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INTRODUCERE 

 

În mod tradițional, pentru obținerea mătăsii de calitate de la specia Bombyx Mori 

L., era necesară hrănirea în exclusivitate cu frunze de dud proaspete, încercările de 

substituire cu altă materie vegetală ducând la rezultate indezirabile. Cercetările privind 

nutriţia viermilor de mătase au progresat semnificativ după apariţia dietelor artificiale, 

care urmăresc să reproducă conținutul nutritiv al frunzelor de dud proaspete pe o perioadă 

mai extinsă decât cea a înfrunzirii copacilor, și chiar să-l îmbunătățească, pentru a realiza 

o creștere a parametrilor economici.  

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Scopul cercetărilor a fost observarea efectelor nutritive asupra productivității 

viermilor de mătase (lungimea şi calitatea firului de mătase) la diferite rase şi hibrizi 

crescuţi în Transilvania. 

Creşterea viermilor de mătase s-a derulat în primăvara anilor 2010 și 2011. 

În primul an s-a efectuat studiul comparativ în urma administrării unor tipuri de 

uleiuri şi lapte în hrană, aplicată pe o rasă coreeană şi pe larvele hibrizilor japonezi şi 

italieni.  

În al doilea an s-a observat efectul administrării  frunzelor de dud tratate cu 

vitamina C, B12, B6 ,B1  respectiv Multivitamine în diferite concentrații la larve începând 

cu vârsta a IV-a asupra productivității viermilor de mătase (lungimea şi calitatea firului 

de mătase) la rasa Băneasa 75 crescută în Transilvania. 

 S-au studiat incubaţia, ecloziunea, indicii biologici ai gogoşii şi indicii tehnologici 

ai firului de mătase, după cum urmează: 

1. indicii biologici ai oului (culoarea seroasei, culoarea corionului, procentul 

de ecloziune) 

2. indicii biologici ai larvelor (culoarea larvelor în ultima vârstă, forma 

corpului larvelor adulte, semnele larvare, masa larvelor, lungimea larvelor, 

durata stadiului larvar, masa glandelor sericigene) 
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3. indicii biologici ai gogoşii crude (masa gogoşii crude, axul longitudinal al 

gogoşilor, axul transversal al gogoşilor, masa incartamentului mătăsos, 

procentul de mătase din gogoaşă) 

4. indicii tehnologici ai fibrei (lungimea firului de mătase, fineţea fibrei ) 

 

ORGANIZAREA CERCETĂRILOR 

 

Materialul biologic 

 

Materialul biologic a fost reprezentat de două rase și de trei combinații hibride 

Bombyx mori L. furnizate de către SC. SERICAROM (București, România). 

 

Tabelul 1 

Provenienţa Materialului Biologic (Matei, 2008) 

 

Rasă / Hibrid Tara Producătorul 

Băneasa 75 România Commercial society ”Sericarom” – Research department 

BaeGokJam Coreea Department of Agriculture Biology, National Institute of Agricultural 

Science and Technology, Rural Development Administration Suwon 

(71x70) x (125x121) Italia Sericulture Experiment Station, Padua 

Shunrei x Shogetsu Japonia Laboratory of Insect Genetics, National Institute of Agro biological 

Science, Kobuchisawa 6585, Kitakoma-gun, Yamanashi-hen 

N 137 x C 146 Japonia Laboratory of Insect Genetics, National Institute of Agro biological 

Science, Kobuchisawa 6585, Kitakoma-gun, Yamanashi-hen 

 

 

Metode utilizate 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse s-au analizat caracterele calitative (forma, 

culoarea, dimensiunea larvelor şi gogoşilor) şi cantitative (procentul de ecloziune, masa 

gogoşii crude, masa incartamentului mătăsos, procentul de înveliş mătăsos, lungimea și 

finețea filamentului, procentul de filare) şi s-au interpretat statistic rezultatul. 
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Observaţiile au fost efectuate în doi ani consecutivi. În primul an s-au efectuat 

studii asupra 4 rase și hibrizi de viermi de mătase (o rasă pură coreeană, 2 hibrizi 

japonezi şi 1 hibrid italian) crescuţi în condiţiile de mediu din Transilvania şi trataţi cu 

lapte (3,5 % grăsime) sau ulei de in, ulei de cânepă, ulei de cătină respectiv ulei de 

măsline (uleiuri aplicate fie direct pe frunza de dud, fie pe pătrățele de hârtie de filtru 

plasată între frunze) începând cu vârsta a IV-a.  

S-au organizat loturi experimentale a câte 150 de larve, în 9 variante de tratament 

şi un lot martor. Pentru parametrii biologici ai pontelor s-a luat în considerare media a 5 

ponte diferite, masa şi lungimea larvelor au fost studiate pe un număr de 20 de exemplare 

selectate aleatoriu din cadrul fiecărui lot experimental. Masa glandei sericigene s-a 

determinat în urma disecţiei a 10 larve. Masa gogoşii crude s-a determinat pe câte 100 de 

larve, masa incartamentului şi procentul de mătase al gogoşii s-a determinat pe 10 gogoşi. 

Lungimea axului longitudinal şi transversal, lungimea şi masa firului de mătase s-au 

determinat pe câte 10 larve pentru fiecare lot experimental. 

 Iar în al doilea an observaţiile au fost efectuate asupra rasei românești, Băneasa 

75, crescută în condiţiile de mediu din Transilvania şi tratată cu vitaminele B1, B6, B12, C 

și Multivitamine, in concentrații diferite,  începând cu vârsta a IV-a. S-au organizat loturi 

experimentale a câte 60 de larve, în 13 variante de tratament şi un lot martor. Masa şi 

lungimea larvelor au fost studiate pe un număr de 20 de exemplare selectate aleatoriu din 

cadrul fiecărui lot experimental. Masa glandei sericigene s-a determinat în urma disecţiei 

a 5 larve din fiecare lot. Masa gogoşii crude s-a determinat pe câte 20 de gogoși, masa 

incartamentului şi procentul de mătase al gogoşii s-a determinat pe 20 gogoşi. Lungimea 

axului longitudinal şi transversal, masa gogoşii uscate, lungimea şi masa firului de 

mătase s-au determinat pe câte 10 larve pentru fiecare lot experimental. 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

Analizând indicii biologici ai oului la rasele și hibrizii studiaţi, observăm că 

majoritatea raselor și hibrizilor au seroasa de culoare gri şi corionul alb sau galben. 

Procentul de ecloziune a fost determinat pe cinci variante a câte 150 de ouă pentru fiecare 

hibrid, în ziua a treia de la începutul ecloziunii. Valorile obţinute sunt cuprinse între 91,9 

% (BaeGokJam) şi 98.9 % (Shunrei x Shogetsu), aceste rezultate se încadrează în limitele 

obţinute de Bacsa în anul 2006, în cele trei centre de testare Azerbajan, Ucraina şi 

Bulgaria. 

Din figura 1 reiese media masei larvelor pentru lotul martor ca fiind cuprinsă între 

2,397g BaeGokJam și 1,832g N137 x C146. La rasa BaeGokJam valoarea minimă a 

mediei masei larvelor este de 0.925g (TCT)  și valoarea maximă  este de 2,397g (M).  La 

hibridul Shunrei x Shogetsu valoarea minimă a mediei masei larvelor este de 1,225g 

(TCTp)  și valoarea maximă  este de 2,173g (M). La hibridul (71x70) x (125x121) 

valoarea minimă a mediei masei larvelor este de 1,686g (TCT)  și valoarea maximă  este 

de 2,102g (TL). La hibridul N137 x C146 valoarea minimă a mediei masei larvelor este 

de 1,063 g (TCNp)  și valoarea maximă  este de 2,076g (TL). 

 

Media lungimii larvelor  (fig. 2) pentru lotul martor este cuprinsă între 4,75cm la 

hibridul N137 x C146  și 5,31cm la rasa BaeGokJam. La rasa BaeGokJam valoarea 

minimă a mediei lungimii larvelor este de 3,55cm (TCT)  și valoarea maximă  este de 

5,31cm (M).  La hibridul Shunrei x Shogetsu valoarea minimă a mediei lungimii larvelor 

este de 3,95cm (TCTp)  și valoarea maximă  este de 5,19cm (M). La hibridul (71x70) x 

(125x121) valoarea minimă a mediei lungimii larvelor este de 4,65cm (TCN)  și valoarea 

maximă  este de 5,26cm (TMp). La hibridul N137 x C146 valoarea minimă a mediei 

lungimii larvelor este de 4,20cm (TCNp)  și valoarea maximă  este de 5,16cm (TI). 
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Figura 1. Valorile medii ale masei larvare în ziua a 2-a, vârsta a V-a 
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Figura 2. Valorile medii ale lungimii larvare în ziua a 2-a, vârsta a V-a 
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Tabelul 2 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru loturile tratate cu ulei de in 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

BaeGokJam TI 1.246 0.266 21.34% 678 3.03 

BaeGokJam TIp 1.374 0.284 20.65% 707 3.10 

Shunrei x Shogetsu TI 1.545 0.315 20.40% 819 2.99 

Shunrei x Shogetsu TIp 1.733 0.385 22.19% 892 3.35 

(71x70)x(125x121) TI 1.127 0.210 18.64% 565 2.88 

(71x70)x(125x121) TIp 1.319 0.251 19.01% 648 3.00 

N137 x C146 TI 1.433 0.278 19.37% 740 2.88 

N137 x C146 TIp 2.009 0.363 18.05% 932 2.99 

 

Din datele prezentate în tabelul 2 se observă că valorile cele mai mari în legătură 

cu lungimea firului de mătase au fost obținute la hibridul N137 x C146 (TIp) (932 m) 

urmat de hibridul Shunrei x Shogetsu (TIp) (892m). În ceea ce privește procentul de 

mătase se constată că hibridul Shunrei x Shogetsu (TIp) are valoarea cea mai mare 

(22,19%). 

În urma analizei semnificației statistice a diferenței  măsurătorilor lungimii firului 

de mătase pentru toate tipurile de tratament fața de lotul martor al fiecărui hibrid și rasă 

studiată s-au constatat pentru rasa BaeGokJam, diferențe pozitive s-au putut observa la 

TI, TIp, TCN (semnificativ) și TCT (distinct semnificativ). Restul tratamentelor nu au 

cauzat diferențe statistic semnificative. La hibridul Shunrei x Shogetsu, diferențe pozitive 

s-au putut observa la TCN, TM (semnificativ), TCT (distinct semnificativ). Restul 

tratamentelor nu au cauzat diferențe statistic semnificative. La hibridul 

(71x70)x(125x136) tratamentele nu au cauzat diferențe statistic semnificative. Pentru 

hibridul N137xC146, diferențe pozitive s-au putut observa la TCN, TM, TMp 
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(semnificativ) și diferențe pozitive distinct semnificative se observă la varianta TCT. 

Restul tratamentelor nu au cauzat diferențe statistic semnificative. 

În urma analizei semnificației statistice a diferenței  măsurătorilor fineții firului 

mătăsos pentru toate tipurile de tratament fața de lotul martor al fiecărui hibrid și rasă 

studiată se constată că pentru rasa BaeGokJam, diferențe pozitive s-au putut observa la  

TCT (semnificativ). Restul tratamentelor nu au cauzat diferențe statistic semnificative. La 

hibridul Shunrei x Shogetsu, se observă diferențe negative la TIp și TCT (semnificativ). 

Restul tratamentelor nu au cauzat diferențe statistic semnificative. La hibridul 

(71x70)x(125x136), diferențe pozitive s-au putut observa la TI și TCT (semnificativ). 

Restul tratamentelor nu au cauzat diferențe statistic semnificative. Pentru hibridul 

N137xC146, diferențe pozitive s-au putut observa la TCT (semnificativ) și diferențe 

negative la TIp (semnificativ) și TL (distinct semnificativ). Restul tratamentelor nu au 

cauzat diferențe statistic semnificative. 

 

Tabelul 3 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru loturile tratate cu ulei de cânepă 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

BaeGokJam TCN 1.413 0.277 19.62% 718 2.98 

BaeGokJam TCNp 1.576 0.344 21.82% 859 3.09 

Shunrei x Shogetsu TCN 1.359 0.286 21.04% 735 3.02 

Shunrei x Shogetsu TCNp 1.664 0.385 23.17% 997 3.00 

(71x70)x(125x121) TCN 1.344 0.231 17.22% 608 2.95 

(71x70)x(125x121) TCNp 1.466 0.256 17.49% 680 2.92 

N137 x C146 TCN 1.250 0.255 20.39% 678 2.89 

N137 x C146 TCNp 1.572 0.282 17.93% 734 2.95 
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Tabelul 4 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru loturile tratate cu ulei de cătină 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

BaeGokJam TCT 1.063 0.187 17.60% 513 2.81 

BaeGokJam TCTp 1.108 0.293 26.44% 756 2.99 

Shunrei x Shogetsu TCT 1.391 0.287 20.64% 669 3.34 

Shunrei x Shogetsu TCTp 1.524 0.363 23.79% 877 3.21 

(71x70)x(125x121) TCT 1.103 0.220 19.92% 598 2.85 

(71x70)x(125x121) TCTp 1.463 0.258 17.64% 664 3.01 

N137 x C146 TCT 1.244 0.223 17.97% 609 2.82 

N137 x C146 TCTp 1.456 0.288 19.75% 766 2.88 

 

 

Tabelul 5 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru loturile tratate  cu ulei de măsline 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

BaeGokJam TM 1.747 0.359 20.55% 891 3.11 

BaeGokJam TMp 1.641 0.363 22.10% 897 3.12 

Shunrei x Shogetsu TM 1.303 0.320 24.52% 771 3.22 

Shunrei x Shogetsu TMp 1.727 0.370 21.42% 870 3.30 

(71x70)x(125x121) TM 1.735 0.294 16.97% 762 2.99 

(71x70)x(125x121) TMp 1.075 0.271 25.21% 726 2.90 

N137 x C146 TM 1.203 0.255 21.22% 684 2.86 

N137 x C146 TMp 1.510 0.269 17.81% 709 2.91 



9 

 

Tabelul 6 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru loturile tratate cu lapte 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

BaeGokJam TL 1.563 0.351 22.44% 869 3.12 

Shunrei x Shogetsu TL 1.622 0.399 24.62% 936 3.32 

(71x70)x(125x121) TL 1.709 0.279 16.34% 709 3.05 

N137 x C146 TL 1.961 0.371 18.91% 933 3.05 

 

 

Tabelul 7 

Valorile medii ale masei gogoșii crude, ale masei incartamentului, ale procentului de 

mătase, ale lungimii și fineții firului pentru rasa tratată cu vitamine 

 

Rasa/hibridul Codificare 

Masa 

gogoașă 

cruda 

(g) 

Masa 

incartamentului 

(g) 

Procent 

mătase 

(%) 

Lungimea 

firului 

(m) 

Finețea 

firului 

(den) 

Băneasa 75 B75 1.936 0.450 23.24% 1160 2.94 

Băneasa 75 VC1 1.796 0.429 23.89% 1101 2.95 

Băneasa 75 VC2 1.876 0.421 22.44% 1084 2.94 

Băneasa 75 VC3 1.769 0.427 24.14% 1103 2.93 

Băneasa 75 VB1-250 1.797 0.441 24.54% 1134 2.95 

Băneasa 75 VB1-500 1.958 0.454 23.19% 1167 2.95 

Băneasa 75 VB1-1000 1.803 0.441 24.46% 1137 2.94 

Băneasa 75 VB6-250 1.818 0.414 22.77% 1077 2.91 

Băneasa 75 VB6-500 1.895 0.462 24.38% 1182 2.96 

Băneasa 75 VB6-1000 1.889 0.419 22.18% 1075 2.95 

Băneasa 75 VB12-2,5 1.826 0.413 22.62% 1058 2.96 

Băneasa 75 VB12-5 1.864 0.411 22.05% 1056 2.95 

Băneasa 75 VB12-10 2.094 0.427 20.39% 1105 2.93 

Băneasa 75 MV 4,5 2.021 0.472 23.35% 1176 3.04 
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În tabelul 3 se observă că valorile cele mai mari în legătură cu lungimea firului de 

mătase au fost obținute la hibridul Shunrei x Shogetsu (TCNp) (997 m) urmat de rasa 

BaeGokJam (TCNp) (859m). În ceea ce privește procentul de mătase se constată că 

hibridul Shunrei x Shogetsu (TCNp) are valorea cea mai mare (23,17%). 

În tabelul 4 se observă că valorile cele mai mari în legătură cu lungimea firului de 

mătase au fost obținute la hibridul Shunrei x Shogetsu (TCTp) (877 m) urmat de hibridul 

N137 x C146 (TCTp) (766m). În ceea ce privește procentul de mătase se constată că rasa 

BaeGokJam (TCTp) are valoarea cea mai mare (26,44%). 

În tabelul 5 se observă că valorile cele mai mari în legătură cu lungimea firului de 

mătase au fost obținute la rasa BaeGokJam (TMp) (897m) urmat de aceeași rasă pentru 

(TM) (891m). În ceea ce privește procentul de mătase se constată că hibridul 

(71x70)x(125x121) (TMp) are valoarea cea mai mare (25,21%). 

Din datele prezentate în tabelul 6 se observă că valorile cele mai mari în legătură 

cu lungimea firului de mătase au fost obținute la hibridul Shunrei x Shogetsu (936 m) 

urmat de hibridul N137 x C146 (933m). În ceea ce privește procentul de mătase se 

constată că hibridul Shunrei x Shogetsu (TIp) are valoarea cea mai mare (24,62%). 

După cum putem observa in tabelul 7, la rasa Băneasa 75 observăm că valoarea 

cea mai mare a procentului de mătase (24,54%) se întâlnește la lotul tratat cu vitamina B1 

250ppm, însă lungimea firului de mătase are valoarea cea mai mare la lotul tratat cu 

vitamina B6 500ppm (1182m). 

 

Analizând semnificațiile diferențelor dintre valorile medii ale lungimii firului de 

mătase se observă o singură diferență pozitivă din punct de vedere statistic la varianta 

VB1-250 (semnificativ). La toate celelalte variante nu s-au înregistrat nici un fel de 

diferențe semnificative din punct de vedere statistic. 
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CONCLUZII 

 

1. Durata stadiului larvar a fost cuprinsă între 25 zile pentru hibridul 

(71x70)x(125x121) și rasa BaeGokJam și de 26 zile pentru Shunrei x Shogetsu 

și N137 x C146.  

2. Pentru tratamentele cu ulei de in, rezultatul general cel mai bun este obținut la 

hibridul Shunrei x Shogetsu varianta hârtie de filtru (locul 2 în clasificarea 

generală a tratamentelor cu uleiuri sau lapte), locul secund fiind ocupat de 

hibridul N137xC146 varianta hârtie (locul 11 în clasificarea generală), iar locul 

trei revine tot hibridului Shunrei x Shogetsu pentru tratamentul cu ulei stropit 

pe frunze (locul 13 în clasificarea generală). Media generală a tuturor 

scorurilor obținute (atât pentru variantele stropite cu ulei cât și cea pentru 

hârtie îmbibată) plasează tratamentul cu ulei de in pe locul 3. 

3. Pentru tratamentele cu ulei de cânepă, rezultatul general cel mai bun este 

obținut la hibridul Shunrei x Shogetsu varianta hârtie (locul 3 în clasificarea 

generală a tratamentelor cu uleiuri sau lapte), locul secund fiind ocupat de rasa 

BaeGokJam varianta hârtie (locul 10 în clasificarea generală), iar locul trei 

revine tot hibridului Shunrei x Shogetsu pentru tratamentul cu ulei stropit pe 

frunze (locul 17 în clasificarea generală). Media generală a tuturor scorurilor 

obținute (atât pentru variantele stropite cu ulei cât și cea pentru hârtie îmbibată) 

plasează tratamentul cu ulei de cânepă pe locul 4. 

4. Pentru tratamentele cu ulei de cătină, rezultatul general cel mai bun este 

obținut la hibridul Shunrei x Shogetsu varianta hârtie (locul 6 în clasificarea 

generală a tratamentelor cu uleiuri sau lapte), locul secund fiind ocupat de rasa 

BaeGokJam varianta hârtie (locul 14 în clasificarea generală), iar locul trei 

revine tot hibridului Shunrei x Shogetsu pentru tratamentul cu ulei stropit pe 

frunze (locul 15 în clasificarea generală). Media generală a tuturor scorurilor 

obținute (atât pentru tratamentul cu ulei stropit pe frunze cât și cea pentru 

hârtie îmbibată) plasează tratamentul cu ulei de cătină pe ultimul loc (locul 5, 

scor penalizare maxim). 
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5. Pentru tratamentele cu ulei de măsline, rezultatul general cel mai bun este 

obținut la hibridul Shunrei x Shogetsu varianta hârtie (locul 4 în clasificarea 

generală a tratamentelor cu uleiuri sau lapte), locul secund fiind ocupat de rasa 

BaeGokJam varianta hârtie (locul 5 în clasificarea generală), iar locul trei 

revine tot rasei BaeGokJam pentru tratamentul cu ulei stropit pe frunze (locul 7 

în clasificarea generală). Media generală a tuturor scorurilor obținute (atât 

pentru variantele tratate cu ulei stropit pe frunze cât și cea pentru hârtie 

îmbibată) plasează tratamentul cu ulei de măsline pe locul 2. 

6. Pentru tratamentele cu lapte 3,5% grăsime, rezultatul general cel mai bun este 

obținut la hibridul Shunrei x Shogetsu (de asemenea pe locul 1 în clasificarea 

generală a tratamentelor cu uleiuri sau lapte), locul secund fiind ocupat de 

hibridul N137xC146 (locul 8 în clasificarea generală), iar locul trei revine tot 

rasei BaeGokJam (locul 9 în clasificarea generală). Media generală a tuturor 

scorurilor obținute plasează tratamentul cu lapte 3,5% grăsime pe primul loc 

(locul 1, scor penalizare minim). 

7. La rasa Băneasa 75, locul întâi este ocupat de lotul tratat cu frunze de dud 

stropite cu multivitamine 4,5%. Urmărind și clasificarea generală, putem 

afirma ca acest tratament a avut rezultatele cele mai bune, obținând valorile 

cele mai bune la toți parametrii studiați. Pe locul doi se găsește lotul căruia i s-

a administrat vitamina B6 500ppm. Dar pentru o concentrație mai mică a 

acestei vitamine (VB6-250), lotul, prezintă valori foarte scăzute, aflându-se pe 

ultimul loc. 

8. Uleiul de cătină are potențialul cel mai ridicat de îmbunătățire al masei de 

mătase, cu uleiul de in pe locul doi, uleiul de măsline pe locul trei, iar uleiul de 

cânepă și laptele neprezentând nici o diferență relevantă din punct de vedere 

statistic la acest parametru. Luând în considerare toți parametrii biologici, 

tratamentul cu lapte se clasează pe primul loc, singurul cu efecte generale 

medii mai bune decât ale loturilor martor. 
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