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INTRODUCERE 
 

În condiţiile exploziei demografice actuale, obţinerea produselor 

alimentare de calitate, lipsite de agenţi contaminanţi naturali sau de sinteză – 

reprezintă o cale importantă de reducere a îmbolnăvirilor şi asigurarea siguranţei 

alimentare umane în condiţiile în care oricum nivelul poluanţilor din mediu este 

unul foarte ridicat, ca  rezultat al exploatării nemiloase a planetei de către om. 

Această situaţie este similară şi în domeniul producţiei animalelor – sursă de 

produse animaliere de bună calitate pentru om, care consumă 70% din biomasa 

produsă pe glob motiv pentru care protejarea întregului lanţ trofic devine o 

necesitate.  

Greutăţile care persistă în domeniul tehnologiilor de producere, recoltare, 

depozitare şi conservare a furajelor favorizează degradarea unui procent însemnat 

de biomasă, mai ales prin instalarea unei game largi de mucegaiuri, de la cele mai 

puţin nocive până la cele care elaborează micotoxine cu înalt grad de patogenitate. 

Chiar şi “Pâinea cea de toate zilele” ce constituie hrana de bază pentru o 

bună parte a populaţiei şi conţine o parte însemnată a necesarului proteic, 

energetic şi mineral, dar care, din păcate, fără să ne dăm seama, prezintă riscul 

pătrunderii în organismul uman a metaboliţilor secundari produşi de bolile care 

atacă cerealele sau mucegaiurile care se pot instala pe boabele depozitate. Efectul 

nedorit al acestor micotoxine nu se manifestă imediat, ci doar în cazuri de 

intoxicaţii grave, ele producând daune sănătăţii oamenilor şi animalelor în urma 

unui proces de acumulare treptată. Impactul este complex, interacţiunile dintre 

micotoxine şi organism ajung până la nivelul genomului prin denaturarea ADN-

ului celular, impactul fiind dificil de cuantificat, iar datorită dimensiunilor 

moleculare reduse unele micotoxine pot circula pe înteg lanţul alimentar: furaje, 

produse animale, consumator final.  

Discuţiile pe tema micotoxinelor trebuie să aibă ca punct de plecare 

alegerea cultivarelor care sunt din punct de vedere genetic mai mult sau mai puţin 

rezistente/tolerante la atacul fungilor, atât în cursul perioadei de vegetaţie, cât şi la 

depozitare. 

În acest context Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea 

Bovinelor Târgu-Mureş alături de Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-

Mureş şi SC Transapicola SRL şi-au propus printr-un proiect de cercetare sǎ 

realizeze o abordare complexǎ, interdisciplinară, a problemelor şi consecinţelor 

generate de poluarea micotică asupra sistemelor biologice, posibilităţile de 

limitare a acestora şi a riscului potenţial de transmitere de-a lungul lanţului trofic. 

Lucrarea intitulată “COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CEREALE 

PĂIOASE ŞI HIBRIZI DE PORUMB LA ATACUL CIUPERCILOR 

FITOPATOGENE ŞI GRADUL DE INFECŢIE CU MICEŢI ŞI MICOTOXINE 
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ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DIN CENTRUL TRANSILVANIEI” 

cuprinde o serie de date bibliografice împletite cu rodul cercetărilor proprii, o 

incursiune în lumea miceţilor şi micotoxinelor, prezentarea normelor europene şi 

mondiale referitoare la cantităţile admise de micotoxine din furaje şi alimente; 

prezentarea unor metode de identificare şi cuantificare a ciupercilor în vederea 

descifrării şi descrierii taxonomice a universului inegalabil de „flori de mucegai”; 

monitorizarea comportamentului principalelor soiuri şi hibrizi de cereale cultivate 

în Centrul Transilvaniei cu detectarea principalelor tipuri de micotoxine: 

aflatoxine, ochratoxine, zearalenone, deoxinivalenol prin utilizarea celor mai 

moderne şi originale mijloace de detecţie a micotoxinelor, determinarea 

compoziţiei chimice a acestora, stabilirea unor corelaţii între principalii parametrii 

determinaţi, toate acestea cuprinse într-un: „PROGRAM COMPLEX DE 

PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFESTĂRII CU MICEŢI LA CEREALE ŞI 

PLANTE FURAJERE PENTRU ASIGURAREA BUNĂSTĂRII 

ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR”.  

   Lucrarea nu este nici un început, nici un sfârşit – este un îndemn la noi 

căutări într-o lume în care cele mai vechi vieţuitoare de pe Terra îşi fac loc pentru 

supravieţuire, iar noi oamneii nu încăpem nici de aceşti concurenţi. 

Teza de doctorat este structurată în 6 capitole, care cuprind 66 tabele, 89 

figuri,  39 concluzii. Bibliografia cuprinde o serie de referinţe la subiect abordate 

pe plan naţional şi internaţional în ultimii ani. Iconografia, în special fotografiile 

originale din câmpul experimental completează lucrarea. 

În realizarea lucrării am beneficiat de îndrumarea competentă şi exigentă a 

domnului prof. dr. ing. HAŞ IOAN, căruia îi datorez respectoase mulţumiri, 

profundă recunoştinţă şi consideraţie.  

Mulţumesc colectivului de la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 

Creşterea Bovinelor de la Târgu Mureş, domnului dr. Cornel Podar pentru aportul 

său la sinteza materialelor şi a relaţiei între fenomene, d-nei ing. Iustina Lobonţiu 

pentru sprijinul competent în domeniul de specialitate, domnului dr. ing. Gulea 

Alin Daniel pentru sprijinul său colegial, domnului director dr. ing. Oroian Ioan – 

membru corespondent ASAS care mi-a asigurat condiţiile necesare realizării 

cercetărilor. În mod deosebit mulţumesc domnişoarei biolog Daniela Ioana Ţerbea 

pentru răbdarea sa la corectarea şi aranjarea materialelor în text. Mulţumesc 

totodată şi domnului dr.m.v. Dan Iosif de la SC Transapicola SRL pentru buna 

colaborare, la fel colectivului de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din 

Târgu Mureş, unde s-au realizat analizele biochimice şi microbiologice, în special 

domnului prof. dr. Curticăpean Augustin şi doamnei conf. dr. Felicia Toma. 

Mulţumesc familiei pentru tot sprijinul acordat. 

 

Autorul 
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CAPITOLUL I 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII  
 

 
Un obiectiv primordial al industriei alimentare este aprovizionarea cu 

alimente sănătoase şi de calitate ridicată a populaţiei. Pentru a realiza acest 

deziderat, Uniunea Europeană prevede insistent pentru ţările membre respectarea 

regulilor de calitate severe, stipulate în acordurile internaţionale ratificate, 

evidenţierea factorilor de risc, evaluarea riscului şi prezentarea acestora societăţii 

pentru producţia de alimente şi materii prime. Astfel producătorii trebuie să fie 

preocupaţi de calitatea alimentelor şi, pe de altă parte, guvernul trebuie să 

protezeje sănătatea şi bunăstarea consumatorilor, precum şi interesele 

producătorilor, prelucrătorilor şi vânzătorilor cinstiţi, împotriva concurenţei 

nedrepte (MĂRUŢOIU ŞI TOFANĂ, 2005). 
Ţinând cont de potenţialul patogen existent pe întreg lanţul alimentar, 

urmărirea calităţii alimentelor în fiecare etapă a procesului de producţie în scopul 

acumulării unei baze de date care să permită elaborarea unei strategii antimicotice 

adaptată situaţiei zonale existente reprezintă o prioritate actuală a comunităţii 

ştiinţifice.  
Astfel, un studiu efectuat de MARIA ŞERDARU (2010) a avut ca 

obiectiv realizarea unui screening micotoxicologic care s-a finalizat prin analiza a 

39 probe din diverse nutreţuri (cereale, fibroase, leguminoase). Conţinutul 

principalelor micotoxine (aflatoxine, ochratoxine, zearalenone, fumonisine, 

deoxinivalenol, toxina T-2) s-a determinat prin testul imunoenzimatic ELISA. 

Rezultatele obţinute au indicat depăşirea limitelor maxim admise pentru conţinutul 

de zearalenone la 69,23% din probe şi respectiv aflatoxine, ochratoxine, toxina T-

2 la 7,69% din probe. 
 Într-un alt studiu, 74 probe de cereale (45 probe porumb, 17 probe grâu, 8 

probe orz, 4 probe ovăz) provenind din sud-vestul României, au fost analizate din 

punct de vedere micologic şi micotoxicologic (ISRAEL, 2010).  Speciile de fungi, 

cele mai frecvente, aparţin genurilor Aspergillus şi Fusarium. Dintre speciile 

toxicogene identificate, cele mai frecvente au fost: A. flavus, A. ochraceus, A.  

niger, A. fumigatus, F. graminearum, F. culmorum şi F. verticillioides. Aflatoxina 

B1 (AFB1), deoxinivalenolul (DON), zearalenona (ZEA), fumonisina (FUMO) şi 

ochratoxina A (OTA) au fost determinate prin metoda imunoenzimatică ELISA. 

Peste 90% din probele analizate au fost contaminate cu cel puţin una dintre 

micotoxinele cercetate. Dintre cerealele analizate, porumbul este cel mai puternic 
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afectat de infestarea fungică şi contaminarea cu micotoxine. Din totalul probelor 

contaminate cu aflatoxină 84,21% sunt probe de porumb. Ochratoxina A a fost 

regăsită numai în porumb în procent de 14,86%. Fusariotoxinele, DON, ZEA şi 

FUMO s-au regăsit în porumb în proporţie de 47,36%, 83,33% şi respectiv 

39,13% din totalul probelor contaminate cu aceste micotoxine.  
Concentraţiile determinate se încadrează în normele UE, excepţie 

aflatoxina unde 18,75% din probe depăşesc limitele maxime admise de normele 

UE. 
Rezultatele obţinute demonstrează că cerealele din sud-vestul României 

sunt frecvent contaminate cu fungi şi micotoxine şi se impune un control riguros al 

cerealelor provenite din această regiune a ţării (TABUC, 2010). 
 Aşa cum s-a mai menţionat prevenirea apariţiei micotoxinelor este 

posibilă pe trei căi, foarte importante:  
- crearea de cultivare rezistente la boli,  
- măsuri agrotehnice: asolamentul, sistemul de lucrare al solului, 

fertilizarea, alegerea soiurilor şi tratamentele fitosanitare (boli, 

dăunători, buruieni, etc.) 
- asigurarea unor condiţii de depozitare corespunzătoare (PASCU, 

2008). 
 Discuţiile pe tema micotoxinelor trebuie să aibă ca punct de plecare 

alegerea cultivarelor care sunt din punct de vedere genetic mai mult sau mai puţin 

rezistente/tolerante la atacul fungilor, atât în cursul perioadei de vegetaţie, cât şi la 

depozitare.  
Programele de ameliorare şi cercetările de fitopatologie care se 

desfăşoară în România şi în lume şi-au intensificat în ultimii ani activitatea de 

testare a rezistenţei şi de creare a unui material genetic cu rezistenţă crescută la 

fuzarioza spicului, deşi dificultăţile de ameliorare sunt destul de importante 

(ITTU, 2008). 
În determinarea riscului de contaminare cu miceţi şi micotoxine a 

producţiilor de cereale din zona Transilvaniei, plecăm de la paleta de soiuri de 

cereale păioase cultivate în zonă, ponderea pe care acestea o au, rezistenţa la 

boli şi dăunători, gradul de contaminare cu micotoxine (aflatoxină, 

deoxinivalenol, zearalenonă, ochratoxină). 
Prin această lucrare ne propunem sǎ realizǎm o abordare complexǎ, 

interdisciplinară a problemelor şi consecinţelor generate de poluarea micotică 

asupra sistemelor biologice, posibilităţile de limitare a acestora şi a riscului 

potenţial de transmitere de-a lungul lanţului trofic.  
Scopul prezentei lucrări este urmărirea comportamentului mai multor 

soiuri de cereale păioase şi hibrizi de porumb comerciali din punct de vedere al 

rezistenţei la bolile foliare şi ale spicului precum şi a influenţei acestora asupra 
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compoziţiei calităţii cerealelor în condiţiile naturale existente în centrul 

Transilvaniei. 
Obiectivele care concurǎ la atingerea scopului  lucrării sunt: 

 realizarea unui studiu bibliografic privind implicaţiile miceţilor şi 

micotoxinelor în agricultură; 

 urmărirea comportamentului referitor la rezistenţa la boli a unor soiuri de 

cereale păioase şi hibrizi de porumb în culturi comparative; 

 creşterea producţiei de cereale şi a calităţii acestora prin promovarea celor 

mai tolerante cultivare la atacul bolilor şi prin optimizarea tehnologiei de 

protecţie a culturilor; 

 urmărirea şi evaluarea compoziţiei chimice a mai multor cultivare de 

cereale precum şi realizarea unor analize biochimice de mare precizie 

precum şi a unor analize microbiologice şi chimice; 

 stabilirea relaţiilor între valorile paramentrilor studiaţi în vederea 

cunoaşterii gradului de asociere dintre ele;  

 reducerea poluării micotice a furajelor şi alimentelor; 

 diseminarea eficientă a rezultatelor astfel încât fiecare segment de piaţă 

(producător, procesator, consumator) să utilizeze cât mai rapid 

rezultatele cercetărilor. 
Prin caracterul interdisciplinar, teza de doctorat face apel la cunoştinţe 

de: protecţia plantelor, genetică şi ameliorare, fitotehnie, micologie, 

micotoxicologie, biochimie. 
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CAPITOLUL II 

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

 

2.1. MATERIALUL BIOLOGIC 
 

 Studii recente au indicat existenţa unor concentraţii ridicate de 

micotoxine în cereale şi produse din cereale (ISRAEL,2010; TABUC 2010; ITTU 

2008, POP SI COLAB,2010). Aceste rezultate reclamă o atitudine vigilentă şi 

luarea unor măsuri care să protejeze consumatorii şi care să crească încrederea 

acestora în produsele ce valorifică superior potenţialul nutritiv al cerealelor. 
Cunoaşterea particularităţilor biologice ale cerealelor reprezintă o etapă 

esenţială în procesul de ameliorare a plantelor dar şi în cercetările privind 

tehnologia de cultivare prin care se urmăreşte obţinerea unor producţii ridicate şi 

sănătoase pentru consum. 
 În acest scop la SCDCB Mureş, în anii 2008-2010 s-au montat două 

experimente având ca obiectiv urmărirea comportamentului unor soiuri de cereale 

păioase şi hibrizi de porumb la atacul ciupercilor fitopatogene şi gradul de infecţie 

cu miceţi şi micotoxine în condiţiile pedoclimatice din centrul Transilvaniei.  
 În vederea alegerii celor mai tolerante genotipuri de cereale păioase la 

atacul bolilor am folosit datele provenite din înregistrările multianuale din câmpul 

experimental al staţiunii.  
 În cultura comparativă cu soiuri de grâu, pe lângă cele trei soiuri zonate 

Arieşan, Apullum şi Ardeal 1, am introdus soiurile româneşti mai noi Magistral şi 

Gasparom, create la SCDA Suceava, o linie creată la Turda şi două soiuri străine, 

Renan şi Exotic. În câmpul experimental din anul 2009-2010, datorită creşterii 

interesului de către fermieri au mai fost introduse în experiment soiurile: Glosa şi 

Dumbrava creaţii autohtone obţinute la INCDA Fundulea şi la SCDA Turda.  
 Triticale s-a impus ca o plantă valoroasă, evidenţiindu-se în mod 

deosebit prin capacitatea ridicată de producţie şi conţinut ridicat de substanţe 

proteice fiind folosite în furajarea animalelor. Soiurile testate (6 la număr) sunt 

creaţii obţinute la INCDA Fundulea. Costul ridicat al analizelor biochimice a 

determinat reducerea numărului soiurilor de triticale studiate în anul 2009-2010, 

analizele biochimice nemaifăcându-se pentru soiurile: Ttilstar, Stil, 0474T1; în 

schimb, s-a introdus în experiment soiul Haiduc. În anul 2008-2009 cultura 

comparativă alături de cultivarele de grâu şi triticale  cuprinde trei soiuri de orz cu 
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6 rânduri, două dintre ele fiind de provenienţă străină – Gerlac şi Plaisant – şi unul 

românesc – Regal.  
 La porumb materialul biologic testat în anul 2008 a fost reprezentat de 

24 de hibrizi de diferite provenienţe: SCDA Turda (RO)-5, Pioneer (S.U.A)-8, 

Syngenta NK(FR)-4, Limagrain (FR)-2 şi RodBun (A)-5. După cum este evident, 

se urmăreşte efectuarea unor observaţii comparative pentru hibrizii cultivaţi de 

mai multă vreme în zonă (Turda, Pioneer) şi cei mai nou introduşi în zonă 

(Limagrain, RodBun, Syngenta). Selecţia materialului biologic s-a făcut şi în 

funcţie de preferinţele fermierilor. 
În anul 2009 materialul biologic a constat în 24 hibrizi de porumb din 

care 3 creaţi la SCDA Turda, 8 creaţii Pioneer, 6 creaţii KWS, 1 creaţie LG, 4 

creaţii Rod Bun.  
 

2.2. CONDIŢII EXPERIMENTALE 
 

Experimentarea s-a realizat în câmpul de experienţă Borssofold aparţinând 

Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu-Mureş fiind 

realizate de cercetătorii din cadrul departamentului de cercetare vegetală. 
Anul 2008 a fost un an cald în care temperatura medie anuală a depăşit cu 

2.3 temperatura medie multianuală a ultimilor 113 ani. Din punct de vedere 

pluviometric anul e caracterizat printr-un deficit de precipitaţii de 113l/mp. 
Aportul de precipitaţii pe intervalul 1 aprilie–31 august a fost de 304.3 

mm, cu un deficit de 78.4 mm faţă de media multianuală. Cea mai mică cantitate 

de precipitaţii s-a înregistrat în luna aprilie, de 3 mm faţă de 49 mm media 

multianuală a lunii, aceasta afectând negativ data răsăritului pentru experimentele 

efectuate pe porumb. 
Condiţiile climatice ale anului agricol 2008-2009 s-au caracterizat din 

punct de vedere termic printr-o depăşire a mediei multianuale pe intervalul 

octombrie 2008 – august 2009 cu +1,6º C, cele mai mari depăşiri a mediei lunare 

s-au înregistrat în lunile aprilie şi iulie, de +3,0º C şi respectiv +3,3º C. 
Din punct de vedere al aportului pluviometric, pe intervalul octombrie 

2008 – 10.07.2009 s-a înregistrat un deficit de –142 mm, cel mai mare deficit s-a 

înregistrat în lunile aprilie –47,8 mm şi mai –24,2 mm. 
Deficitul de precipitaţii a lunilor aprilie şi mai s-a suprapus peste regimul 

termic ridicat, influenţând dezvoltarea plantelor în prima parte a vegetaţiei. 
În perioada de iarnă au survenit temperaturi negative de –17º C, dar 

variantele studiate nu au suferit din cauza frigului, ele au intrat în iarnă bine 

înfrăţite. 
Primăvara anului 2009 a debutat din punct de vedere termic, cu 

temperaturi peste media multianuală a lunilor: +3º C în aprilie, +1,1º C în luna 
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mai, iar aportul pluviometric a fost deficitar -47,8 mm în aprilie, -24,2 mm în mai. 

Deficitul de precipitaţii s-a menţinut pe întreaga perioadă de vegetaţie a culturii, 

totalizând -159,7 mm pe intervalul 1.05-30.09. 
Perioadele critice au fost semnalate la răsărire, precum şi în perioada 

înfloritului şi mătăsitului. Suma temperaturilor active înregistrate în intervalul 

15.04-30.09 a totalizat 1365,5º C. Cu toate că răsăritul a întârziat din cauza lipsei 

de apă din luna aprilie, cantitatea de căldură din lunile următoare a creat condiţii 

termice ca toţi hibrizii din experienţă să ajungă la maturitatea tehnică până în 

30.09.2009. 
 

 
 

 

Figura 1.1 – Evoluţia temperaturii pe perioada de vegetaţie a porumbului, 

anul 2009 

Sursa:  original 

 

Anul 2009 – 2010 la Târgu Mureş se caracterizează ca un an ploios, 

foarte ploios în mai, excesiv de ploios  în iunie şi foarte secetos în iulie Din punct 

de vedere termic luna mai a fost normală, iunie călduroasă şi iulie caldă (Figura 

1.2). În ceea ce priveşte temperaturile şi precipitaţiile, acestea se caracterizează 

printr-o temperatură medie anuală de 10° C, faţă de media multianuală de 8.6° C 

cu o abatere pozitivă de 1.4° C, iar suma precipitaţiilor anuale a fost de 667 mm, 

apropiată de suma multianuală de 622 mm, cu o abatere pozitivă de +45 mm. 
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2.3. TEHNOLOGIA DE CULTURĂ APLICATĂ ÎN 

 CÂMPUL EXPERIMENTAL 

 
Pentru experimentul ce vizează testarea soiurilor de cereale lucrările 

solului au constat într-o lucrare de dezmiriştire cu grapa cu discuri, urmată de o 

arătură la 20 cm şi două lucrări cu grapa cu discuri pentru pregătirea patului 

germinativ. La pregătirea patului germinativ s-au aplicat 80 kg s.a. N.P.K., 

ţinându-se cont şi de cultura premergătoare (borceag de primăvară). Semănatul s-a 

executat cu semănătoarea pentru câmp experimental (SCE 8), pe 8 rânduri, la 

distanţă de 12,5 cm între rânduri pe o lungime de 8,5 m/repetiţie. 
Cultura de porumb a fost amplasată după grâu, în cadrul unei rotaţii de 3 

ani (grâu, porumb, leguminoasă). Lucrările solului au constat dintr-o discuire în 

luna august, arătură adâncă în octombrie, discuire de nivelare în primăvară şi o 

lucrare cu combinatorul pentru pregătirea patului germinativ, încorporarea 

îngrăşămintelor şi a erbicidelor. 
Pe întreaga perioadă de vegetaţie s-a urmărit influenţa factorilor climatici 

asupra dezvoltării plantelor, rezistenţa soiurilor la factorii de stres şi un accent 

deosebit s-a pus pe rezistenţa lor la principalele boli foliare şi ale spicului. 
La culturile de toamnă, principalele boli foliare prezente în zonă sunt 

produse de: Erysiphe graminis, Septoria sp., Puccinia spp., Fusarium spp. şi 

Helminthosporium la orz. Astfel s-au făcut observaţii fenotipice cu note de la 1 la 

9 pentru fiecare boală, nota 1 caracterizând un atac minim, pe când nota 9 

reprezentând un atac intens cu o frecvenţă foarte ridicată.  
Recoltatul s-a făcut în două etape: secerare şi treierare, folosindu-se o 

batoză experimentală. S-a determinat la recoltare producţia totală în snopi, 

producţia de boabe, umiditatea şi frecvenţa atacului de Fusarium spp. pe boabe, 

determinându-se în laborator MMB-ul.  
La cultura de porumb pe lângă înregistrările şi observaţiile obişnuite 

(data semănatului, data răsăritului, data înspicatului, data mătăsitului, maturitatea 

fiziologică, aspect parcelă) s-au mai efectuat observaţii privind rezistenţa la boli. 
Principalele boli vizate au fost: ruginile, helmintosporioza, tăciunele. şi 

fuzarioza în special fuzarioza ştiuleţilor. Atacul s-a apreciat prin observaţii 

fenotipice cu note de la 1 la 9 pentru fiecare boală, nota 1 caracterizând un atac 

minim, pe când nota 9 reprezentând un atac intens cu o frecvenţă foarte ridicată. 

Pentru tăciunele pe plantă s-au numărat plantele afectate, iar la tăciunele şi 

fuzarioza de pe ştiulete s-au numărat ştiuleţii afectaţi. 
La recoltare s-a determinat producţia pe variantă, randamentul boabe, 

frecvenţa ştiuleţilor fuzariaţi, umiditatea la recoltare, în vederea aplicării corecţiei 

de umiditate.  
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Recoltarea s-a efectuat manual folosindu-ne de cântar electronic şi 

umidometru pentru efectuarea determinărilor în câmp. 
Toate probele provenite din câmpul experimental au fost analizate din 

punct de vedere al compoziţiei chimice cu un analizor infraroşu de tip Instalab 

610 ce permite determinarea conţinutului de proteină, ulei, amidon, fibră, cenuşă 

şi gluten. 
Probele provenite din câmp au fost trimise la Universiateta de Medicină 

şi Farmacie Târgu-Mureş şi la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 

Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti în vederea realizării analizelor 

microbiologice şi biochimice.  
Principalele determinări post recoltare au constat în:  

- analize microbiologice în vederea identificării şi cuantificării 

speciilor de fungi;  

- analize biochimice realizate în vederea identificării şi cuantificării 

principalelor tipuri de micotoxine; 

- analize chimice (conţinut de proteină, amidon, cenuşă, fibre, ulei). 
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CAPITOLUL III 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Preocuparea specialiştilor a fost dintodeauna îndreptată atât spre 

realizarea unor producţii sporite la unitatea de suprafaţă cât şi spre obţinerea de 

produse agro-alimentare corespunzătoare calitativ. 
Obiectivele  care concurǎ la atingerea scopului prezentei lucrări sunt: 

 Determinarea principalelor caracteristici ale soiurilor de cereale şi a 

hibrizilor de porumb ce fac obiectul prezentei lucrări; 

 Determinarea capacităţii de producţie pentru soiurile de grâu şi hibrizii 

de porumb studiaţi; 

 Urmărirea comportamentului referitor la rezistenţa la boli a unor soiuri 

de cereale păioase şi hibrizi de porumb în culturi comparative; 

 Urmărirea şi evaluarea compoziţiei chimice brute în vederea stabilirii 

calităţii soiurilor şi hibrizilor; 

 Realizarea unor analize biochimice de mare precizie precum şi a unor 

analize microbiologice; 

 Analiza regresiilor între diferiţi indici de calitate, indici microbiologici şi 

biochimici în vederea stabilirii relaţiilor dintre aceşti factori. 
 

3.1. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE A SOIURILOR ŞI 

HIBRIZILOR STUDIAŢI ÎN CEI DOI ANI EXPERIMENTALI 

 
Producţia medie a celor şapte soiuri de grâu testate în ambii ani 

experimentali a fost de 6930 kg/ha, fiind cu doar 89,4 kg/ha mai mare în anul 

agricol 2008-2009 decât în anul 2009-2010.  
Analizând producţiile medii obţinute în cei doi ani experimentali 

(Figura3.1) cea mai ridicată producţie a obţinut-o soiul Gasparom, acesta 

depăşind soiul martor (Arieşan) cu 446 kg/ha. Soiul Ardeal a obţinut cea mai mică 

producţie aceasta fiind cu 9.57% mai mică decât cea a soiului Arieşan. Celelalte 

soiuri au obţinut producţii între 92.46% şi 97.84% comparativ cu cea a soiului 

martor care a fost de 7171 kg/ha.   
La specia triticale diferenţele de producţie au fost de + 3185 kg/ha la 

soiul Titan şi +1755 kg/ha la soiul Plai în anul 2008-2009, faţă de anul 2009-

2010, diferenţa între producţia medie fiind de 2469 kg/ha. Soiul martor Titan a 
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înregistrat o producţie medie pe cei doi ani de experienţă de 6920 kg/ha, iar soiul 

Titan 6380 kg/ha.    
 

 
 

Figura. 3.1.- Producţiile medii înregistrate la grâu în cei doi ani 

experimentali 
Source: Original 

   

În anul agricol 2008-2009 s-au testat trei soiuri de orz, dintre care două 

sunt de provenienţă străină. Producţiile realizate au fost cuprinse între 6189 kg/ha 

şi 6683 kg/ha, fiind mai mici decât la speciile de grâu şi triticale. Cea mai mică 

producţie s-a obţinut la soiul Plaisant, 6189 kg/ha producţie semnificativ negativă. 
La porumb producţia medie calculată STAS pe cei doi ani experimentali 

(Tabelul 3.1.) a variat între 6692 kg/ha şi 10337.5 kg/ha, producţia maximă fiind 

obţinută de hibridul PR39F58, care a depăşit producţia hibridului martor cu 

2596.5 kg/ha (33.5%), realizând o producţie foarte semnificativ pozitivă.  
Producţii distinct semnificativ pozitive au obţinut hibrizii Turda Star, 

PR38A24, Loretto, LG 3330, Monalisa şi PR39D81, aceştia depăşind martorul cu 

procente variind între 15 şi 20%.   
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Tabel 3.1. 

Producţii medii obţinute la porumb în cultura comparativă Tg-Mureş, 

2008-2009 
 

Nr.crt. Variante 
Media 

(kg/ha) 

Absoluta 

(%) 

Diferenţa 

(kg/ha) 
Semnificatie 

1 T 201 7741 -   

2 T 200 6692 86.41 -1049.00 o 

3 PR38A24 9268 119.7 1527.00 ** 

4 T Star 9090 117.4 1349.00 ** 

5 Atalante 8626.5 111.4 885.50 * 

6 Loretto 9180 118.6 1439.00 ** 

7 LG 3330 9340.5 120.7 1599.50 ** 

8 Monalisa 8961.5 115.8 1220.50 ** 

9 PR39D81 8977.5 116 1236.50 ** 

10 Clarica 9562.5 123.5 1821.50 *** 

11 PR39F58 10337.5 133.5 2596.50 *** 

 DL 5%=870.52,  DL 1% =1182.9,  DL 0,1%= 1603.6 

Sursa: Original 

 

 

 3.2. CALITATEA PRODUCŢIEI ÎN CEI DOI ANI 

 EXPERIMENTALI 

 
Analizele de calitate au fost realizate folosindu-se un analizor infraroşu de 

tip Instalab 610 achiziţionat de SCDCB Mureş şi calibrat pentru determinarea 

parametrilor de calitate din tabelele de mai jos. 
 

 



  Ing. Ioan Aurel Pop                                         Rezumatul tezei de doctorat                                                                                                                                                                                                                       
 

17 

 

 

 

 Tabel 3.2. 

Compoziţia chimică a boabelor de grâu, triticale şi orz provenite din 

culturile comparative Tg-Mureş, 2008-2009 
 

Soiul 
Proteina 

(%) 

Ulei 

(%) 

Amidon 

(%) 

Fibre 

(%) 

Cenusa 

(%) 

Gluten 

(%) 

Grâu 

Arieşan 10.8 1.45 52.3 2.85 1.8 21.0 

Ardeal 9.8 1.33 52.1 3.02 1.7 18.8 

Magistral 10.5 1.62 51.1 3.07 2.3 20.5 

Renan 11.9 1.46 49.9 3.14 2.2 24.4 

Exotic 9.5 1.30 51.6 2.99 1.4 19.1 

Gasparom 9.2 1.21 51.1 3.09 1.6 18.8 

Turda2000 9.4 1.24 52.8 2.91 1.5 18.0 

Apullum 10.5 1.26 50.8 3.10 1.8 21.2 

Triticale 

Plai 10.15 2.78     

Titan 10.3 2.26     

Trilstar 8.85 3.01     

Stil 10.55 2.725     

00474T1-1 10.5 1.7     

Orz 

Gerlac 9.25      

Regal 9.4      

Plaisant 9.15      

Sursa/Source – Original 
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Tabel 3.3 

Compoziţia chimică a boabelor de grâu şi triticale provenite din 

culturile comparative Tg-Mureş, 2009-2010 

 

Nr.crt Varianta 
Proteină 

(%) 

Ulei 

(%) 

Amidon 

(%) 

Fibră 

(%) 

Cenuşă 

(%) 

Gluten 

(%) 

Grâu 

1 Arieşan 13.25 1.425 51.80 2.88 1.975 24.15 

2 Apullum 12.30 1.35 51.80 2.92 1.92 24.25 

3 Ardeal 12.60 1.315 50.20 3.14 2.15 25.55 

4 Gasparom 9.15 1.36 52.25 2.89 1.435 18.15 

5 Magistral 10.45 1.38 52.25 2.85 1.54 20.75 

6 Glosa 10.85 1.125 50.60 3.12 1.715 22.2 

7 T2000 11.85 1.375 52.35 2.81 1.86 23.3 

8 Dumbrava 11.80 1.24 51.00 2.96 1.72 24.2 

9 Exotic 10.25 1.055 51.30 3.05 1.5 20.8 

Triticale 

1 Plai 8.85 3.075     

2 Titan 10.25 3.06     

3 Haiduc 10.00 3.05     

Sursa – Original 

 

Din cele două tabele (tabel 3.2 şi 3.3) se observă conţintul mai ridicat de 

proteină înregistrat în anul agricol 2008-2009 faţă de cel înregistrat în anul 2010 

de toate variantele experimentale de grâu. Astfel soiul cu cel mai ridicat conţinut 

în proteină s-a dovedit a fi soiul martor Arieşan, acesta având în medie pe cei doi 

ani un conţinut de 12% proteină fiind depăşit doar în anul 2008-2009 de soiul 

Renan ce a avut un conţinut proteic semnificativ pozitiv. Cel mai slab conţinut de 

proteină pe cei doi ani experimentali l-a avut soiul Gasparom. De asemenea soiul 

Exotic a obţinut valori mai scăzute în ceea ce priveşte conţinutul de proteină.   
Conţinutul mediu de ulei în cei doi ani experimentali a fost identic. În 

anul 2008-2009 soiul Magistral a înregistrat cel mai ridicat conţinut de ulei 
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(1.62%) fiind urmat de soiul Renan acesta având un conţinut cu doar de 4% mai 

mare decât soiului martor. În anul 2009 soiurile Glosa şi Exotic înregistrează 

valori foarte semnificativ negative în ceea ce proveşte conţinutul de ulei, iar soiul 

Dumbrava a înregistrat concentraţii distinct semnificativ negative faţă de soiul 

martor care a obţinut concentraţia maximă dintre toate variantele studiate: 1.43%. 

 Conţinutul mediu de amidon în cei doi ani de experienţă a fost de 51.7% 

neexistând diferenţe între ani. Soiul Turda 2000 şi-a manifestat superioritatea în 

ceea ce priveşte conţinutul de amidon în ambii ani de cultură obţinând o medie de 

52.58%. La polul opus, soiul cu cea mai redusă concentraţie a fost soiul Ardeal 

(51.13%) care în anul 2009-2010 a înregistrat o concentraţie de 50.2% foarte 

semnificativ negativă. Cea mai mică concentraţie medie de amidon a fost 

înregistrată de soiul Renan în anul 2008-2009. 

 Soiul Areal s-a remarcat în ceea ce priveşte conţinutul de fibră având 

concentraţii medii superioare (distinct semnificative şi foarte semnificative) 

soiului martor. Concentraţia medie de fibră pe cei doi ani experimentali a variat 

între 2.86% şi 3.08%, diferenţele de la un an la altul fiind nesesizabile. Cel mai 

mic conţinut mediu l-a  înregistrat soiul Arieşan (2.86%), iar cel mai mare soiul 

Ardeal. Conţinut distinct semnificativ pozitiv l-a înregistrat şi soiurile Exotic, 

Gasparom şi Apullum. 
 Substanţele minerale au fost prezente în conţinutul cerealelor în procente 

cuprinse între 1.4 % (soiul Exotic anul 2008-2009) şi 2.3% (soiul Magistral, anul 

agricol 2008-2009), cea mai ridicată concentraţie medie de substanţe minerale pe 

cei doi ani de studiu fiind înregistrată de soiul Ardeal (1.94%). Valori distinct 

semnificativ negative au înregistrat soiurile Exotic (1.45%) şi Gasparom (1.50%).  
La porumb - în colaborare cu colectivul de cercetători de la SCDA Turda 

s-au realizat în anul 2008 analize de compoziţie chimică pentru fiecare variantă 

experimentală, fiind deci realizate 72 de analize. Analizele au fost realizate 

folosindu-se un spectrofotomentru NIR Instalab 600. 
În anul 2009 ca rezultat al unui proiect de cercetare SCDCB Mureş 

achiziţionează un astfel de spectrofotometru (Instalab 610) care a fost calibrat 

pentru redarea compoziţiei chimice a boabelor de porumb bazându-se pe aceeaşi 

parametrii pentru care a fost calibrat aparatul deţinut de SCDA Turda.  
Analizat pe cei doi ani experimentali (Tabel 3.4.) conţinutul mediu de 

amidon a variat între 60% şi 63.1% evidenţiindu-se distinct semnificativ din punct 

de vedere statistic hibridul PR38A24 ca având un conţinut energetic ridicat.  
 Hibridul PR39F58 a înregistrat cel mai ridicat conţinut mediu de ulei pe 

cei doi ani de studiu de 5%, fiind urmat de hibridul Turda 201 cu un conţinut de 

4.9%. Concentraţii medii distinct semnificativ şi semnificativ negative de ulei a 

înregistrat hibridul LG 3330 respectiv creaţia Pioneer, hibridul Clarica. 
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Tabel 3.4. 

Compoziţia chimică a boabelor pentru hibrizii studiaţi în 2008 şi 2009 la Tg-

Mureş 

 

Denumirea 

Hibridului 

Amidon 

(%) 

Ulei 

(%) 

Proteine 

(%) 

Fibre 

(%) 

Cenuşă 

(%) 

T 201 60.9 4.9 9.3 4.9 3.3 

T 200 60.0 4.5 10.9 5.0 3.8 

PR38A24 62.2 4.7 9.5 5.2 2.6 

T Star 60.7 4.9 9.7 5.2 2.8 

Atalante 61.7 4.6 9.2 4.3 3.8 

Loretto 61.6 4.5 9.2 4.2 3.6 

LG 3330 63.1 4.0 10.5 4.7 2.4 

Monalisa 61.7 4.5 9.8 5.0 2.5 

PR39D81 62.1 4.6 9.7 5.2 2.6 

Clarica 61.7 4.4 9.9 4.4 3.1 

PR39F58 61.4 5.0 9.6 5.5 2.8 

Sursa: Original 

 

Conţinutul mediu pe cei doi ani experimentali de proteină depistat în 

compoziţia chimică a boabelor de porumb a variat între 9.2% la hibridul Loretto şi 

10.9%, hibridul Turda 200 înregistrând cel mai ridicat nivel proteic. Conţinut de 

proteină distinct semnificativ pozitiv a înregistrat şi hibridul LG 3330.    
Conţinutul mediu de fibră calculat pe cei doi ani de experienţă a variat 

între 4.2% şi 5.5%.  
Cel mai ridicat conţinut mediu de cenuşă pe cei doi ani experimentali l-a 

avut hibridul Atalante 3.8%, acesta fiind urmat de hibridul Turda 200, ambii 

hibrizi obţinând concentraţii medii semnificativ pozitive din punct de vedere 

statistic.  
  

3.3.MICEŢI ŞI MICOTOXINE IDENTIFICATE 

 
Analizele biochimice în vederea depistării micotoxinelor ţintă au fost 

realizate în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, catedra de 

Biochimie, respectiv cu Centrul de Sănătate Publică Mureş folosind metode 

HPLC. Tote analizele biochimice din anul 2009 au fost realizate de INCDBNA 

Baloteşti prin metoda ELISA. 
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La cereale, în anul 2008-2009 cea mai mare încărcătură de fungi a fost 

prezentă la soiul de triticale Stil (11237 UFC/g). Analizând global încărcătura de 

fungi se poate observa prezenţa ridicată a fungilor toxicogeni de tipul Penicillium 

spp. – 73.4%, Aspergillus fumigatus – 14% şi Fusarium spp. 6.6%, restul fungilor 

prezentând încărcături medii sub 3%.    
 

 

 
 

Figura. 3.2.- Tipurile de fungi identificaţi şi ponderea acestora la soiurile de 

cereale recoltate în anul 2009 

Sursa:Original 

 

După cum se poate vedea (Tabel 3.5.) în cei doi ani de experimentare 

concentraţiile medii de zearalenonă se încadrează în limita maximă impusă de 

reglementările europene. Soiul Exotic se apropie însă de această limită, valoarea 

concentraţiilor medii fiind de 94.33 ng/g, valoare semnificativ pozitivă. Cea mai 

mică concentraţie de zearalenonă este obţinută de soiul Ardeal aceasta fiind de 

61.5% din cea a soiul martor.  Soiurile de triticale studiate au obţinut valori ce se 

încadrează în parametrii legali stabiliţi. 
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Tabel 3.5. 

Concentraţiile medii de zearalenonă obţinute în cei doi ani 

experimentali 
 

Nr.crt. Variante 
Media 

(ng/g) 

Diferenţa 

(ng/g) 

Relativa 

(%) 
Semnificaţie 

1 Arieşan 29.17    

2 Ardeal 17.93 -11.24 61.5  

3 Magistral 35.69 6.52 122.4  

4 Exotic 94.33 65.16 323.4 * 

5 Gasparom 21.41 -7.76 73.4  

6 
Turda 

2000 
39.46 10.29 135.3  

7 Apullum 50.66 21.49 173.7  

DL 5% = 49.20, DL 1%=69.07,  DL 0.1% = 97.50 

Sursa: Original 

 

 

Tabel 3.6. 

Concentraţiile medii de deoxinivalenol obţinute în cei doi ani 

experimentali 
 

Nr.crt. Variante 
Media 

(ng/g) 

Diferenta 

(ng/g) 

Relativa 

(%) 
Semnificaţie 

1 Arieşan 108.80       

2 Ardeal 63.74 -45.06 58.6   

3 Magistral 406.35 297.55 373.5 * 

4 Exotic 333.51 224.71 306.5   

5 Gasparom 436.48 327.68 401.2 ** 

6 Turda 2000 595.34 486.54 547.2 *** 

7 Apullum 432.21 323.41 397.2 ** 

DL 5% = 226.25, DL 1%=317.58,  DL 0.1% = 448.34 

Sursa: Original 
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Concentraţiile medii de deoxinivalenol nu depăşesc limita de 1250 ng/g 

stabilită de legislaţia europeană. Cea mai mare valoare, foarte semnificativ 

pozitivă, a înregistrat-o soiul Turda 2000, acesta fiind urmat de soiurile Gasparom 

(436.48 ng/g) şi Apullum (432.21 ng/g). 
În tabelul 3.7 sunt prezentate concentraţiile medii de micotoxine şi 

încărcătura medie de fungi obţinute de hibrizii ce au fost testaţi atât în anul 2008 

cât şi în anul 2009. Cea mai ridicată concentraţie medie calculată a fost la hibridul 

Loretto a cărui compoziţie a fost afectată de concentraţii de aflatoxină şi 

ochratoxină ce depăşesc cu mult nivelul maxim stabilit de legislaţia europeană, 

respectiv 5 ng/g. Concentraţia medie de aflatoxină de 13.07 ng/g este cea mai 

ridicată dintre toate, depăşind pragul de 5 ng/g de 2.6 ori. Concentraţia de 

ochratoxină de 5.8 ng/g depăşeşte plafonul legislativ de 1.2 ori făcând ca pe total 

media depăşirilor nivelelor maxime legale să fie cea mai ridicată, respectiv 1.27 

ori. 
 

Tabel 3.7. 

Concentraţia medie de micotoxine şi încărcătura cu fungi a hibrizilor testaţi 

la Tg-Mureş 
 

Nr

. 

crt

. 

Variante 

Afla 

toxina 

ng/g 

Ochra 

toxina 

ng/g 

Zear 

alenon

a 

ng/g 

Asperg 

illus 

spp. 

Penicil 

lium 

spp. 

Fusar 

ium  

spp. 

1 T 201 3.07 6.7 12.2 2350 23000.0 900.0 

2 T 200 4.98 6.5 11.6 2500 18500.0 0.0 

3 PR38A24 2.27 10.0 38.9 1250 27000.0 100.0 

4 T Star 2.61 11.0 15.5 1500 28500.0 0.0 

5 Atalante 10.97 4.3 102.6 6050 500.0 5750.0 

6 Loretto 13.07 5.8 19.5 7100 19000.0 3100.0 

7 LG 3330 1.77 3.5 37.4 750 9250.0 1500.0 

8 Monalisa 3.71 4.5 24.3 2250 500.0 500.0 

9 PR39D81 2.62 3.4 93.9 750 2750.0 4150.0 

10 Clarica 4.13 6.8 30.5 2300 20500.0 2000.0 

11 PR39F58 8.00 4.5 29.8 5750 7500.0 2000.0 

 Media 5.20 6.08 37.83 
2959.0

9 

14272.7

3 

1818.1

8 

Sursa/Source:Original 
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Concentraţia de zearalenonă se încadrează în schimb în parametrii legali 

neînregistrându-se depăşiri ale limitelor reglementate de legislaţia comunitară.  
Analizele microbiologice scot în evidenţă încărcătura ridicată de fungi din 

genul Penicillium prezentă pe boabele hibrizilor de porumb proveniţi din câmpul 

experimental. Din totalul fungilor toxicogeni identificaţi 74.92% aparţin genului 

Penicillium, 9.54% aparţin genului Fusarium,  15.53% genului Aspergillus. 
 

3.4. REZISTENŢA LA BOLI A CULTIVARELOR 

 STUDIATE 

 
Pe întreaga perioadă de vegetaţie s-a urmărit influenţa factorilor climatici 

asupra dezvoltării plantelor, rezistenţa soiurilor la factorii de stres şi un accent 

deosebit s-a pus pe monitorizarea principalelor boli foliare şi ale spicului. 
În anul agricol 2008-2009 condiţiile climatice din primăvară, caracterizate 

prin lipsa de precipitaţii şi cu temperaturi ridicate au stopat atacul de făinare la 

cele trei specii de cereale de toamnă, în schimb, în primăvara 2010 abundenţa 

precipitaţiilor şi a temperaturilor peste media multianuală au favorizat atacul de 

făinare la cele două specii de cereale de toamnă studiate, acesta fiind apreciat ca 

moderat. 
Dintre soiurile de grâu, atacul nu a fost prezent la soiurile Ardeal, Magistral 

şi Gasparom, soiurile Glosa şi Exotic s-au dovedit sensibile, iar soiul Arieşan a 

dovedit sensibilitate ridicată. La triticale atacul nu a fost prezent.  
Septorioza este o boală dominantă semnalată la cultura grâului şi la 

triticale. Este cea mai păgubitoare boală şi poate să scadă producţia cu 30-40% în 

anii favorabili dezvoltării ciupercii dacă nu se iau măsuri de protecţie a culturilor. 
Cu toate că în producţie soiul de grâu Arieşan este sensibil la această boală, 

în experienţa realizată în anul 2010 atacul a fost moderat (nota 5). Din soiurile 

studiate cel mai bun comportament la toleranţa la septorioză l-a avut soiurile 

Exotic şi Gasparom (nota 2), iar cel mai sensibil a fost soiul Arieşan. 
Cu excepţia soiului Gasparom la care s-a manifestat un atac moderat de 

rugină brună şi la soiului Exotic, la toate celelalte soiuri atacul nu a fost prezent.  
 În anul 2009 cele mai sensibile la acest agent patogen au fost soiurile de 

grâu Arieşan şi Apullum. 
Condiţiile climatice din primăvara şi vara anului 2010 au fost favorabile 

apariţiei fuzariozei. Astfel cea mai ridicată sensibilitate la data efectuării 

observaţiilor la fuzarioza spicelor a avut-o soiul Turda 2000 (nota 4), boala 

manifestându-se moderat la toate variantele experimentale (nota 3). 
La cultura de porumb pe lângă înregistrările şi observaţiile obişnuite (data 

semănat, data răsăritului, data apariţiei panicului, data mătăsitului, maturitate 
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fiziologică, aspect parcelă) s-au mai efectuat observaţii privind rezistenţa la boli, 

precum şi unele observaţii apărute datorită prezenţei unor factori de stres (de ex: 

rezistenţa la secetă în anul 2008). 
În tabelul următor sunt redate rezultatele observaţiilor efectuate la hibrizii 

de porumb testaţi atât în anul 2008 cât şi în anul 2009.  
 

 

Tabel 3.8 

Observaţii privind rezistenţa la hibrizilor testaţi în anii 2008 şi 2009 
 

Rezistenţa 

Nr. 

Crt. 
Hibridul 

Helm

intho

spori

um 

Pucci

nia 

spp. 

Fusari

um 

spp. 

(%) 

Ustila

go 

spp. 

(%) 

Ostrini

a 

nubilal

is 

(%) 

Nr zile 

până la  

maturitate

a  

fiziologică 

Boli - 

Ib 

1 T 201 2.5 3 6 3.8 28.7 113.5 96.4 

2 T 200 2.5 2 5 6.8 29.9 115.0 96.1 

3 PR38A24 2.5 2.5 9.4 4.1 37.6 110.3 96.0 

4 T Star 3.5 3 5.75 1.3 28.6 115.0 96.7 

5 Atalante 3 2.5 8.55 0.8 35.8 107.5 96.3 

6 Loretto 4 2.5 8.05 4.1 29.3 104.0 95.7 

7 LG 3330 2.5 4 6.1 3.3 36.7 112.3 96.1 

8 Monalisa 3 2.5 6.8 2.6 33.3 112.0 96.4 

9 PR39D81 2.5 2.5 4.9 0.0 40.3 109.8 97.2 

10 Clarica 3.5 2.5 7.1 0.8 31.2 111.0 96.6 

11 PR39F58 3 2.5 7.95 3.4 36.9 112.5 95.9 

Nota: intensitatea atacului: nota 1 – atac minim, nota 9 – atac maxim 

Sursa/ Source: Original 

 

 

3.5. RELAŢII IDENTIFICATE ÎNTRE PARAMETRII DE 

 CALITATE, BIOCHIMICI ŞI MICROBIOLOGICI 

 
Pentru analiza gradului de asociere a concentraţiilor de micotoxine a 

încărcăturii de fungi şi a parametrilor de calitate studiaţi la cei 24 hibrizi 

comerciali de porumb s-a recurs la calculul coeficienţilor de corelaţie (r). Studiul 

relaţiilor existente între aceşti parametrii analizaţi este de mare utilitate în cultura 
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mare şi zootehnie prin faptul că permite selecţia de hibrizi care posedă simultan 

asocierea mai multor indici de calitate, dar în acelaşi timp ne atrage atenţia asupra 

dificultăţilor în alegerea paletei de hibrizi cu rezistenţă la boli şi adaptabilitate 

ridicată la condiţiile locale. 

 Corelaţii foarte seminficativ pozitive s-au stabilit şi în urma interacţiunii 

dintre conţinutul de proteină cu cel de gluten şi încărcăturii de fungi din genul 

Fusarium cu concentraţia de deoxinivalenonă (DON). O corelaţie semnificativ 

negativă a fost obţinută în urma analizei conţinutului de amidon comparativ cu cel 

de fibră. 

 

 
 

Figura. 3.3.- Relaţia dintre  conţinutul de proteină cu cel de gluten la grâu 

Sursa: Original 

 

Asocierea conţinutului de proteine cu glutenul la probele de grâu 

provenite din câmpul experimental, este descrisă de câte o dreaptă de regresie cu 

pantă ascendentă, care arată că, conţinutul de gluten este direct proporţional cu cel 

de proteină (Figura 3.3.). Distribuţia punctelor în jurul dreptei de regresie este 

foarte grupată, indicând relaţia foarte strânsă între cele două însuşiri analizate 

pentru ambele specii. Coeficientul de determinare R
2 

=0.93 arată că în cazul 

probelor studiate variaţia conţinutului de gluten se datorează 93% variaţiei 

conţinutului de proteină. Intensitatea legăturii dintre conţinutul de proteină şi 

conţinutul de gluten s-a pus în evidenţă prin coeficientul de corelaţie lineară 

(r=0.96), care indică o corelare puternică, în consecinţă punctele se grupează în 

jurul dreptei de regresie. Rezultatele nostre confirmă rezultatele obţinute la SCDA 

Turda de Edith Szekely. 
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Din lungimea şi dispunerea dreptei de regresie, precum şi distribuţia grupată a 

punctelor în jurul dreptei, reiese strânsa relaţie existentă între încărcătura de fungi 

din genul Fusarium cu concentraţia de deoxinivalenol (Figura 3.4). Coeficientul 

de determinaţie obţinut R
2
=0.96 arată că la soiurile studiate variaţia concentraţiei 

de deoxinivalenol se datorează în procent de 96% variaţiei încărcăturii cu fungi 

din genul Fusarium. Intensitatea legăturii între încărcătura de fungi din genul 

Fusarium cu concentraţia de deoxinivalenonă s-a pus în evidenţă prin coficientul 

de corelaţie lineară (r=98) care arată o legătură foarte puternică între cele două 

variabile. 

 

 
 

Figura. 3.4.- Relaţia dintre  între încărcătura de fungi din genul Fusarium cu 

concentraţia de deoxinivalenol (DON) 

Sursa: Original 
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CAPITOLUL IV 

CONCLUZII GENERALE  
 

 

1. Începând din perioada de creştere şi dezvoltare şi mai apoi în depozit, 

atât partea vegetativă cât şi produsul final sunt în permanenţă asaltate de o 

varietate de ciuperci fitopatogene şi mucegaiuri produse de diferite specii de fungi 

întâlniţi sub denumirea de miceţi. Fungii, prin acţiunea enzimelor secretate, 

descompun substanţele nutritive din alimentele şi furajele cu care vin în contact. 

Micotoxinele sunt metaboliţi secundari toxici produşi de ciuperci pe diferite 

substraturi.  
 

2. Principalele ciuperci patogene care produc pagube însemnate culturilor 

de  cereale, transformând recoltele în surse de contaminare cu micotoxine, fac 

parte din următoarele genuri: Fusarium (fuzarioze), Tilettia (mălura), Ustilago 

(tăciuni), Puccinia. (rugini), Claviceps purpurea (cornul secarei), Penicillium 

(mucegaiuri), Aspergillus (mucegaiuri).  
 

3. Regulamentele (CE) nr. 1126/2007 şi (CE) nr. 1881/2006 ale Comisiei 

Europene stabilesc nivelurile maxime admise pentru anumiţi contaminanţi din 

produsele alimentare şi în ceea ce priveşte conţinutul de micotoxine. Astfel, 

limitele maxime admise ale micotoxinelor în hrana animalelor conform acestor 

reglementări sunt de: 2 ng/g aflatoxina B1, 5 ng/g aflatoxină, 5 ng/g ochratoxină, 

100 ng/g zearalenonă pentru cereale neprocesate şi 350 ng/g zearalenonă pentru 

porumb. 
 

4. Prevenirea apariţiei micotoxinelor este posibilă pe trei căi, foarte 

importante: 
- crearea de cultivare rezistente la boli; 
- măsuri agrotehnice: asolamentul, sistemul de lucrare al solului, 

fertilizarea, alegerea soiurilor şi tratamentele fitosanitare (boli, dăunători, 

buruieni, etc.); 
- asigurarea unor condiţii de depozitare corespunzătoare. 
 
5. Discuţiile pe tema micotoxinelor trebuie să aibă ca punct de plecare 

alegerea cultivarelor care sunt, din punct de vedere genetic, mai mult sau mai 
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puţin rezistente/tolerante la atacul fungilor atât în cursul perioadei de vegetaţie, 

cât şi la depozitare. Având în vedere aspectul acesta, în ultimii ani, specialiştii din 

domeniul ameliorării plantelor s-au focalizează din ce în ce mai mult pe utilizarea 

germoplasmei provenită de la specii sălbatice sau specii ancestrale, mai puţin 

cultivate, în scopul sporirii rezistenţei naturale a cultivarelor la atacul ciupercilor. 
 

6. La culturile de toamnă principalele boli foliare prezente în zonă 

sunt:făinarea, septorioza., ruginile, fuzarioza. şi helmintosporioza la orz. Atacul 

de făinare şi rugini nu s-a manifestat în primul an de experienţă. Soiurile Arieşan 

şi Exotic au arătat o sensibilitate mai ridicată la făinare, soiul Arieşan arătând o 

sensibilitate ridicată la septorioză şi fuzarioză.  Cea mai ridicată toleranţă la 

fuzarioză a manifestat-o soiul Ardeal, iar la triticale soiul Titan. La orz cel mai 

sensibil cultivar la Helminthosporium spp s-a arătat a fi soiul Gerlac. 
 

7. Analizând producţiile medii obţinute în cei doi ani experimentali, cea 

mai ridicată producţie a obţinut-o soiul Gasparom, acesta depăşind soiul martor 

Arieşan cu 446 kg/ha. Soiul Ardeal a obţinut cea mai mică producţie aceasta fiind 

cu 9.57% mai mică decât cea a soiului Arieşan. Celelalte soiuri au obţinut 

producţii între 92.46% şi 97.84% din cea a soiului martor care a fost de 7171 

kg/ha.  
 

8. Conţinutul de proteină înregistrat în anul agricol 2008-2009 a fost mai 

ridicat faţă de cel înregistrat în anul 2010 de toate variantele experimentale de 

grâu. Astfel soiul cu cel mai ridicat conţinut în proteină s-a dovedit a fi soiul 

martor Arieşan, acesta având în medie pe cei doi ani un conţinut de 12% proteină 

fiind depăşit doar în anul 2008-2009 de soiul Renan ce a avut un conţinut proteic 

semnificativ mai ridicat decât cel al soiului Arieşan.  
 

9. În anul 2009-2010 conţinutul mediu de proteină în varianta fertilizată  a 

fost cu 24% mai mare decât în varianta nefertilizată, conţinutul de proteină fiind 

puternic corelat cu cel de gluten. 
 

10. În cei doi ani de experimente concentraţiile medii de zearalenonă se 

încadrează în limita maximă impusă de reglementările europene. Soiul Exotic se 

apropie însă de această limită, valoarea concentraţiilor medii fiind de 94.33 ng/g, 

valoare semnificativ pozitivă. Cea mai mică concentraţie de zearalenonă este 

obţinută de soiul Ardeal aceasta fiind de 61.5% din cea a soiul martor.  
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11. Comparând agrofondurile, media concentraţilor de zearalenonă pe 

agrofondul fertilizat la cultura de grâu este de 60 ppb în timp ce pentru sistemul 

nefertilizat este de 71 ppb.  
 

12. Pentru cultura de triticale media concentraţilor de zearalenonă pe 

agrofondul fertilizat este de 145.5 ppb în timp ce pentru sistemul nefertilizat este 

de 192.5 ppb, conţinutul de zearalenonă fiind mai ridicat pentru variantele 

provenite din agrofondul nefertilizat. 
 

13. Concentraţiile medii de deoxinivalenol nu depăşesc limita de 1250 ng/g 

stabilită de legislaţia europeană. Cea mai mare valoare, foarte semnificativ 

pozitivă, a înregistrat-o soiul Turda 2000 acesta fiind urmat de soiurile Gasparom 

(436.48 ng/g) şi Apullum (432.21 ng/g).  
 

14. În ciuda condiţiilor foarte favorabile dezvoltării bolilor în anul agricol 

2009-2010, nici una din probe nu a înregistrat valori peste nivelul maxim admis 

de deoxinivalenol, concentraţia maximă înregistrându-se la soiul Dumbrava, 

varianta fertilizată, media concentraţiilor de DON pentru toate probele fiind în 

jurul valorii de 550 ppm. Media concentraţilor de DON pentru variantele din 

agrofondurile fertilizate este de aproximativ 500 ppb, în timp ce la agrofondul 

nefertilizat media concentraţilor de DON a fost de 590 ppb.  
 

15. Analizând global încărcătura de fungi se poate observa prezenţa 

ridicată a fungilor toxicogeni de tipul Penicillium spp. -27.6%, Aspergillus 

fumigatus – 14% şi Fusarium spp. 57.8%. 
 

16. Numărul de probe analizate din punct de vedere chimic, biochimic şi 

microbiologic au permis realizarea unor relaţii matematice: 
- relaţii foarte seminficativ pozitive s-au stabilit în urma interacţiunii dintre 

conţinutul de proteină cu cel de gluten (R
2
=0.93, r=0.96) şi  încărcăturii de fungi 

din genul Fusarium cu concentraţia de deoxinivalenol (R
2
=0.96, r=0.98). O relaţie 

semnificativ negativă a fost obţinută în urma analizei conţinutului de amidon 

comparativ cu cel de fibră (R
2 
=0.87). 

- relaţii distinct seminficativ pozitive s-au stabilit şi în urma interacţiunii 

dintre conţinutul de cenuşă cu cel de gluten, ulei cu cenuşă, încărcăturii de fungi 

din genul Aspergillus cu încărcătura de fungi din genul Penicillium şi Fusarium.  
 
17. La porumb conţinutul mediu de amidon a variat între 60 şi 63.1% 

evidenţiindu-se distinct semnificativ din punct de vedere statistic hibridul 
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PR38A24 ca având cu conţinut energetic ridicat. Concentraţii mai reduse au 

prezentat hibrizii creaţi la SCDA Turda respectiv:Turda 200, Turda 201 şi Turda 

Star. 
 

18. Conţinutul mediu pe cei doi ani experimentali de proteină depistat în 

compoziţia chimică a boabelor de porumb a variat între 9.17% (hibridul Loretto) 

şi 10.88%, hibridul Turda 200 înregistrând cel mai ridicat nivel proteic. Conţinut 

de proteină al boabelor semnificativ pozitiv a înregistrat şi hibridul LG 3330.    
 

19. Conţinutul mediu de fibră calculat pe cei doi ani de experimente a 

variat între 4.2% şi 5.47%. Cel mai mic conţinut a fost înregistrat la hibridul 

Loretto, concentraţii semnificativ negative înregistrându-se la hibrizii Atalante şi 

Clarica. Cel mai ridicat conţinut mediu de fibră l-a obţinut hibridul PR39F58, 

conţinut interpretat statistic ca fiind semnificativ pozitiv. 
 

20. Din totalul de 11 hibrizi testaţi în cei doi ani de experimente, doar patru 

dintre ei se încadrează în limitele legale stabilite de regulamentele europene 

privind nivelele maxime de micotoxine admise. Media concentraţiei de 

ochratoxină este de 6.08 ng/g depăşind baremul legal de 1.3 ori. Cea mai ridicată 

concentraţie medie de ochratoxină a fost obţinută de hibridul Turda Star, respectiv 

10.97 ng/g. Concentraţia medie cea mai ridicată de aflatoxină de 13.07 ng/g, a fost 

determinată la hibridul Loretto. 
 

21. Concentraţia de zearalenonă se încadrează în parametrii legali, 

neînregistrându-se depăşiri ale baremelor legislative fixate de legislaţia 

comunitară.  
 

22. Analizele microbiologice scot în evidenţă încărcătura ridicată de fungi 

din genul Penicillium prezentă pe boabele hibrizilor de porumb proveniţi din 

câmpul experimental. Din totalul fungilor toxicogeni identificaţi 74.92% aparţin 

genului Penicillium, 9.54 % aparţin genului Fusarium,  15.53% genului 

Aspergillus. 
 

23. Numărul de probe analizate, peste 144, din punct de vedere chimic, 

biochimic şi microbiologic au permis realizarea unor relaţii matematice dintre 

care amintesc: relaţia strânsă invers proporţională între conţinutul de amidon cu 

cel de cenuşă (R
2 

=0.35, r=0.39), relaţia între conţinutul de amidon şi ulei (R
2 

=0.64 şi R
2 
=0.76) ,   asocierea conţinutului de ulei cu cenuşă (R

2 
=0.29, r=54). 
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24. Coeficientul de determinaţie obţinut R
2 

=0.82 arată că la hibrizii 

studiaţi variaţia conţinutului de aflatoxină se datorează în procent de 82% variaţii 

încărcăturii de fungi din genul Aspergillus. 
 

25. La fel, conţinutul de ochratoxină a fost relat pozitiv cu încărcătura de 

Penicillium spp. (r = 0.87), respectiv zearalenona cu Fusarium spp. existând un 

indice de corelare r= 0.83. 
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