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INTRODUCERE 

 În condiţiile exploziei demografice din a doua jumătate a secolului XX, devine tot mai acut deficitul global în 

alimentaţia umană, concomitent cu extinderea subnutriţiei pe areale în creştere continuă. Dată fiind contribuţia hotărâtoare a cerealelor în 

asigurarea hranei, omenirea şi-a îndreptat atenţia în mai mare măsură asupra câtorva culturi: grâu, orez şi porumb. În această ordine de idei, 

importanţa grâului în alimentaţia umană, ca furaj în zootehnie şi ca materie primă în industrie este incontestabilă.  

Grâul are o mare importanţă ca produs alimentar, asigurând o mare parte din glucidele şi proteinele necesare omului şi mai mult 

din jumătate din caloriile consumate de către omenire. Formele sub care se foloseşte grâul în alimentaţia omului sunt foarte diversificate, cea 

mai răspândită fiind pâinea. De fapt, nici un aliment nu satisface atât de economic cerinţele omului în principii nutritive ca pâinea din făina 

de grâu.  

Având în vedere atât importanţa sa economică cât şi rolul deosebit pe care îl deţine în alimentaţia omului, tendinţa de bază în 

prezent şi în perspectivă este de creştere a producţiei mondiale. Pe lângă această direcţie se conturează din ce în ce mai pregnant şi alte 

tendinţe, cum ar fi introducerea în producţie a unor soiuri cu un conţinut ridicat de proteină cu valoare nutritivă sporită, precum şi cultivarea 

soiurilor cu însuşiri superioare de panificaţie. Atenţia acordată îmbunătăţirii calităţii este evidenţiată de numeroase cercetări şi întruniri 

internaţionale care au avut ca temă calitatea grâului; totuşi, în ultimele  

decenii se constată că progresele realizate în obţinerea unor soiuri cu un conţinut ridicat de proteină şi însuşiri de panificaţie superioare sunt 

puţin evidente ceea se se datoreşte faptului că activitatea de ameliorare a grâului este dirijată în special spre sporirea cantitativă şi mai puţin 

spre îmbunătăţirea calităţii.   

Posibilitatea de a crea noi soiuri de grâu, care pe lângă producţii ridicate să posede şi o calitate superioară este pe deplin 

realizabilă, cunoscut fiind faptul că însuşirile de calitate, deşi puternic influenţate de condiţiile de mediu, prezintă o variabilitate genotipică 

intraspecifică destul de largă. Obţinerea unor noi genotipuri de grâu, superioare celor existente, presupune realizare unor noi combinaţii de 

gene iar numărul şi valoarea acestor combinaţii depind în mare măsură de diversitatea şi valoarea genelor disponibile. 

        În activitatea de cercetare  a temei luate în studiu, am beneficiat pe parcursul perioadei de pregătire de îndrumarea domnului profesor dr. 

Leon Sorin Muntean, căruia îi aduc mulţumiri pe această cale precum şi colectivului catedrei de Fitotehnie de la USAMV Cluj. 

        Mulţumirile se îndreaptă şi către conducerea ISTIS Bucureşti, doamnei director general dr. ing. Antonia Ivaşcu şi doamnei biolog dr. 

Mirela Cândea, şefa laboratorului de analize fizico-chimice precum şi doamnei dr. Constanţa Popescu, conducătoarea programului pentru 

cereale păioase. 

 

1. OBIECTIVELE CERCET ĂRILOR   ŞI VARIANTELE LUATE ÎN STUDIU 

 

1.1.  OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

         Cunoaşterea contribuţiei factorilor genetici în realizarea fenotipică a caracterelor cantitative prezintă o importanţă majoră. Fiecare soi 

de grâu în parte are anumite particularităţi genetice cum ar fi: caracterele morfologice, însuşiri specifice, producţia de boabe, constanţa în 

producţie, rezistenţa la cădere, la germinaţia în spic, la boli, calitatea tehnologică, conţinutul de proteină. Dintre însuşirile de calitate, cele 

mai importante sunt: proteina, glutenul umed, glutenul uscat, volumul pâinii, nota farinografică, greutatea pâinii.  

Principalele obiective ale cercetărilor efectuate sunt testarea potenţialului de producţie şi găsirea unor soiuri de grâu de toamnă care 

în condiţiile ecologice şi de cultură din Lunca Someşului să aibă producţii cât mai ridicate iar indicii de calitate corespunzători acestor soiuri 

să se afle la parametrii optimi. 

Pe lângă capacitatea mare de producţie, soiurile de grâu aflate în cultură trebuie să posede un conţinut ridicat în substanţe proteice şi 

o valoare tehnologică şi nutritivă a boabelor superioară, rezistenţă la factorii de mediu nefavorabili şi toleranţă la boli şi daunători. 

Perfecţionarea continuă a tehnologiilor de cultură, folosirea unor soiuri productive şi de calitate superioară adaptate condiţiilor de 

climă şi sol din diferitele zone agricole ale ţării, prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere economic.  

Cunoaşterea contribuţiei genotipului şi a condiţiilor de cultură, dar mai ales aportul interacţiunii dintre cele două categorii de factori 

în realizarea fenotipică a caracterelor cantitative, prezintă o influenţă majoră în găsirea  celor mai valoroase soiuri de grâu care se pot cultiva 

într-o anumită zonă geografică. Diversitatea condiţiilor de mediu de la an la an şi de la o zonă la alta influenţeaza genotipul în realizarea 

caracterelor sale. Contribuţia genotipului şi a condiţiilor de cultura şi a interacţiunii lor este destul de variabilă în exprimarea fenotipică a 

caracterelor cantitative. Efectele genotipului şi ale mediului nu sunt independente, ele sunt modificate de interacţiunea genotip- mediu, care 

are ca efect reducerea corelaţiei, dintre genotip şi fenotip. 

Studiile efectuate au cuprins date privind următoarele caracteristici: 

-producţia soiurilor studiate 
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-umiditatea boabelor de grâu 

-datele fenologice 

-talia plantelor 

.-masa a o mie de boabe 

-masa hectolitrică 

S-au mai efectuat şi analize de calitate cum ar fi conţinutul de proteină, de gluten umed şi uscat, cenuşă, volumul pâinii etc. 

În studiu s-au mai luat şi influenţa anilor şi a soiurilor de grâu asupra producţiei precum şi unele corelaţii între unele caractere de 

producţie şi indici de calitate. 

 

1.2. CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR 

 Experienţele s-au efectuat la Centrul pentru Testarea Soiurilor DEJ din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea si 

Înregistrarea Soiurilor Bucureşti  . 

Centrul pentru Testarea Soiurilor DEJ este infiinţat în anul 1955 şi are o suprafaţă de teren agricol de 27,62 ha din care arabil 

25,79 ha şi 1,83 ha curţi şi construcţii. Pe această suprafaţă unitatea testează soiuri şi  

hibrizi de porumb, grâu de toamnă si primăvară, orzoaică de primăvară, triticale de toamnă, rapiţă de toamnă pentru ulei, rapiţă de primăvară, 

muştar, în  

pentru fibră, plante furajere, graminee pentru gazon etc. Pe lânga culturile comparative de concurs la CTS Dej se mai înfiinţează şi culturi de 

uniformizare  

reprezentate în general de grâu si triticale de toamnă, porumb şi mazare.      

CTS DEJ îşi desfăşoară activitatea în zona de păduri de foioase, arealul cuprinzând dealuri înalte străbătute central de văi largi 

adevărate culoare depresionare ale Someşului Mare, Someşului Mic şi Someşului reunite după confluenţa de lângă Dej. 

Geografic, arealul ecologic deservit se mărgineşte la sud cu Câmpia Transilvaniei, areal care se distinge net prin caracteristici ale 

solului,  

climatului, vegetaţiei elemente de care s-a ţinut cont în delimitarea generală a arealului ( figura 3.3. ). 

Coordonatele geografice ale orasului Dej sunt: 47° 09' latitudine nordica si 23° 52' longitudine estica. Altitudinea absoluta a văi 

Someşului, la Dej este de 235 m. 

Linia de separaţie spre sud este marcată de dealuri care delimitează cumpăna apelor dintre râurile Someş şi Mureş trecând prin 

localităţile Sânmihaiu de Câmpie, Budeşti din judeţul Bistriţa- Năsăud, Geaca, Mureşeni de Câmpie, Gădălin, Apahida din judeţul Cluj. 

Spre sud-vest ţi vest arealul deservit de CTS DEJ se extinde până la dealurile de la Vultureni, Dârja în judeţul Cluj, pentru ca să 

treacă pe la  

dealurile Garboului, Zalha, Răstoci (punctul cel mai nordic de pe Someş) din judeţul Sălaj. 

La nord arealul CTS DEJ (fig. 1.2.1.) este barat de Culmile Brezei, versanţii lor sudici aparţinând zonei descrise iar cei nordici 

Văii Lăpuşului din judeţul Maramureş. La partea de răsărit poate fi inclus în arealul menţionat, teritoriul de apus al judeţului Bistriţa-

Năsăud, cu văile râurilor Someşul Mare, de la Năsăud la Beclean şi al Şieului de la Sărăţel la confluenţa cu Someşul Mare pentru ca limita 

să se închidă pe linia Sărăţel, Galatii Bistriţei, Dipsa, Sânmihaiu de Câmpie (www.istis.ro ). 

 

Figura 1.2.1. Arealul deservit de CTS Dej 
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1.2.1. Condiţiile pedologice din câmpul de cercetare 

CTS DEJ are terenul experimental situat în Lunca Someşului Mic, în apropierea confluenţei cu Someşul Mare. Lunca acestor râuri este larg 

deschisă 1,5- 2 km formând un culoar depresionar larg prin care Someşul îşi urmează un curs neandrat. 

 Aluviosolul din Lunca Someşului are 3 unităţi caracteristice  

- solul din lunca riverană, unde depunerile aluviale sunt mai uşoare la suprafaţă (luto- nisipoase) până la 50- 60 cm. 

Trecând apoi în nisipo- lutoase şi apoi în nisip sau nisip cu pietriş (la 120- 130 m ). Aceste soluri  

- sunt de obicei carbonatate la suprafaţă cu o reacţie alcalină ( 2- 2,5 % Ca2CO3 ). Continutul de humus este mediocru ( 

2-2,5 % ) iar în privinta  

- azotului total apare normal aprovizionat si relativ aprovizionat cu P2O5 mobil. 

- în lunca centrală solurile sunt mai grele, devenind luto-argiloase până la 40- 50 de cm. şi apoi nisipo-lutoase. Sunt bine 

aprovizionate cu  

potasiu dar mai slab aprovizionate cu fosfor mobil şi au o reacţie uşor alcalina. 

- la partea de sub versant solurile de luncă devin şi mai grele  şi adeseori au petice salinizate (clorură de sodiu ). Apele 

freatice din luncă au nivelul hidrostatic intre 1,5- 3 m.                       

Tot în arealul deservit de CTS Dej întâlnim un sol  tipic zonal. Acesta este situat pe versanţii cu înclinaţie de peste 3 m. Aceste 

soluri sunt sărace în fosfor şi moderat aprovizionate cu potasiu. 

Despre ansamblul arealului deservit se poate afirma că marea majoritate a solurilor zonale delimitate geografic mai înainte aparţin 

luvisolurilor.  

Acestea formează majoritatea absolută a suprafeţelor terenurilor agricole din  zonă ( 75- 80 % ).  (www.istis.ro ) 

In anii luaţi în studiu experienţele au fost amplasate pe soluri mediu humifere, aluviale, profund carbonatice cu textura lutoasă 

spre luto-nisipoasă, nivelul apei freatice la 2,5 m, ph-ul 8,5, conţinutul de Ca2CO3 de 2,4 %,  

nivelul de aprovizionare cu azot 0,156 %, cu fosfor 2,5 g la 100 g de sol, cu potasiu 19,5 g la 100 g sol si nivelul conţinutului în humus de 

2,60 %. 

 1.2.2. Condiţii climatice la CTS DEJ 

Valorile multianuale inregistrate la CTS Dej conform datelor furnizate de staţia meteo Dej. 

- temperatura medie anuală: +8,7° C 

- pluviometria medie anuală: 598,3 mm 

- cea mai rece lună a anului: ianuarie  -32,2° C 

- cea mai caldă lună a anului: iulie +37,6° C 

- cea mai ploioasă lună a anului în sezonul de vegetaţie: iulie 99,2 mm 

- cea mai secetosă lună a anului în sezonul de vegetaţie:  martie 38,1 mm 

- perioada de înghet la sol: 20 octombrie - 20 aprilie 

- perioada primului îngheţ de iarnă/toamnă: 1 - 10 octombrie 

- perioada ultimului îngheţ de primăvară: 20 - 30 aprilie 

 

 

 

1.3. VARIANTELE LUATE ÎN STUDIU ŞI PREZENTAREA SOIURILOR DE GRÂU DE TOAMNĂ 

 

Experienţa cuprinde 16 variante reprezentând soiuri de grâu de toamnă din specia Triticum aestivum ssp. Vulgare varietatea 

erythrospermum. 

Materialul biologic folosit a constat din soiuri zonate în regiune precum şi din soiuri româneşti şi străine aflate în testare în reţeaua 

ISTIS 

Variantele luate în studiu (tabelul 1.3) şi prezentarea soiurilor de grâu de toamnă ( Triticum aestivum, ssp vulgare, var. 

Erythrospermum ) 
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                                                                                                                               Tabelul 1.3.  

                      Variantele luate în studiu, CTS Dej 2007-2010 

Varianta Soiul Provenienţa soiului 
1. Mt. Apullum SCDA Turda 

2. Dropia INCDA Fundulea 
3. Ardeal 1 INCDA Fundulea 
4. Liman INCDA Fundulea 
5. Loial INCDA Fundulea 
6. Litera INCDA Fundulea 
7. Miranda INCDA Fundulea 
8. Mirela INCDA Fundulea 
9. Monada INCDA Fundulea 
10. Mioara INCDA Fundulea 
11. GKA Bani Cereal Research Szeged 
12. MV Kolo Institute of the Hungarian Agricultural 

Academy of  
Science Martonvasar 

13. Nikifor INCDA Fundulea 
14. Noroc INCDA Fundulea 
15. Noian INCDA Fundulea 
16. Livada SCDA Livada 

 

 

2. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTUR Ă ASUPRA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI A 

INDICILOR DE CALITATE (2008-2010) 

 

2.1. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA PRODUCŢIEI (CTS Dej, 2008-2010) 

  

2.1.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra producţiei (CTS Dej, 2008-2010) 

              Analiza producţiilor de grâu obţinute s-a realizat atât din perspectiva influenţei fiecărui factor experimental analizat, cât şi a 

interacţiunilor dintre cei doi factori (soi şi an). De asemenea, analiza producţiilor s-a realizat atât prin compararea a 15 soiuri de grâu testate 

cu soiul martor Apullum şi interpretarea diferenţelor faţă de acesta; compararea producţiilor medii de grâu obţinute în fiecare an cu producţia 

medie a primului an – luată ca martor, cât şi prin comparaţiile multiple intre soiuri sau ani prin testul Duncan şi stabilirea semnificaţiilor 

diferenţelor. 

            Producţia medie de boabe obţinută la soiul Apullum luat ca martor este de 5842 kg/ha (tabelul 2.1.1.1.).  Se observă că: 

O parte din soiurile de grâu analizate realizează producţii medii apropiate soiului martor (Loial, Mirela, Mioara, MV Kolo, Nikifor, Noroc şi 

Noian), diferenţele faţă de producţia soiului martor, fiind nesemnificative statistic; 

O altă parte din soiurile testate, realizează producţii superioare martorului, de la distinct semnificativ statistic (soiul Litera), la – foarte 

semnificativ statistic (soiurile Liman, Miranda şi Livada); în timp ce, 

             Cea de-a treia grupă de  soiuri analizate, realizează producţii medii inferioare soiului martor, de la semnificativ statistic (soiurile 

Monada si GKA Ban), la foarte semnificativ statistic (soiurile Ardeal 1 şi Dropia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



USAMV Cluj-Napoca 
Ing. Nicolae Matroş 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

 9 

                                                                                                                                                                                             Tabelul 2.1.1.1.  

                            Influenţa soiului de grâu asupra producţiilor obtinute (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul Producţia (kg) % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 5841,67 100,0 0,00 Mt 
2. Ardeal 1 5416,67 92,7 -425,00 000 
3. Dropia 5550,00 95,0 -291,67 000 
4. Liman 6300,00 107,8 458,33 *** 
5. Loial 5700,00 97,6 -141,67 - 
6. Litera 6066,67 103,9 225,00 ** 
7. Miranda 6141,67 105,1 300,00 *** 
8. Mirela 5933,33 101,6 91,67 - 
9. Monada 5650,00 96,7 -191,67 0 
10. Mioara 5700,00 97,6 -141,67  
11. GKA Ban 5675,00 97,1 -166,67 0 
12. MV Kolo 5875,00 100,6 33,33 - 
13. Nikifor 5833,33 99,9 -8,33 - 
14. Noroc 5891,67 100,9 50,00 - 
15. Noian 5833,33 99,9 -8,33 - 
16. Livada 6325,00 108,3 483,33 *** 

                                                                    DL/LSD (p 5%) = 144,28 kg;  
                                                                     DL/LSD (p 1%) = 193,10 kg; 
                                                                     DL/LSD (p 0.1%) = 252,68 kg 
  

            Analizate toate soiurile prin testul Duncan (tabelul 2.1.1.2.), se observă că cea mai mare producţie medie se obţine la soiurile Livada 

şi Liman, între care, diferenţele sunt nesemnificative statistic, în timp ce, producţiile medii cele mai mici, sunt realizate de soiurile Ardeal 1 şi 

Dropia, între care nu sunt diferenţe semnificative statistic, la valori DS teoretice, cuprinse între 144.79 kg/ha şi 174.48 kg/ha. 

                                                                            

                                                                                                                                                              Tabelul 2.1.1.2. 

               Sinteza comparatiilor producţiilor de grâu în funcţie de soi, prin testul Duncan  (CTS Dej, 2008-2010)                                                                                                                                                  

Nr. crt. Soiul Producţia (kg) Clasificarea 
1. Ardeal 1 5416,67 A 
2. Dropia 5550,00 AB 
3. Monada 5650,00    B 
4. GKA Ban 5675,00    B 
5. Mioara 5700,00    BC 
6. Loial 5700,00    BC 
7. Noian 5833,33       CD 
8. Nikifor 5833,33       CD 
9. Apullum 5841,00       CD 
10. MV Kolo 5875,00          D 
11. Noroc 5891,67          D 
12. Mirela 5933,00           DE 
13. Litera 6066,67              EF 
14. Miranda 6141,67                 F 
15. Liman 6300,00                  G 
16. Livada 6325,00                   G 

 

  

2.1.2. Influenţa anului de cultură asupra nivelului producţiilor (CTS Dej, 2008-2010): 

 Specificul climatic al anilor de experienţă are influenţă semnificativă statistic asupra nivelului producţiei, conform analizei 

varianţelor. 

 Datele tabelului 2.1.2.1. relevă faptul că, faţă de producţia medie obţinută în primul an de experienţă, luat ca martor, condiţiile 

climatice din anul al II-lea au fost mult mai favorabile, astfel că, nivelul producţiei medii este superior anului martor, foarte semnificativ 

statistic. În anul 2009-2010, în schimb, condiţiile vitrege (seceta) au avut repercursiuni drastice asupra nivelului producţiilor, astfel că, faţă de 

producţia medie din primul an, se realizează o producţie medie inferioară - foarte semnificativ statistic. 

 

                                                                                                                                                                                      Tabelul 2.1.2.1. 

               Influenţa anilor de experimentare asupra producţiilor de grâu (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. 
crt. 

Anul Producţia 
kg. 

% Diferenţa Semnificaţia 

1. 2007-2008 6698,44 100,0 0,00 Mt 
2. 2008-2009 6845,31 102,2 146,88 *** 
3. 2009-2010 4031,25 60,2 -2667,19 000 
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 Testul Duncan, confirmă faptul că anul 2008-2009 (al II-lea de experienţă) este superior sub aspect climatic şi a interacţionat 

pozitiv cu cerinţele biologice ale grâului, iar anul 2009-2010 (al III-lea), a fost cel mai dificil, nivelul producţiilor de grâu fiind semnificativ 

statistic, diminuate faţă de ceilalţi ani de experienţă (tabelul 2.1.2.2.). 

 

                                                                                           Tabelul 2.1.2.2. 

Sinteza comparatiilor producţiilor de grâu în funcţie de anul de cultură, prin testul Duncan (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. 
crt. 

Anul Producţia 
kg. 

Clasificarea 

1. 2009-2010 4031,25 A 
2. 2007-2008 6698,44       B 
3. 2008-2009 6845,31           C 

  

2.2. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA MASEI A O MIE DE BOABE (CTS Dej, 2008-2010) 

 

2.2.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra masei a o mie de boabe (CTS Dej, 2008-2010) 

 Analiza masei a o mie de boabe la cele 16 soiuri testate (tabelul 2.2.1.1) relevă diferenţe între acestea şi diferenţe negative faţă  de 

martor (soiul Apullum) de la nesemnificative statistic (la soiurile: Liman, Loial, Miranda, Mirela şi Livada), la foarte semnificative statistic 

(la soiurile: Ardeal 1, Litera, GKA Ban, Nikifor şi Noroc). Soiurile cu cele mai uşoare seminţe sunt: Nokifor – cu doar 38,4 g; urmat de 

Ardeal 1 – cu 38,7g; Noroc – cu 38,97g şi GKA Ban – cu 39,5g. 

 Singurul soi al cărui boabe depăşesc greutatea celor martor, este Dropia, cu o diferenţă distinct semnificativă, cifrată la 3,43g. La 

acest soi se obţine şi cea mai ridicată masa medie a o mie de boabe, respectiv  48,13 g.  

 

                                                                                                                                                                                              Tabelul 2.2.1.1. 

Masa a o mie de boabe de grâu în funcţie de soi (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul MMB % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 44,70 100,0 0,00 Mt 
2. Ardeal 1 38,70 86,6 -6,00 000 
3. Dropia 48,13 107,7 3,43 ** 
4. Liman 42,40 94,9 -2,30 - 
5. Loial 44,07 98,6 -0, 63 - 
6. Litera 40,30 90,2 -4,40 000 
7. Miranda 43,67 97,7 -1,03 - 
8. Mirela 43,20 96,6 -1,50  
9. Monada 42,23 94,5 -2,47 0 
10. Mioara 40,93 91,6 -3,77 00 
11. GKA Ban 39,50 88,4 -5,20 000 
12. MV Kolo 41,63 93,1 -3,07 0 
13. Nikifor 38,40 85,9 -6,30 000 
14. Noroc 38,97 87,2 -5,73 000 
15. Noian 41,63 93,1 -3,07 0 
16. Livada 42,30 94,6 -2,40 - 

                            DL / LSD(p 5%) = 2,41 g 
                                                   DL / LSD (p 1%) = 3,25 g 
                                 DL /LSD (p 0.1%) = 4,32 g 
  

Dacă analizăm comparativ, producţiile medii ale soiurilor de grâu testate şi masa a o mie de boabe specifică acestora (fig. 2.2.1.1.), se 

observă că: 

           Soiurile cu cea mai mare producţie medie obţinută (Miranda, Liman, Livada), înregistrează valori ale MMB peste 42 g. Producţiile 

medii ale acestor soiuri depăşesc 6000kg/ha; 

-nu la toate soiurile a căror producţie medie este ridicată, masa a o mie de boabe urmează acelaşi trend: soiul Litera - cu producţia medie de 

6066.67 kg/ha, înregistrează o MMB medie de doar 40.3; soiul Noroc – cu o producţie medie de 5891.67 kg/ha, are doar 38.97 g MMB 

medie; soiul Nikifor-cu o producţie medie de 5833.33 kg/ha, înregistrează doar 38.4 gMMB medie; 

-se poate spune că, pentru condiţiile din Transilvania, pe lângă soiurile cu producţiile peste 6000 kg/ha şi MMBpeste 42g, amintite în primul 

paragraf, se remarcă soiurile Apullum cu media producţiei de 5841 kg/ha şi MMB 44.7, Loial –cu 5700kg/ha producţie medie şi 44.07 

MMB,cât şi soiul Dropia – cu oproducţie medie realizată de 5550 kg/ha şi o MMB maxim înregistrat, de 48.13g. 
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-soiurile care în condiţiile din Transilvania reuşesc să asigure o producţie medie peste 5500 kg/ha, cu boabe pline, acăror MMB depăşeşte 

42g, se pot considera valoroase din punct de vedere economic pe de-o parte şi calitativ - pe de altă parte, urmând ca acest lucru săfie 

confirmat şi de analiza indicatorilor de compoziţie a boabelor. 

            

2.2.2. Influenţa anilor de cultură asupra masei a o mie de boabe (CTS Dej, 2008-2010) 

 Condiţiile climatic specific fiecărui an de cultivare a grâului şi-au pus amprenta şi asupra masei a o mie de boabe, astfel că, în anul 

2010, grâul a avut cele mai vitrege condiţii de dezvoltare, MMB medie, specifică acestui, an fiind cea mai redusă (36.27g), urmată fiind la 

distanţă semnificativă statistic (7.32g) de cea a semniţelor de grâu obţinute în anul 2008.  

 Anul 2009se reflect şi în valoarea MMB, ca fiind cel mai favorabil an pentru cultura de grâu din Transilvania. Valoarea medie a 

MMB de grâu din acest an este foarte bună, respectiv, 45.9g. 

                                                                                            

                                                                                                            Tabelul 2.2.2.1  

                          Sinteza comparatiilor MMB de grâu în funcţie de anul de cultură, (testul Duncan) (CTS Dej, 2008-2010) 

Clasificare Anul MMB 
g 

Semnificaţii 

1. 2009-2010 36.27 A 
2. 2007-2008 43.59       B 
3. 2008-2009 45.90           C 

                                     DS/SD (p5%) = 1.02 &1.08 
 

2.3. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA MASEI HECTOLITRICE (CTS Dej, 2008-2010) 

 

2.3.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra masei hectolitrice (CTS Dej, 2008-2010) 

 Intervalul de variaţie al masei hectolitrice a boabelor de grâu nu este foarte larg, acesta fiind delimitat între 75 - MH specifică 

soiurilor Dropia şi Loial şi 71.56 –MH specifică soiului Noroc.  

          Faţă de MH a soiului Apullum, care este considerată martor, exceptând soiurile Dropia şi Loial care realizează o masă hectolitrică 

superioară acestuia - distinct semnificativ statistic, toate celelalte soiuri, înregistrează valori mai reduse ale masei hectolitrice foarte 

semnificativ statistic.  

           Analizând cei doi indicatori fizici ai producţiei de boabe de grâu (MMB şi MH) în relaţie cu nivelulproducţiei medii la fiecare soi (fig. 

2.3.1.1. şi tabelul 2.3.1.2) se observă tendinţa soiurilor productive de echilibrare a MMB şi MH, in sensul realizării unor valori bune la ambii 

indiatori, (>42 g - MMB si > 72 g/cm3 -MH), iar excepţia de la regulă o reprezintă soiul Dropia a cărui producţie medie este mai redusă 

(5550kg/ha), dar calitatea boabelor exprimată prin cei doi indici (MMB si MH) foarte buna, cu valori medii de 48.13 la MMB, respectiv 75 la 

MH.                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                Tabelul 2.3.1.1. 

Masa hectolitrică a boabelor de grâu în funcţie de soi (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul MH % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 74.67 100.0 0.00 Mt/Ctr. 
2. Ardeal 1 72.00 96.4 -2.67 000 
3. Dropia 75.00 100.4 0.33 ** 
4. Liman 72.33 96.9 -2.33 000 
5. Loial 75.00 100.4 0.33 ** 
6. Litera 73.00 97.8 -1.67 000 
7. Miranda 72.22 96.7 -2.44 000 
8. Mirela 73.67 98.7 -1.00 000 
9. Monada 73.67 98.7 -1.00 000 
10. Mioara 73.67 98.7 -1.00 000 
11. GKA Ban 72.67 97.3 -2.00 000 
12. MV Kolo 73.33 98.2 -1.33 000 
13. Nikifor 73.33 98.2 -1.33 000 
14. Noroc 71.56 95.8 -3.11 000 
15. Noian 73.00 97.8 -1.67 000 
16. Livada 72.67 97.3 -2.00 000 

                                         DL / LSD(p 5%) = 0.21 
                                                                DL / LSD (p 1%) = 0.28 
                                                DL /LSD (p 0.1%) = 0.37 
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2.3.2. Influenţa anilor de cultură asupra masei hectolitrice a boabelor de grâu 

 Anul agricol cel mai favorabil pentru umplerea boabelor de grâu a fost 2009, an în care se realizează o masă hectolitrică medie de 

78.23g/cm3, iar cel mai puţin favorabil se dovedeşte primul an de experiment 2007-2008, an în care MH ajunge la valori de doar 69.31, cu 

8.91 mai mici decât cele înregistrate în anul cel mai favorabil                                                                                                         

 

                                                                                            Tabelul 2.3.1.3. 

                           Sinteza comparatiilor MH de grâu în funcţie de anul de cultură,(testul Duncan) (CTS Dej, 2008-2010) 

Clasificare Anul MH Semnificaţii 
1. 2007-2008  69.31 A 
2. 2009-2010 72.17     B 
3. 2008-2009 78.23        C 

                                      DS/SD (p5%) = 0.11 
 

2.4. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA CONŢINUTULUI DE PROTEINĂ (CTS Dej, 2008-

2010) 

 

2.4.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra conţinutului de proteină (CTS Dej, 2008-2010) 

 Intervalul de variaţie al conţinutului de proteină a boabelor de grâu nu este foarte larg, acesta fiind delimitat între 10.98% - 

specific soiului Noian şi 12.11% –specific soiului MV Kolo.  

           Faţă de soiul Apullum, al cărui conţinut de proteină este de 11.29%, la şase soiuri s-au înregistrat diferenţe foarte semnificative 

statistic negative, cuprinse între -0.31% şi 0.06%, în acest interval fiind cuprinse soiurule Noian, Noroc, Nikifor, GKA Ban, Mirela, redpectiv 

Litera. La nouă dintre soiurile testate, conţinutul de proteină depăşeşte foarte semnificativ statistic conţinutul soiului martor, unele dintre 

acestea, cu mai mult de 0.5%: MV Kolo, Mioara, Liman şi Monada. 

                    

                                                                                                                                                                                            Tabelul 2.4.1.1. 

Conţinutul de proteină (%) al boabelor de grâu, în funcţie de soi (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul proteină % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 11.29 100.0 0.00 Mt/Ctr. 
2. Ardeal 1 11.45 101.5 0.16 *** 
3. Dropia 11.73 103.9 0.44 *** 
4. Liman 11.90 105.4 0.61 *** 
5. Loial 11.71 103.8 0.42 *** 
6. Litera 11.23 99.5 -0.06 000 
7. Miranda 11.53 102.2 0.25 *** 
8. Mirela 11.11 98.4 -0.18 000 
9. Monada 11.79 104.5 0.50 *** 
10. Mioara 11.92 105.7 0.64 *** 
11. GKA Ban 11.21 99.4 -0.07 000 
12. MV Kolo 12.11 107.3 0.82 *** 
13. Nikifor 11.07 98.1 -0.21 000 
14. Noroc 11.04 97.9 -0.24 000 
15. Noian 10.98 97.3 -0.31 000 
16. Livada 11.34 100.5 0.05 *** 

                                                                   DL / LSD(p 5%) = 0.02%;  
                                                                    DL / LSD (p 1%) = 0.02%;  
                                                                    DL /LSD (p 0.1%) = 0.03% 
 
   Dacă urmărim clasificarea producţiilor la soiurile testate în paralel cu nivelul conţinuturilor de proteină determinate la fiecare soi 

de grâu în parte, se poate observa că, nivelul proteic, nu urmăreşte aceeaşi influenţă a soiului conform cu nivelul productiv, sau conform cu 

MMB a fiecărui soi în parte (tabelul 2.4.1.2.). 
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                                                                                                                                                                                                 Tabelul 2.4.1.2. 

Comparaţii între nivelul producţiilor de grâu în funcţie de soi, MMB, MH şi conţinutul de proteină specifice soiurilor testate (CTS Dej, 2008-

2010)   

Clasificare 
producţii 

kg/ha 

Soiul Producţia 
kg. 

MMB 
g 

MH Proteina 
% 

1. Ardeal 1 5416,67 38.70. 72.00 11.45 
2. Dropia 5550,00 48.13 75.00 11.73 
3. Monada 5650,00 42.23 73.67 11.79 
4. GKA Ban 5675,00 39.50 72.67 11.21 
5. Mioara 5700,00 40.93 73.67 11.92 
6. Loial 5700,00 44.07 75.00 11.71 
7. Noian 5833,33 41.63 73.00 10.98 
8. Nikifor 5833,33 38.40 73.33 11.07 
9. Apullum 5841,00 44.70 74.67 11.29 
10. MV Kolo 5875,00 41.63 73.33 12.11 
11. Noroc 5891,67 38.97 71.56 11.04 
12. Mirela 5933,00 43.20 73.67 11.11 
13. Litera 6066,67 40.30 73.00 11.23 
14. Miranda 6141,67 43.67 72.22 11.53 
15. Liman 6300,00 42.40 72.33 11.90 
16. Livada 6325,00 42.30 72.67 11.34 

                 

2.4.2. Influenţa anilor de cultură asupra conţinutului de proteină a boabelor de grâu (CTS Dej, 2008-2010) 

 Anul agricol cel mai favorabil pentru formarea proteinei în boabele de grâu a fost 2009, an în care se realizează un conţinut mediu 

de 11.57% proteină, urmat fiind la diferenţă nesemnificativă statistic de anul 2008, iar cel mai puţin favorabil pentru formarea proteinei, se 

dovedeşte anul 2010, an în care proteina ajunge la valori de doar 11.26%, cu 0.31% mai puţin decât cea înregistrată în anul cel mai favorabil.                                                               

                                                                                                                            Tabelul 2.4.2.1. 

Sinteza comparatiilor conţinutului de proteină al boabelor de grâu în funcţie de anul de cultură, (testul Duncan) (CTS Dej, 2008-2010) 

Clasificare Anul Proteină % Semnificaţii 
1. 2009-2010  11.26 A 
2. 2007-2008 11.56     B 
3. 2008-2009 11.57     B 

                                       DS/SD (p5%) = 0.01 

 

2.5. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA CONŢINUTULUI DE GLUTEN UMED (CTS Dej, 

2008-2010) 

 

2.5.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra conţinutului de gluten umed al boabelor (CTS Dej, 2008-2010) 

 Intervalul de variaţie al conţinutului de gluten umed al boabelor de grâu este destul de larg, acesta fiind cuprins între 13.83% - 

specific soiului Nikifor şi 18.53% –specific soiului MV Kolo, care a avut şi conţinutul mediu de proteină cel mai ridicat. 

Faţă de soiul Apullum, al cărui conţinut de gluten umed este de 18.50%, doar soiul Nikifor realizează un conţinut mediu superior (+0.03%), 

dar nesemnificativ statistic. Toate celelalte 14 soiuri testate nu depăşesc soiul martor sub aspectul conţinutului mediu de gluten umed, 

diferenţele faţă de acesta fiind foarte semnificative statistic la toate. 
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                                                                                                                                                                                           Tabelul 2.5.1.1. 

Conţinutul de gluten umed (%) al boabelor de grâu, în funcţie de soi (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul gluten umed % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 18.50 100.0 0.00 Mt/Ctr. 
2. Ardeal 1 16.40 88.6 -2.10 000 
3. Dropia 14.43 78.0 -4.07 000 
4. Liman 15.83 85.6 -2.67 000 
5. Loial 14.10 76.2 -4.40 000 
6. Litera 14.07 76.0 -4.43 000 
7. Miranda 15.83 85.6 -2.67 000 
8. Mirela 14.47 78.2 -4.03 000 
9. Monada 16.10 87.0 -2.40 000 
10. Mioara 15.47 83.6 -3.03 000 
11. GKA Ban 16.77 90.6 -1.73 000 
12. MV Kolo 18.53 100.2 0.03 - 
13. Nikifor 13.83 74.8 -4.67 000 
14. Noroc 14.53 78.6 -3.97 000 
15. Noian 14.43 78.0 -4.07 000 
16. Livada 15.20 82.2 -3.03 000 

                                                    DL / LSD(p 5%) = 0.21% 
                                                                                                                                DL / LSD (p 1%) = 0.28% 
                                                                            DL /LSD (p 0.1%) = 0.37% 
 
 Din figura 2.5.1.1. se observă că soiurile Liman şi Miranda, în condiţiile zonei de experienţe, au acelaşi conţinut de gluten umed, 

soiurile Noroc, Mirela, Noian şi Dropia, se comportă foarte asemănător, diferenţele de gluten umed fiind sub 0.1%, iar soiurile Loial şi 

Litera, cu valori reduse ale glutenului, aproape identice. 

 Pentru condiţiile din centrul Transilvaniei, soiurile de grâu care au în compoziţia boabelor gluten umed peste 18% sunt doar MV 

Kolo şi Apullum. 

 

Fig. 2.5.1.1. Clasamentul Duncan al soiurilor de grâu în funcţie de conţinutul în gluten umed 

(CTS Dej, 2008-2010) 

2.5.2. Influenţa anilor de cultură asupra conţinutului de gluten umed a boabelor de grâu (CTS Dej, 2008-2010) 

 Anul agricol cel mai favorabil pentru formarea glutenului umed în boabele de grâu a fost 2008, an în care se realizează un conţinut 

mediu de 17.79% gluten umed, urmat fiind la diferenţă semnificativă statistic de anul 2010, iar cel mai puţin favorabil pentru formarea 

glutenului umed, se dovedeşte anul 2009, an în care glutenul umed ajunge la valori de doar 12.89%, cu 4.9% mai puţin decât cea înregistrată 

în anul cel mai favorabil. 

 Este interesant de menţionat că dacă pentru proteina din boabele de grâu, cel mai favorabil an a fost 2009,în cazul glutenului umed 

situaţia este contrară.    

 

 

                                                                          



USAMV Cluj-Napoca 
Ing. Nicolae Matroş 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

 15 

                                                                                                                                                               Tabelul 2.5.2.1. 

Sinteza comparatiilor conţinutului de gluten umed al boabelor de grâu în funcţie  

de anul de cultură, (testul Duncan) (CTS Dej, 2008-2010) 

Clasificare Anul Gluten umed % Semnificaţii 

1. 2008-2009  12.89 A 

2. 2009-2010 15.92     B 

3. 2007-2008 17.79         C 

                               DS/SD (p5%) = 0.07 

 

2.6. INFLUENŢA SOIURILOR DE GRÂU ŞI A ANILOR DE CULTURĂ ASUPRA CONŢINUTULUI DE GLUTEN USCAT(CTS Dej, 

2008-2010) 

 

2.6.1. Influenţa soiurilor de grâu asupra conţinutului de gluten uscat al boabelor (CTS Dej, 2008-2010) 

 Intervalul de variaţie al conţinutului de gluten uscat al boabelor de grâu este destul de restrâns, acesta fiind cuprins între 5.07% - 

specific soiului Loial şi 6.76% –specific soiului MV Kolo, care a avut şi conţinutul mediu de gluten umed şi proteină cel mai ridicat. 

           Faţă de soiul Apullum, al cărui conţinut de gluten uscat este de 6.53%, doar două soiuri realizează un conţinut mediu superior: MV 

Kolo (+0.22%) şi Miranda (+0.20%), diferenţele fiind distinct semnificative statistic. Toate celelalte 13 soiuri testate nu depăşesc soiul 

martor sub aspectul conţinutului mediu de gluten uscat, diferenţele faţă de acesta fiind de la semnificativ statistic (GKA Ban) la foarte 

semnificative statistic la celelalte 12 soiuri. 

                                                                                                                                                                                              Tabelul 2.6.1.1. 

Conţinutul de gluten uscat (%) al boabelor de grâu, în funcţie de soi (CTS Dej, 2008-2010) 

Nr. crt. Soiul gluten uscat % Diferenţa Semnificaţia 
1. Apullum 6.53 100.0 0.00 Mt/Ctr. 
2. Ardeal 1 5.70 87.2 -0.83 000 
3. Dropia 5.10 78.1 -1.43 000 
4. Liman 6.06 92.7 -0.48 000 
5. Loial 5.07 77.6 -1.47 000 
6. Litera 5.10 78.1 -1.43 000 
7. Miranda 6.73 103.1 0.20 ** 
8. Mirela 5.67 86.7 -0.87 000 
9. Monada 6.03 92.3 -0.50 000 
10. Mioara 5.77 88.3 -0.77 000 
11. GKA Ban 6.40 98.0 -0.13 0 
12. MV Kolo 6.76 103.4 0.22 ** 
13. Nikifor 5.27 80.6 -1.27 000 
14. Noroc 5.23 80.1 -1.30 000 
15. Noian 5.20 79.6 -1.33 000 
16. Livada 5.63 86.2 -0.90 000 

                                                   DL / LSD(p 5%) = 0.13% 
                                                          DL / LSD (p 1%) = 0.17% 
                                                                                                                               DL /LSD (p 0.1%) = 0.22%   
 
 Din figura 2.6.1.1. se observă că soiurile Liman şi Monada, în condiţiile zonei de experienţe, au acelaşi conţinut de gluten uscat, 

soiurile Mioara, Ardeal 1, Mirela, şi Livada, se comportă foarte asemănător, diferenţele de gluten uscat fiind sub 0.13%, iar soiurile Loial, 

Dropia, Litera şi Noian sunt soiurile cu valorile cele mai reduse ale glutenului, nediferenţiate statistic. 

 Pentru condiţiile din centrul Transilvaniei, soiurile de grâu care au în compoziţia boabelor gluten uscat peste 6.5% sunt doar MV 

Kolo, Miranda şi Apullum. 
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Fig. 2.6.1.1. Clasamentul Duncan al soiurilor de grâu în funcţie de conţinutul în gluten uscat 

 (CTS Dej, 2008-2010) 

2.6.2. Influenţa anilor de cultură asupra conţinutului de gluten uscat a boabelor de grâu 

(CTS Dej, 2008-2010) 

 Anul agricol cel mai favorabil pentru formarea glutenului uscat în boabele de grâu a fost 2008, an în care se realizează un conţinut 

mediu de 6.62% gluten uscat, urmat fiind la diferenţă semnificativă statistic de anul 2010, iar cel mai puţin favorabil pentru formarea 

glutenului uscat, se dovedeşte anul 2009, an în care glutenul uscat ajunge la valori de doar 5.14%, cu 1.48% mai puţin decât cea înregistrată 

în anul cel mai favorabil. 

                                                                                              Tabelul 2.6.2. 

  Sinteza comparaţiilor conţinutului de gluten uscat al boabelor de grâu în funcţie de anul de cultură, (testul Duncan) (CTS Dej, 2008-2010) 

Clasificare Anul Gluten uscat % Semnificaţii 
1. 2008-2009  5.14 A 
2. 2009-2010 5.54     B 
3. 2007-2008 6.62         C 

                                        DS/SD (p5%) = 0.08 
 

3. CORELAŢII ÎNTRE CARACTERELE DE PRODUC ŢIE ŞI REZULTATELE ANALIZELOR DE CALITATE 2008-2010 

În vederea unei examinări mai precise a corelaţiilor la soiurile de grâu de 

toamnă, între parametrii de producţie şi de calitate panificabili s-a realizat analiza regresiilor pentru unele însuşiri. În cazul parametrilor de 

producţie si de calitate analizaţi, regresiile au fost prezentate grafic, pentru a putea face o comparaţie mai uşoară a relaţiilor existente între 

parametrii 

3.1. RELAŢIA ÎNTRE CONŢINUTUL DE GLUTEN UMED ŞI INDICELE DE CĂDERE (CTS Dej, 2008-2010) 

 Din figura 3.2.  rezultă că între cele două caractere de calitate este o legătură foarte strânsă şi foarte importantă pentru calitatea de 

panificaţie a soiurilor de grâu studiate. Aceste două însuşiri sunt cele mai importante pentru determinarea calităţii de panificaţie a materiei 

prime destinate industriei de panificaţie şi care sunt cerute şi în comerţul cu grâne. 
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Figura 3.1. Relaţia între conţinutul de gluten umed şi indicele de cădere la CTS Dej, 2008-2010       

Între conţinutul de gluten umed şi indicele de cădere a fost identificată o corelaţie pozitivă foarte semnificativă statistic, 

coeficientul de regresie având valoare pozitivă de 0,579638, aceasta insemnând că între cele două însuşiri de calitate există o corelaţie 

importantă, conţinutul de gluten umed influenţând valoarea indicelui de cădere într-un mod foarte semnificativ.               

3.2. RELAŢIA ÎNTRE CONŢINUTUL DE GLUTEN UMED ŞI CENUŞĂ (CTS Dej, 2008-2010) 

Relaţia care există  între conţinutul de gluten umed şi cel de cenuşă este prezentată în figura 3.2., ea fiind pozitivă şi  foarte 

semnificativă statistic, coeficientul de  regresie având valoarea de 0,550269. 
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Figura 3.2. Relaţia între conţinutul de gluten umed şi cenuşă la CTS Dej, 2008-2010 

 

Relaţia între conţinutul de gluten umed şi cenuşă este foarte semnificativ statistic, conţinutul de gluten umed influenţând în mod 

pozitiv conţinutul de cenuşă al soiurilor luate în cercetare. 

Existenţa acestei relaţii poate fi pusă pe seama proteinelor, pespectiv a glutenului care sunt substanţe mai complexe din care 

rezultă prin ardere o cantitate mult mai mare de cenuşă decât prin arderea amidonului de exemplu. Trebuie remarcat că toate soiurile studiate 

au avut un conţinut de cenuşă cuprins între 0.47 şi 0.68%, conţinut care le recomandă pentru panificaţie 

3.3.  RELAŢIA ÎNTRE MASA A O MIE DE BOABE ŞI MASA HECTOLITRICĂ (CTS Dej, 2008-2010) 

 În figura 3.4. se constată existenţa unor soiuri care au MMB de 50 grame şi masa hectolitrică de 79 kg/hl. Aceasta înseamnă că 

boabele sunt bine umplute şi au o formă care permite umplerea spaţiilor dintre ele. 
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Figura 3.3. Relaţia între masa hectolitrică şi masa a o mie de boabe la CTS Dej, 2008-2010 

Relaţia între masa hectolitrică şi masa a o mie de boabe este semnificativă statistic regresia având valoare de 0,35645, ceea ce 

înseamnă că masa hectolitrică influenţează pozitiv valoarea masei a o mie de boabe la soiurile de grâu cercetate. 

În mod normal, relaţia dintre  masa hectolitrică şi masa a o mie de boabe ar trebui să fie negativă, dar în cazul nostru a fost 

identificată o corelaţie pozitivă şi semnificativă.  

3.4. RELAŢIA ÎNTRE MASA A O MIE DE BOABE ŞI CONŢINUTUL DE PROTEINĂ (CTS Dej, 2008-2010) 

Relaţia între masa a o mie de boabe şi conţinutul de proteină este semnificativă statistic conform figurii 3.5. 
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Figura 3.4. Relaţia între masa a o mie de boabe şi conţinutul de proteină la CTS Dej, 2008-2010 

 

Relaţia între masa a o mie de boabe şi conţinutul de proteină este semnificativă statistic regresia având valoare de 0,31252, ceea ce 

înseamnă că valoarea masei a o mie de boabe influenţrază pozitiv valoarea conţinutului de proteină acesta crescând în momentul în care masa 

a o mie de boabe este mai mare . 

După cum se cunoaşte, preferinţele cultivatorilor de grâu sunt îndreptate întotdeauna spre soiuri care au bobul mare şi de culoare 

roşie. Datele obţinute în experienţele noastre arată că între cele două însuşiri există o corelaţie pozitivă şi semnificativă. Aceasta poate fi 

explicată prin faptul că soiurile cu bobul mare au un conţinut mai ridicat de înveliş ( tărâţe ) şi,  după cum se cunoaşte acesta este constituit în 

mare parte din proteine, care nu se mai regăsesc apoi decât în pâinea integrală.  
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CONCLUZII 

Analizate toate soiurile prin testul Duncan se observă că cea mai mare producţie medie se obţine la soiurile Livada şi Liman, între 

care, diferenţele sunt nesemnificative statistic. Testul Duncan, confirmă faptul că anul 2008-2009 (al II-lea de experienţă) este superior sub 

aspect climatic şi a interacţionat pozitiv cu cerinţele biologice ale grâului, iar anul 2009-2010 (al III-lea), a fost cel mai dificil, nivelul 

producţiilor de grâu fiind semnificativ statistic, diminuate faţă de ceilalţi ani de experienţă. 

 Anul 2009 se reflectă şi în valoarea MMB, ca fiind cel mai favorabil an pentru cultura de grâu din Transilvania, an în care se 

realizează o masă hectolitrică medie de 78.23g/cm3, iar cel mai puţin favorabil se dovedeşte primul an de experiment 2007-2008, an în care 

MH ajunge la valori de doar 69.31, cu 8.91 mai mici decât cele înregistrate în anul cel mai favorabil. 

Analizând cei doi indicatori fizici ai producţiei de boabe de grâu (MMB şi MH) în relaţie cu nivelul producţiei medii la fiecare soi  

se observă tendinţa soiurilor productive de echilibrare a MMB şi MH, in sensul realizării unor valori bune la ambii indiatori, (>42 g - MMB 

si > 72 g/cm3 -MH). Dacă urmărim clasificarea producţiilor la soiurile testate în paralel cu nivelul conţinuturilor de proteină determinate la 

fiecare soi de grâu în parte, se poate observa că, nivelul proteic, nu urmăreşte aceeaşi influenţă a soiului conform cu nivelul productiv, sau 

conform cu MMB a fiecărui soi în parte. 

           Anul agricol cel mai favorabil pentru formarea proteinei în boabele de grâu a fost 2009, an în care se realizează un conţinut mediu de 

11.57% proteină, urmat fiind la diferenţă nesemnificativă statistic de anul 2008, iar cel mai puţin favorabil pentru formarea proteinei, se 

dovedeşte anul 2010, an în care proteina ajunge la valori de doar 11.26%, cu 0.31% mai puţin decât cea înregistrată în anul cel mai favorabil. 

Este interesant de menţionat că dacă pentru proteina din boabele de grâu, cel mai favorabil an a fost 2009, în cazul glutenului umed situaţia 

este contrară. Dacă urmărim în paralel conţinutul de gluten umed şi gluten uscat la soiurile de grâu testate, se poate observa că, glutenul 

uscat, urmăreşte aceeaşi influenţă a soiului conform cu nivelul glutenului umed. 

Între conţinutul de gluten umed şi indicele de cădere a fost identificată o corelaţie pozitivă foarte semnificativă statistic, aceasta 

insemnând că între cele două însuşiri de calitate există o corelaţie importantă, conţinutul de gluten umed influenţând valoarea indicelui de 

cădere într-un mod foarte semnificativ. 

Relaţia între conţinutul de gluten umed şi cenuşă este  foarte semnificativ statistic, conţinutul de gluten umed influenţând în mod 

pozitiv conţinutul de cenuşă al soiurilor luate în cercetare. 

Relaţia între masa a o mie de boabe şi masa hectolitrică este semnificativă statistic, ceea ce înseamnă că masa a mie de boabe 

influenţează pozitiv valoarea masei hectolitrice la soiurile de grâu cercetate. 

Relaţia între masa a o mie de boabe şi conţinutul de proteină este semnificativă statistic, ceea ce înseamnă că valoarea masei a o 

mie de boabe influenţrază pozitiv valoarea conţinutului de proteină acesta crescând în momentul în care masa a o mie de boabe este mai mare  
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