa a o mie de boabe înregistreză creşteri foarte semnificative datorate 
caracteristicilor anatomice ale plantelor. Masa absolută scade uşor prin eliminarea seminŃelor necoapte, cu un conŃinut 
mai mare de apă. Masa specifică şi masa hectolitrică cresc foarte semnificativ faŃă de martor datorită eliminării 
seminŃelor uşoare cu volum mare. 
 Procentul de coji scade foarte semnificativ faŃă de martor, datorită decojirii la condiŃionare. Cel mai mare 
impact în condiŃionarea seminŃelor de floarea soarelui îl au tararul şi gravitatorul. 
 La fasole fiecare etapă de condiŃionare are ca efect o îmbunătăŃire foarte semnificativă a însuşirilor fizice ale 
seminŃelor. Cel mai important rol îl are tararul care elimină impurităŃile şi gravitatorul. 
 CondiŃionarea cu maşina cu celulă fotoelectrică este pentru seminŃele destinate consumului obligatorie. 
 Concluzii generale privind influenŃa sistemului de condiŃionare asupra însuşirilor chimice ale 
seminŃelor. 
 Având în vedere că la recoltarea seminŃelor la toate cele trei specii luate în studiu, puritatea a fost relativ 
ridicată; dar masa acestora a fost heterogenă privind mărimea, conŃinutul în proteine, în cazul grâului a scăzut uşor şi 
treptat, în variantele de condiŃionare completă. 
 În schimb conŃinutul în amidon şi gluten creşte treptat şi foarte semnificativ, prin eliminarea seminŃelor mai 
mici şi şiştave. 
 La floarea soarelui, prin eliminarea achenelor mai mici, necoapte şi şiştave, prin condiŃionare, conŃinutul în 
proteine şi ulei creşte foarte semnificativ şi treptat, încă de la trecerea prin tarar. 
 În cazul fasolei, ponderea conŃinutului în proteine creşte deasemenea foarte semnificativ, după fiecare etapă de 
condiŃionare.  
 Se confirmă că procesul de condiŃionare este obligatoriu pentru a obŃine seminŃe de calitate superioară. Tararul 
şi gravitatorul au cel mai mare efect, dar utilizarea tuturor utilajelor contribuie decisive la obŃinerea calităŃii maxime. 

5.2. CONCLUZII GENERALE REFERITOARE LA INFLUENłA DEPOZITĂRII ASUPRA CALITĂłII 
SEMINłELOR 

Concluzii generale privind influenŃa sistemului de depozitare şi a duratei de depozitare asupra 
însuşirilor fizice ale seminŃelor de grâu  
 Pe durata de depozitare a seminŃelor de grâu există o tendinŃă de scădere a purităŃii în toate cele trei sisteme de 
depozitare, foarte lentă, nesemnificativă la şase luni dar foarte semnificativă la 12 şi 18 luni. 
 Din punct de vedere al MMB în timpul depozitării valorile scad, indiferent de sistemul de depozitare, pe 
măsura duratei depozitării, dar mai puŃin în silozul celular din beton. ExplicaŃia rezidă în procesele fiziologice de 
respiraŃie, caracteristice în timpul depozitării. 
 Pe termen scurt silozul metalic este varianta optimă, cu rezultate deasemenea foarte semnificativ  mai mari. În 
condiŃiile existenŃei unor cantităŃi mici pe termen scurt şi mediu, magazia este o opŃiune favorabilă, cu condiŃia unui 
management corect. 
 Masa specifică şi masa absolută a seminŃelor de din timpul depozitării prezintă aceaşi tendinŃă cu MMB. Masa 
hectolitrică are deasemenea o scădere treptată în timpul depozitării, mai mare în silozul metalic şi mai redusă în cel din 
beton armat. 

Concluzii generale privind influenŃa sistemului de depozitare şi a duratei de depozitare asupra 
însuşirilor fizice ale seminŃelor de floarea soarelui.  
 La floarea soarelui puritatea nu a suferit modificări pe durata depozitării. La descărcarea silozurilor s-a 
constatat o puritate mai redusă ( 92 %). Acest fenomen este prezent mai puŃin la  magazii datorită solicitărilor mecanice 
mai reduse, puritatea la descărcare ajunge la 95,5 %. 
 ParticularităŃii morfologice ale achenelor de floarea soarelui – fragilitatea pericarpului determină scăderea 
uşoară, dar foarte semnificativă a MMB, MA, MS şi MH, sub acŃiunea tasării masei de seminŃe mai accentuată în 
silozuri, precum şi datorită proceselor metabolice. Valorile scad foarte semnificativ de la de depozitare la 6, 12 şi 
respective 18 luni. ConŃinutul de coji are cea mai mare valoare în silozul de beton armat şi magazie şi datorită 
higroscopicităŃii cojilor. Silozul de metal datorită etanşeităŃii determină un conŃinut de coji mai mic. 

Concluzii generale privind influenŃa sistemului de depozitare şi a duratei de depozitare asupra 
însuşirilor fizice ale seminŃelor de fasole. 
 Puritatea seminŃelor de fasole s-a modificat după 6 luni, apoi valoarea a rămas constantă datorită 
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metabolismului deosebit de lent al seminŃelor de fasole, morfologiei seminŃelor a căror rezistenŃă mecanică superioară 
doar în procesul de încărcare a depozitelor prezintă deteriorări. 
 Masa a o mie de boabe, înregistrează la toate tipurile de depozite creşteri foarte semnificative cu mărirea 
duratei de depozitare, de la şase luni la 18 luni, cu valori mai mari la silozul din beton armat. 
 În schiumb masa absolută (MA) creşte foarte semnificativ în primele şase luni, după care scade foarte 
semnificativ în următoarele etape mai puternic în silozul metalic. 
 O situaŃie similar se înregistrează şi la masa specifică (MS), cu grade diferite de semnificaŃie. 
 Masa hectolitrică creşte foarte semnificativ faŃă de martor în toate tipurile de depozite şi succesiv odată cu 
durata depozitării, iar silozul celular din beton armat se dovedeşte cea mai valoroasă variantă din punctual de vedere al 
masei hectolitrice. Din punct de vedere al duratei de depozitare, se observă o creştere a masei hectolitrice pe durata 
depozitării indifferent de tipul de depozit. Aceste valori sunt toate fără excepŃie foarte semnificativ mai mari faŃă de 
martor. 

Concluzii generale privind influenŃa sistemului de depozitare şi duratei de depozitare asupra însuşirilor 
chimice ale seminŃelor. 
 În cazul grâului conŃinutul de proteine şi amidon scade uşor în toate cele trei tipuri de depozite, dar mai 
accentuat în magazie şi la durata de 18 luni. 
 Silozurile de beton armat înregistrează cele mai mici scăderi ale conŃinutului de amidon, datorită menŃinerii 
unui  microclimat mai puŃin favorabil intensităŃii proceselor metabolice. 
 ConŃinutul de gluten umed datorită stabilităŃii sale biochimice ridicate şi a protecŃiei superioare oferite de 
silozuri vracului de seminŃe de grâu, nu înregistrează scăderi ale ponderii decât în magazie. 
 SubstanŃele minerale au o valoare constantă pe parcursul perioadei de depozitare. Anumite cantităŃi sunt 
consumate de germenii seminŃelor pentru menŃinerea vieŃii, dar datorită ponderi reduse de cca. 1,8 % din masa boabelor 
şi faptului că cea mai mare parte dintre ele se află în învelişuri unde procesele metabolice sunt mai reduse nu avem 
modificări semnificative.  
 Urme ale alterărilor, indicate de aciditatea seminŃelor apar doar în cazul martorului, magazia, pe durata 
depozitării. În celelalte două sisteme de depozitare, silozurile de metal şi respectiv din beton armat, se blochează 
procesele alterative. 
 ConŃinutul de proteine al seminŃelor de floarea soarelui scade treptat şi foarte semnificativ pe durata 
depozitării, mai accentuat în magazie, iar conŃinutul în ulei scade uşor, dar mai accentuat în magazie. Cea mai bună 
variantă de depozitare din punct de vedere al conŃinutului de ulei este magazia cu implicaŃii favorabile şi din punct de 
vedere economic. 
 Nivelul acidităŃii libere din seminŃele de floarea soarelui creşte foarte semnificativ în toate cele trei variante de 
depozitare, pe măsura creşterii duratei de depozitare de la şase la 18 luni. 
 În cazul fasolei, pe parcursul celor 18 luni de depozitare conŃinutul în proteine scade pe măsura creşterii duratei 
de depozitare, foarte semnificativ la depozitarea în magazie şi distinct sau foarte semnificativ în cele două tipuri de 
silozuri, determinate de procesele biologice diferite din fiecare tip de depozite.  

5.3. RECOMANDĂRI 
 Concluziile desprinse din cercetările efectuate permit formularea următoarelor recomandări.  
 Recomandări referitoare la condiŃionarea seminŃelor 
 Pentru o conservare corespunzătoare condiŃionarea seminŃelor este obligatorie, cel puŃin cu tararul şi triorul, iar 
în cazul fasolei şi cu maşina cu celulă fotoelectrică.  
 Pentru curăŃirea fină şi depozitarea de lunga durată apare necesară curăŃirea complexă, inclusiv cu gravitatorul.
 Recomandări referitoare la sistemul şi durata de depozitare a seminŃelor 
 Pentru seminŃele de grâu şi fasole se recomandă sisteme de depozitare pe verticală, în silozuri celulare, cu 
precădere în silozul din beton armat, în care pierderile calitative şi cantitative sunt cele mai mici. 
 La seminŃele de floarea soarelui este mai favorabilă depozitarea în magazii şi în strat cât mai subŃire posibil. 
 Pentru seminŃele amidonoase (grâul) se recomandă  depozitarea de minim şase luni, la oleaginoase (floarea 
soarelui) de maxim un an, iar în cazul proteaginoaselor (fasolei) depozitarea poate fi şi de durată mai mare, în limitele 
unei fierberi de durată normală. 
 Depăşirea acestor durate de depozitare se poate face doar cu frecvenŃă mărită a determinărilor indicatorilor de 
calitate şi efectuarea lucrărilor  de îngrijire a seminŃelor, aerare activă, răcire, etc. 
 Datorită proceselor fiziologice din masa de seminŃe, ca organisme vii şi a factorilor de influenŃă recomandăm 
elaborarea unui sistem integrat de monitorizare şi predicŃie bazat pe determinări de laborator şi chiar in situ, precum şi 
pe aplicarea unor modele matematice de simulare a proceselor biologice în general. 
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