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INTRODUCERE
Grâul de primăvară se cultivă în România pe suprafeţe restrânse,

datorită faptului că se obţin producţii mai mici, mai mult în zonele cu ierni
lungi, improprii grâului de toamnă (zona premontană şi montană), însă
schimbările climatice din ultimii ani vor conduce la  extinderea suprafeţele
cultivate cu grâu de primăvară şi în zonele de câmpie, ca o alternativă la
cultivarea grâului de toamnă.

Un aspect important, care impune o reorientare a cercetărilor către
această cultură, rezidă din faptul că, majoritatea studiilor şi cercetărilor
efectuate la noi în ţară sunt de dată mai veche  şi se referă la soiuri care nu se
mai folosesc în producţie, cele utilizate de noi fiind răspândite tot mai mult în
ultimul timp în ţările Comunităţii Europene.

Eficientizarea culturii grâului de primăvară presupune aplicarea pe
baze ştiinţifice a lanţului de măsuri culturale, pe parcursul întregului ciclu de
vegetaţie al acestuia. Aplicarea unor tehnologii generale trebuie înlocuită cu
aplicarea intervenţiilor tehnologice, în funcţie de formarea componentelor de
producţie şi de evoluţia ciclului de vegetaţie.

Experienţele au fost organizate pe o perioadă de 3 ani, în două
localităţi din judeţul Cluj (Jucu şi Turda), respectiv în primul an (2010)
experienţele au fost efectuate în paralel în ambele locaţii, iar în 2012 şi 2013
cercetările au fost continuate numai la SCDA Turda.

Pentru îndrumarea ştiinţifică competentă, întelegerea şi sprijinul
acordat pe toată perioada stagiului de doctorantură, aduc alese mulţumiri
conducătorului de doctorat prof. dr. Marcel M. DUDA, membrilor comisiei,
pentru amabilitatea şi efortul de a analiza lucrarea şi întocmirea referatelor de
apreciere. Adresez mulţumirile mele speciale colectivului  catedrei de
fitotehnie de la USAMV Cluj Napoca, Laboratorului de Ameliorarea
Cerealelor Păioase de la SCDA Turda pentru sprijinul acordat de la înfiinţarea
şi până la finalizarea experienţelor aferente tezei, în mod special domnei dr.
ing. Rozalia KADAR, şefa Laboratorului de Ameliorare a Cerealelor Păioase,
pentru sfaturile înţelepte şi numeroasele sugestii preţioase cu privire la
prelucrarea datelor, documentarea şi redactarea tezei. Mulţumim, de asemenea,
şi colegilor cercetători de la Institutul de Cercetare al Cerealelor Szeged din
Ungaria pentru furnizarea materialului biologic necesar experienţelor.

Nu în ultimul rând ţin să mulţumesc din suflet familiei mele, în special
soţiei mele, Adriana, şi fiului meu, Brăileanu Paul Sorin, pentru încurajările şi
sprijinul acordat pe parcursul realizării tezei de doctorat deoarece m-au
susţinut necondiţionat în toate împrejurările.
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CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPORTANŢA ŞI

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ALE GRÂULUI DE
PRIMĂVARĂ

1.1. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A CULTURII GRÂULUI
Suprafeţele întinse pe care este semănat grâul, precum şi preocuparea

oamenilor privind cultura acestei plante se datorează anumitor factori, şi
anume: conţinutul ridicat al boabelor în hidraţi de carbon şi proteine;
raportului echilibrat dintre aceste substanţe, apropiat de cel a cerinţelor
organismului uman; consevabilităţii îndelungate a boabelor şi faptului că poate
fi transportat fără dificultate; plasticităţii sale ecologice; posibilităţii de
recoltare mecanizată integrală a acestei culturi ( BÂLTEANU, 1991).

Cele mai mari suprafeţe cultivate cu grâu de primăvară se întâlneşte în
trei ţări:
- Rusia cu aproximativ 50 mil. hectare, reprezentând 75% din

suprafaţa cu grâu;
- Canada – 7 milioane hectare ( 94% din suprafaţa cultivată cu

grâu a ţării);
- SUA – 5 mil. hectare.
Datorită introducerii soiurilor de grâu de primăvară, aria de cultură a

grâului a fost extinsă mult spre nord. S-au creat soiuri de grâu de primăvară cu
perioada de vegetaţie sub 100 de zile. Canada, de exemplu, nu putea deveni o
ţară exportatoare de grâu fără cultivarea soiurilor de grâu de primăvară foarte
timpurii.

Soiurile de grâu de primăvară cultivate în România în anul 2011 sunt
prezentate în tabelul 1.4. (Catalogul Oficial al Soiurilor, 2011).

Tabelul 1.4
Soiuri de grâu de primăvară cultivate în România

Denumirea
soiului

Ţara de
origine

Menţinătorul
soiului

Anul
înregistrării

Varietatea
botanică

Grâu comun (Triticum aestivum L. spp.vulgare)
PĂDURENI

(fostul
RUBIN)

România SCDA Turda 1998 Ferrugineum

Grâu durum (Triticum durum Desf.T.Turgidum ssp.turgidum conv.durum)
ARTENA Franţa UCASP 1999 Leucurum
SALSA Franţa Limagrain 2005 Leucurum

Sursa: România- Catalogul Oficial al Soiurilor, 2011
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În prezent, în ţările Uniunii Europene, pot fi întâlnite în cultură
numeroase soiuri de grâu cu caracter alternativ, adică pot fi semănate atât
toamna cât şi primăvara. Densitatea recomandată la semănat este cuprinsă între
300-350 b.g./m2, când se seamănă primăvara, pentru a rezulta 250-300
plante/m2 şi de 400-450 boabe germinabile/m2 când se seamănă toamna,
pentru a obţine 350-400 plante/m2.

1.3. COMPONENTELE DE PRODUCŢIE ŞI INDICII DE
CALITATE AI BOABELOR DE GRÂU

Randamentul producţiei se elaborează de-a lungul fazelor de vegetaţie, de
la instalarea culturii în câmp şi până la umplerea boabelor prin formarea
succesivă a diferitelor componente: numărul de plante răsărite/m2, numărul de
fraţi/m2, numărul de spice/m2, numărul de spiculeţe/spic, numărul de
boabe/spic şi masa a 1000 de boabe (CIOCEANU, 2008).

Aşadar, în ultimă instanţă, componentele de producţie la grâu sunt:
numărul de plante la unitatea de suprafaţă, numărul de fraţi fertili (spice) pe
plantă, numărul de spiculeţe fertile pe spic, numărul de boabe în spiculeţ şi
greutatea bobului.

Deşi între producţie şi componentele sale există corelaţii directe
foarte stânse, componentele de producţie manifestă puternice efecte de
compensare, ceea ce duce existenţa unor corelaţii negative între ele.
Această compensare face aproape imposibilă ameliorarea simultană a
două sau mai multe componente de producţie.

Singura posibilitate de sporire a capacităţii de producţie în programele
de ameliorare bazate pe componentele producţiei este îmbunătăţirea unui
singur component, cu condiţia ca celelalte să rămână neschimbate. Aşa au fost
create soiuri productive cu bob mare, cu număr mare de boabe pe spic sau cu
înfrăţire productivă ridicată.

HSU şi WALTON (1971) consideră numărul de spice pe plantă ca
cel mai important component primar al producţiei pe plantă la grâul de
primăvară. Numărul de spice pe plantă este legat de capacitatea de înfrăţire.
RAWSON (1970) şi PINTHUS şi MILLET (1978) au remarcat
importanţa numărului de spiculeţe pe spic ca element esenţial în realizarea
producţiei.

KNOTT şi TALUKDAR (1971) au demonstrat că producţia poate fi
sporită indirect prin selecţie pentru creşterea masei bobului.

Aprofundarea problematicii privind formarea producţiei la cereale, în
general, şi la grâu în special, a fost efectuată atât în ţara noastră, cât şi în
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străinătate. Au fost abordaţi o multitudine de factori care influnţează formarea
producţiei:

- importanţa calităţii seminţei pentru formarea lanului;
- importanţa epocii de semănat;
- desimea de semănat;
- importanţa combaterii buruienilor, bolilor şi dăunătorilor pentru
menţinerea omogenităţii lanului şi a calităţii recoltei;

- rolul fertilizării cu azot, fosfor şi potasiu pentru dezvoltarea
plantelor;
- utilizarea retardanţilor de creştere.
MC MASTER şi colab. (1992) arată că principalii factori care

determină producţia la grâu sunt: fotosinteza, translocaţia şi depozitarea.
RAHMAN şi WILSON (1977), ROUSSET (1986), TRIBOI (1986),

SĂULESCU (1986), GARCIA DEL MORAL şi colab. (2003 şi 2006),
MIRALES şi colab. (2000) susţin că preocupările pentru formarea producţiei
la grâul comun şi la grâul durum ar trebui axate pe studiul spicului ca element
al productivităţii. Numărul de boabe în spic şi masa a 1000 boabe constituie
două dintre cele mai importante componente atât la grâul de toamnă, cât şi la
cel de primăvară.

CAPITOLUL II
STUDIUL CONDIŢIILOR PEDOCLIMATICE SPECIFICE ZONELOR

GEOGRAFICE ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT EXPERIENŢELE
Cercetările au fost efectuate în primul an (2010) în paralel, în câmpul

experimental al USAMV Cluj-Napoca din comuna Jucu şi la SCDA Turda,
judeţul Cluj, iar în următorii doi ani (2012 şi 2013) cercetările au fost efectuate
numai la SCDA Turda.

Anul 2010 s-a caracterizat la Jucu printr-o temperatură medie anuală de
11,220C, cea mai ridicată medie lunară înregistrându-se în iulie (22,360C), iar cea
mai scăzută în luna ianuarie (-2,160C).

Ȋn anul 2010 cantitate de precipitaţii la Jucu a însumat  695,9 mm. Cel mai
scăzut nivel al precipitaţiilor a fost înregistrat în luna aprilie şi a fost de 2,70 mm, cu
48,3 mm sub media multianuală a acestei luni . Suma anuală a precipitaţiilor la Jucu
a fost mai mare decât media multianuală cu 83,2 mm, reieşind că a fost un an ploios.
Deşi pe parcursul perioadei de vegetaţie a grâului de primăvară s-a înregistrat
un surplus de apă în sol, precipitaţiile din luna aprilie au fost insuficiente, ceea
ce a făcut ca procesele biologice care s-au desfăşurat după răsărit, respectiv
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înfrăţirea şi alungirea paiului să sufere din cauza deficitului de apă.
Particularităţile climatice ale anilor de experimentare la SCDA Turda:
Anul 2010 a fost caracterizat prin luna martie mai secetoasă,  care a

determinat o răsărire mai târzie a grâului de primăvară şi o dezvoltare
vegetativă mai redusă în primele faze de vegetaţie. După luna martie, a urmat
luna aprilie, care a fost mai echilibrată din acest punct de vedere,
înregistrându-se un plus faţă de media multianuală de 5,9 mm. Perioada de
vegetaţie a grâului de primăvară s-a desfăşurat pe fondul unor temperaturi mai
ridicate decât normala din luna martie până în luna iulie şi a unui exces de
umiditate, în fazele care au urmat după răsărirea culturii.

Anul 2012, a fost cel mai favorabil culturii grâului de primăvară, cu un
regim termic şi pluviometric echilibrat, astfel că în experienţele organizate s-
au obţinut cele mai mari producţii dintr-o serie de 3 ani experimentali.
Producţiile obţinute la grâul de primăvară, au fost comparabile cu cele
înregistrate la grâul de toamnă.

Anul 2013 , a fost mai puţin favorabil  pentru grâul de primăvară, mai
ales datorită perioadei secetoase din luna iulie, care a coincis cu creşterea şi
umplerea boabelor. Datorită acestui fapt s-au obţinut producţii mai mici
comparativ cu ceilalţi doi ani experimentali.

CAPITOLUL III
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR, ORGANIZAREA

EXPERIENŢELOR

3.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR
Scopul experienţelor noastre este de îmbunătăţire a tehnologiei de

cultivare a grâului de primăvară, în condiţii de neirigare de la Jucu şi Turda,
prin acumularea de noi cunoştinte care să contribuie la fundamentarea
ştiinţifică şi practică, a folosirii în cultură a celor mai bune soiuri, care corelate
cu desimea de semănat şi o fertilizare raţională să conducă la creşterea
cantitativă şi calitativă a producţiei, în limitele eficienţei economice şi cu
protejarea mediului înconjurător.

Obiectivele cercetării sunt:
 evaluarea potenţialului de producţiv şi de calitate a celor trei soiuri de

grâu de primăvară luate în studiu;
 stabilirea influenţei soiului, desimii de semănat şi fertilizării asupra

producţiei şi calităţii grâului de primăvară;
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 cuantificarea efectului fertilizării radiculare (de bază), suplimentată cu
fertilizare extraradiculară (foliară) la cultura grâului de primăvară;

 optimizarea fertilizării solului, pe baza unei fundamentări stiinţifice;
 studiul influenţei soiului, desimii şi fertilizării asupra însuşirilor

morfo-fiziologice  la grâul de primăvară;
 studiul influenţei desimii şi fertilizării diferite ale plantelor asupra

compoziţiei chimice a boabelor;
 corelarea însuşirilor productive ale soiurilor de grâu de primăvară cu

calitatea de panificaţie în funcţie de desimea de însămânţare şi
fertilizare;

 calculul eficienţei economice a producţiei obţinute;
 extinderea culturii grâului de primăvară prin sporirea încrederii

cultivatorilor din zona Câmpiei Transilvaniei, pe baza  eficienţei
economice a acestei plante de cultură.

3.2. FACTORII EXPERIMENTALI ŞI GRADUĂRILE LOR
În vederea realizării obiectivelor propuse, a fost organizată o

experienţă de tip trifactorial,  A x B x C, fiecare factor având câte trei graduări,
în trei repetiţii:

Factorii luaţi în studiu, sunt:
 Factorul S, soiul, cu 3 graduări:

S1 – Pădureni
S2 – GK Március
S3 – GK Tavasz

 Factorul D, desimea de semănat, cu 3 graduări:
D1=250 bg/m2

D2 = 375 bg/m2

D3 = 500 bg/m2

 Factorul F, fertilizarea, cu 3 graduări:
F1= N70P70K0
F2=N100P100K0 + foliar (Fertitell)
F3= N120P120K0

3.3. MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODICA EXPERIMENTALĂ
3.3.1. Materialul biologic
În vederea realizării experienţei trifactoriale, au fost luate în studiu

trei soiuri de grâu de primăvară, unul de provenienţă românească (Pădureni)
şi două importate din Ungaria (GK Marcius şi GK Tavasz).
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S1 PĂDURENI (fostul Rubin)
Soiul Rubin a fost creat la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare

Agricolă Turda, judeţul Cluj, face parte din varietatea ferrugineum, a fost
înregistrat în anul 1973 şi reînscris în ,,Catalogul Oficial al soiurilor’’, ca soi în
conservare, în anul 2009 sub denumirea de ,,Pădureni’’.

Talia plantelor la maturitate este de 95-115 cm. Spicul este roşu,
aristat, dens, cu tendinţă de măciucare, având o lungime de 9-11 cm. Bobul
este oval, de culoare roşie, iar M.M.B. este de 32-38g. Este semitardiv, cu
perioada de vegetaţie de 105-128 de zile. Prezintă sensibilitate la cădere,
datorită taliei mai înalte.

S2. GK MÁRCIUS
Soiul GK Március a fost creat la Institutul de Cercetare al Cerealelor

Szeged din Ungaria şi face parte din varietatea erythrospermum, a fost
înregistrat în anul 1996 şi reînscris în ,,Catalogul European al Soiurilor’’ în
anul 2009. Este un soi care are o perioadă scurtă de vegetaţie (98 -115 zile),
prezintă indici de calitate superioară în ceea ce priveşte utilizarea sa ca grâu
pentru pâine. Este un soi timpuriu, cu dezvoltare iniţială rapidă, iar talia
plantelor este de 90-100 cm.

S3. GK TAVASZ
Soiul GK Tavasz a fost creat la Institutul de Cercetare al Cerealelor

Szeged din Ungaria şi face parte din varietatea ferrugineum, a fost înregistrat
în anul 1996 şi reînscris în ,,Catalogul Oficial European al Soiurilor’’în anul
2009. Are o perioadă de vegetaţie scurtă (100-115 zile), prezintă boabe
mijlocii ca mărime, cu o compoziţie chimică bună şi însuşiri de panificaţie
bune spre foarte bune. Este un soi timpuriu, cu dezvoltarea iniţială rapidă, iar
talia plantelor este mijlocie, de 80-90 cm .
3.3.2. Metodica experimentală

Numărul variantelor rezultate a fost V = 3x3x3 = 27, iar numărul total
al parcelelor experimentale N= n x v = 3x27 = 81. Fiecare factor experimental
a avut trei graduări.

Suprafaţa semănată a parcelei experimentale la Jucu, în anul 2010 a fost
de 9 m2, iar cea recoltabilă de 7 m2. Semănatul s-a realizat cu semănătoarea
pentru parcele experimentale Wintersteiger, distanţa dintre rânduri fiind de 15
cm.

La SCDA Turda, experienţa a fost amplasată în anii 2010, 2012 şi 2013
în acelaşi mod, cu deosebirea că semănatul s-a realizat cu semănătoarea de
parcele experimentale SPE8, cu lăţimea de 1 m şi distanţa dintre rânduri de
12,5 cm. Parcela semănată a fost de 7 m2, iar cea recoltabilă de 5 m2.
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Fertilizarea s-a realizat în trei etape. După recoltarea manuală prin smulgere a
plantelor pentru analize de laborator, s-a efectuat recoltarea mecanizată cu
ajutorul combinei pentru recoltat în câmpuri experimentale
WINTERSTEIGER CLASSIC.

În laborator au fost efectuate următoarelor determinări şi analize:
 talia plantelor;
 numărul de fraţi/plantă;
 lungimea spicului principal;
 numărul de spiculeţe fertile şi sterile pe spicul principal;
 masa totală a plantei;
 masa spicului principal;
 numărul de boabe/spic;
 masa boabelor/spic;
 masa a 1000 boabe (MMB);
 masa boabelor/plantă;
 indicele de recoltă;
 conţinutul de proteină;
 conţinutul de gluten umed;
 indicele de sedimentaţie ( Zeleny).

Indicele de recoltă a fost estimat în procente, individual pentru fiecare
plantă, după formula:

Producţia de boabe (g/plantă)
Indice de recoltă (%) = ---------------------------------------  100

Producţia biologică (g/plantă)
Producţia biologică s-a determinat prin cântărirea fiecărei plante inclusiv

rădăcinile.
Producţia fizică s-a determinat prin cântărirea producţiei obţinute de pe

fiecare parcelă în parte.
Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în câmpul de

experienţă s-a făcut după modelul experienţelor trifactoriale aşezate după
metoda parcelelor subdivizate.

Metoda de analiza economica utilizată a fost ,,Analiza cost/beneficiu”
pentru fiecare soi testat. Totodată, am efectuat şi proba de coacere pentru
fiecare soi testat, probă care ne oferă cele mai complete informaţii cu privire la
calitatea făinurilor.
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CAPITOLUL IV
REZULTATE ŞI DISCUŢII

REZULTATE OBŢINUTE ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL
DE LA JUCU

4.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢELE
FACTORILOR TEHNOLOGICI ŞI GENETICI ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI
COMPONENTELOR ACESTEIA LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ

Din tabelul 4.1 de analiză a varianţei  în experienţa polifactorială cu
trei factori (3x3x3), aşezată după metoda parcelelor subdivizate în trei repetiţii,
se constată aplicând criteriul Fisher că, dintre factorii studiaţi cea mai mare
influenţă asupra producţiei la grâul de primăvară la Jucu o are densitatea, apoi
fertilizarea şi factorul genetic (soiul).

Tabelul 4.1
Analiza varianţei  şi proba F în experienţa trifactorială (3x3x3) cu soiuri

de grâu de primăvară, pentru producţia de boabe (t/ha), în condiţiile de la Jucu,
2010

Sursa variaţiei Suma
patratelor

Grade de
libertate

Pătratul
mediu Proba F Semnifi-

caţia

Densitate (D)
b.g./m2 13,482 2 6,741 319,405 ***
Fertilizare (F) 1,550 2 0,775 45,218 ***
Soi (S) 0,192 2 0,096 6,849 ***
D x S 0,809 4 0,202 13,116 ***
D x F 0,483 4 0,121 7,055 **
Alte tipuri de
ineracţiuni +
eroare

0,405 66

Eroare D 0,084 4 0,0297
Eroare F 0,206 12 0,0330
Eroare S 0,507 36 0,0154
Total 16,921 80

Producţiile cele mai mari se obţin la densitatea de D3, cu 500 boabe
germinabile la metrul pătrat, aceasta fiind în medie cu 0,99 (***)  tone mai
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mare decât la D1 cu 250 bg/m2. Şi la densitatea D2 se obţin sporuri de producţie
foarte semnificative, de 0,57 (***) t/ha faţă de densitatea D1 (tabelul 4.3).

Tabelul 4.3
Influenţa densităţii asupra producţiei (t/ha)  la soiurile de grâu de primăvară,

testate la Jucu, în 2010

Varianta Sim-
bol

Producţia
(tone/ha)

Producţia
(%)

Diferenţa
faţă de D1

(t/ha)

Semnifi-
caţia

250 bg/mp D1 2,93 100.0 0,00 Mt.
375 bg/mp D2 3,50 119,6 0,57 ***
500 bg/mp D3 3,92 134,0 0.99 ***

DL / LSD p 5% 0,11
DL / LSD p 1% 0,18
DL / LSD p 0.1% 0,34

Influenţa fertilizării asupra producţiei la grâul de primăvară este
importantă, obţinându-se sporuri distinct (**) şi foarte semnificative (***)
pozitive pe nivelele de fertilizare F2 şi F3 faţă de F1 (Tabelul 4.4).

Tabelul 4.4
Influenţa fertilizării asupra producţiei (t/ha)  la soiurile de grâu de primăvară,

testate la Jucu, în 2010

Varianta Sim
bol

Produc
ţia

(t/ha)

Produc
ţia

(%)

Diferenţa
faţă de D1

(t/ha)
Semnifi

caţia
Clasifi
carea

N70P70K0 F1 3,30 100,0 0,00 Mt. c
N100P100+foliar F2 3,42 103,6 0,12 ** b

N120P120K0 F3 3,63 110,1 0,33 *** a
DL / LSD p 5%                             DS 5% 0,08 0,09-0,1
DL / LSD p 1% 0,11
DL / LSD p 0,1% 0,15

Ca urmare a aplicării testului Duncan, pe primul loc se situează
varianta de fertilizare F3 cu N120P120K0, după care urmeză F2 şi pe locul 3, F1.

Cele trei soiuri de grâu de primăvară experimentate, realizează în anul
2010, în condiţiile de la Jucu următoarele producţii medii: Pădureni - 3,40 t/ha,
GK Március - 3,43 t/ha şi GK Tavasz – 3,52 t/ha (Tabelul 4.5).
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Soiurile Pădureni şi GK Március sunt apropiate ca nivel al
producţiilor, diferenţa dintre ele fiind nesemnificativă.

Tabelul 4.5
Influenţa soiului asupra producţiei (t/ha)  la grâul de primăvară, Jucu 2010

Varianta Producţia
(tone/ha)

Producţia
(%)

Diferenţa
faţă de D1

(t/ha)

Semnifica-
ţia

Clasifi-
carea

Pădureni 3,40 100,0 0,00 Mt. b
GK Március 3,43 100,8 0,03 - b
GK Tavasz 3,52 103,4 0,12 ** a
DL 5%     DS 5% 0,07 0,057-0,061
DL 1%                                                                  0,09
DL 0,1% 0,12

Interacţiunea celor doi factori tehnologici studiaţi, desimea de semănat
şi fertilizarea, au avut un efect pozitiv asupra producţiei la grâul de primăvară,
determinând sporuri însemnate de producţie (Tabelul 4.7).

Tabelul 4.7
Influenţa interacţiunii D x F (Densitate x Fertilizare) asupra producţiei (t/ha) la

grâul de primăvară, Jucu 2010

Varianta
Producţia

(t/ha)
Producţia

(%)

Diferenţa
faţă de F1

(t/ha)
Semnifi-

caţia

Producţiile obţinute la nivelul de fertilizare F1
250bg/mp- N70P70K0 2,70 100,0 0,00 Mt.
375bg/mp- N70P70K0 3,43 127,1 0,73 ***
500bg/mp-N70P70K0 3,77 139,9 1,07 ***

Producţiile obţinute la nivelul de fertilizare F2
250bg/mp-N100P100+foliar 2,83 100,0 0,00 Mt.
375bg/mpN100P100+foliar 3,48 122,9 0,65 ***
500bg/mp- N100P100+foliar 3,95 139,7 1,12 ***

Producţiile obţinute la nivelul de fertilizare F3
250bg/mp- N120P120K0 3,26 100,0 0,00 Mt.
375bg/mp- N120P120K0 3,60 110,4 0,34 **
500bg/mp- N120P120K0 4,05 124,2 0,79 ***
DL 5%                                                                                          0,15
DL 1% 0,23
DL 0,1%                                                                                       0,38
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4.1.2. Rezultate privind masa a 1000 boabe (MMB)
Masa a o mie de boabe (MMB) este un element de productivitate cu

implicaţii asupra calităţii, de importanţă incontestabilă, deoarece de el depinde
dimensiunea embrionului şi cantitatea de substanţe de rezervă pentru germinaţie
şi răsărire. MMB este în legătură strânsă cu producţia, deoarece soiurile cu
boabe mari pot avea o capacitate de producţie mai mare.

Cele trei genotipuri de grâu de primăvară testate s-au încadrat în grupa
celor cu masă mică şi mijlocie a boabelor. Din tabelul 4.10 se observă că două
dintre soiuri au valori mai apropiate pentru acest indice, respectiv Pădureni şi
GK Március. Cel de al treilea soi, GK Tavasz, are masa a 1000 boabe cu 4,39 g
mai mică decât Pădureni. Diferenţa dintre acest soi şi varianta martor este foarte
semnificativ negativă (000).

Tabelul 4.10
Influenţa factorului S (Soi) asupra masei a 1000 boabe (g) la soiurile

de grâu de primăvară testate în anul 2010 la Jucu

Simbol Varianta Masa a 1000
boabe (g) Diferenţa faţă

de S1

Semnifi
caţia

S1 Pădureni 37,27 Mt. -
S2 GK Március 37,96 + 0,69 -
S3 GK Tavasz 32,88 - 4,39 000

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,88
1,47
2,75

4.1.3.  Rezultate privind numărul de boabe în spic
Numărul de boabe în spic este o componentă importantă a producţiei

grâului de primăvară. Această componentă de producţie este dependentă de
capacitatea de diferenţiere a spiculeţelor fertile în spic şi de nivelul de nutriţie
pe care plantele îl au la dispoziţie în momentul respectiv. Dintre factorii
cercetaţi, cea mai mare influenţă asupra numărului de boabe în spic îl are soiul
(F= 73.850***), după care urmează, în ordine: fertilizarea, interacţiunea
factorilor SxD şi densitatea.

Cel mai mare număr de boabe/spic s-a obţinut la soiul GK Tavasz,
acesta fiind urmat de soiul Pădureni, cele mai puţine fiind obţinute la GK
Március (tabelul 4.13). Numărul mediu de boabe /spic a fost de 42,63 la
Pădureni, 39,57 la GK Március şi 47,14 la GK Tavasz.
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Tabelul 4.13
Influenţa factorului S (Soi) asupra numărului de boabe/spic la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2010 la Jucu

Simbol Varianta Numărul de
boabe/spic

Diferenţa
faţă de S1

Semnificaţia
diferenţei

S1 Pădureni 42,63 Mt. -
S2 GK Március 39,57 -3,06 00
S3 GK Tavasz 47,14 +4,50 **

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

1,74
2,88
5,39

4.1.4. Rezultate pentru caracterul masa boabelor/spic
Masa boabelor în spic constituie o componentă deosebit de

importantă, depinzând de factori ereditari, de plasticitatea soiului, dar, în mare
măsură şi de factorii climatici din perioada umplerii boabelor. Un factor
deosebit de important care contribuie la diminuarea greutăţii boabelor în spic îl
constituie bolile foliare şi cele ale spicului. Masa medie a boabelor/spic a fost
de 1,62 g la soiul Pădureni, celelalte soiuri având valori pentru acest caracter
destul de apropiate de acesta (Tabelul 4.18).

Tabelul 4.18
Influenţa factorului S (Soi) asupra greutăţii boabelor /spic (g) la soiurile de

grâu de primăvară testate în anul 2010 la Jucu

Simbol Varianta
Masa

boabelor/spic
(grame)

Diferenţa faţă
de S1

(grame)

Semnifi-
caţia

diferenţei

S1 Pădureni 1,62 Mt. -
S2 GK Március 1,50 -0,12 0
S3 GK Tavasz 1,57 -0,05 -

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,12
0,20
0,37
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4.1.5. Rezultate privind numărul spicelor/m2

Numărul de spice recoltabile pe unitatea de suprafaţă este o
componentă de producţie foarte importantă a grâului de primăvară, de aceasta
depinzând, în mare măsură şi celelalte componente de producţie care, în final,
formează recolta sau producţia grâului de primăvară. Această componentă de
producţie depinde de densitatea de semănat, de capacitatea de înfrăţire
productivă a soiurilor şi de rezervele de nutriţie şi umiditate din sol.

Soiul GK Tavasz are cea mai mare capacitate de înfrăţire productivă,
formând un număr mai mare de spice recoltabile/m2, comparativ cu celelalte
două soiuri de grâu de primăvară experimentate (figura 4.4).
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Figura 4.4. Numărul de spice recoltabile pe unitatea de suprafaţă în funcţie de
densitatea de semănat şi fertilizare la soiul de grâu de primăvară GK Tavasz

(Jucu, 2010)
4.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢELE
FACTORILOR TEHNOLOGICI ŞI GENETICI ASUPRA UNOR ÎNSUŞIRI
MORFO-PRODUCTIVE LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ

Masa plantelor a fost determinată prin cântărire cu o balanţă
electronică de mare precizie. Analiza varianţei pentru acest caracter arată că
aceasta este influenţată în primul rând de fertilizare (F = 186,938***), după
care urmează soiul, dar sunt şi interacţiuni importante care sunt de luat în
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considerare, ca S x F şi S x D x F. Dintre cele trei soiuri luate în studiu,
observăm că Pădureni are cea mai mare masă a plantei, celelalte soiuri de
origine maghiară fiind mai apropiate din punct de vedere al acestui caracter.
Valorile mai mari pentru masa plantei la soiul Pădureni ar putea fi atribuite
taliei mult mai înalte ale acestuia.

Indicele de recoltă nu face parte din categoria componentelor
morfologice de producţie. Dintre soiurile testate, GK Tavasz a avut cea mai
mare valoare pentru indicele de recoltă, respectiv 0,38. La soiul Pădureni  s-a
înregistrat cea mai mică valoare pentru indicele de recoltă, aceasta datorând-se
probabil şi taliei mai înalte, comparativ cu celelalte soiuri.

Dintre cele trei soiuri, talia cea mai înaltă a avut-o Pădureni, în
medie 111,36 cm, el fiind şi cel mai predispus la fenomenul de cădere. Soiurile
ungureşti, GK Március şi GK Tavasz, au fost în medie cu 22,85 şi 37,87 cm
mai scunde decât Pădureni.

Numărul de fraţi pe plantă, este de asemenea o caracteristică care
depinde mai mult de soi (F= 160,157***), dar poate fi influenţat şi de densitate
(F= 21,120***). Cu cât spaţiul de nutriţie pentru fiecare plantă este mai mare,
aceasta însemnând o densitate de semănat mai mică, numărul de fraţi/plantă
este mai mare. Soiul Pădureni formează în medie 2,74 fraţi/plantă (tabelul
4.19), soiurile GK Március şi GK Tavasz formând în medie 2,63 respectiv
3,12 fraţi/plantă.

Numărul cel mai mare de spiculeţe a fost înregistrat la soiul Pădureni
18,29, după care a urmat la mică distanţă soiul GK Március, care a format în
medie 17,8 spiculeţe, pe locul trei fiind soiul GK Tavasz cu diferenţă foarte
semnificativ negativă faţă de Pădureni. Dacă la numărul total de spiculeţe
/spic, soiul Pădureni se află pe primul loc, în ceea ce priveşte numărul de
spiculaţe fertile/spic situaţia se schimbă în favoarea soiului GK Március cu un
număr de 16,98 .

Lungimea spicului este din nou un caracter care depinde mai mult în
exprimarea lui de genotip, dar poate fi influenţat de fertilizare şi mai puţin de
densitate. Cea mai mare lungime a spicului principal a fost înregistrată la soiul
Pădureni (9,95 cm).
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Tabelul 4.19
Însuşirile morfo-fiziologice înregistrate la soiurile de grâu de primăvară testate
la Jucu, în anul 2010

SOIUL Masa
plan
tei
(g)

Indicele
de

recoltă

Talia
(cm)

Nr.
Fraţi/
plantă

Nr.
Spicu-

leţe
/spic

Nr.
Spicu
leţe

Fertil
e/spic

Lungi
mea

Spicu
lui

(cm)
PADURENI 12,06 0,29 111,36 2,74 16,76 16,48 9,95

GK MARCIUS 10,91 0,31 88,51 2,63 17,80 16,98 8,07
GK TAVASZ 10,26 0,38 73,49 3,12 18,13 15,82 8,65

DL 5% 0,69 0,02 1,75 0,05 0,30 0,28 0,53
DL 1% 1,15 0,04 4,55 0,07 0,41 0,46 0,87
DL 0,1% 2,15 0,07 8,52 0,09 0,54 0,86 1,63

4.4. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢELE
FACTORILOR TEHNOLOGICI ŞI GENETICI ASUPRA PRINCIPALILOR
INDICI DE CALITATE LA  GRÂUL DE PRIMĂVARĂ LA JUCU, ÎN
ANUL 2010

Cercetările de până acum au dus la stabilirea următoarelor corelaţii
pozitive referitoare la calitatea grâului:

- capacitate de translocare a azotului din frunze în bob şi conţinutul de
proteină;

- sol bogat în azot şi conţinut ridicat de proteine;
- climate de stepă şi calitate superioară.
Dintre elementele de tehnologie, îngrăşămintele cu azot exercită o

acţiune destul de pronunţată asupra bogăţiei în proteine. Se apreciază că la
grâu, în fazele timpurii de vegetaţie predomină consumul

de azot, apoi cel de potasiu, iar la înspicare predomină din nou consumul de
azot. În anii cu precipitaţii abundente, fertilizarea cu azot poate cauza creşterea
şi căderea plantelor, ceea ce duce la obţinerea de boabe şiştave, cu conţinut
ridicat în proteine.

Analiza varianţei pentru conţinutul de proteină este prezentată în
tabelul 4.45 şi arată că acest parametru este influenţat în primul rând de soi,
apoi fertilizare; densitatea şi interacţiunea dintre factori concurând mai puţin
la exprimarea acestui caracter.
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Tabelul 4.45
Analiza varianţelor şi proba F la experienţa trifactorială (3x3x3) pentru

caracterul “conţinutul de proteină” (%) la grâul de primăvară

Cauza variabilităţii Suma
pătratelor

Grade de
libertate

Pătratul
mediu Proba F

S (Soi) 41,175 2 20,587 227,037***
D (Densitate) 1,752 2 0,876 6,280*
F (Fertilizare) 10,481 2 5,241 66,341***
S x D 3,623 4 0,905 6,510**
S x F 1,047 4 0,262 5,106***
D x F 1,336 4 0,334 5,514***
S x D x F 1,482 8 0,185 3,612**
R (repetiţii) 0,060 2 0,030
Alte tipuri de
interacţiuni 4,897 52

Eroare S 0,362 4 0,090
Eroare D 1,674 12 0,139
Eroare F 1,855 36 0,079
TOTAL 65,853 80

Dintre cele trei soiuri studiate, GK Március are conţinutul cel mai
bogat în proteine, cu o medie de 12,47% (tabelul 4.46). Soiul Pădureni
înregistrează un conţinut cu 1,07% mai redus decât GK Március, dar cu 0,66%
mai mare decât GK Tavasz.

Tabelul 4.46
Influenţa factorului S (Soi) asupra conţinutului de proteină la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2010 la Jucu

Simbol Varianta Conţinutul în
proteină (%)

Diferenţa
faţă de S1

Semnificaţia

S1 Pădureni 11,40 Mt. -
S2 GK Március 12,47 +1,07 ***
S3 GK Tavasz 10,74 -0,66 00

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,344
0,565
1,059
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Doar o mică parte din proteinele conţinute în bob sunt de natură
hidrosolubilă şi nu se regăsesc în structura glutenului. Prin urmare, cercetările
orientate asupra conţinutului în gluten şi a fracţiunilor proteice componente
oferă informaţii valoroase privind calitatea de panificaţie a grâului.

Cel mai bun conţinut de gluten umed în anul 2010 la Jucu l-a avut
soiul Pădureni cu o medie de 28,30 % (tabelul 4.50). Soiurile GK Március şi
GK Tavasz au avut conţinuturi cu 3,73 şi 3,37 % mai mici decât acesta.

Tabelul 4.50
Influenţa factorului S (Soi) asupra conţinutului de gluten umed la soiurile de

grâu de primăvară testate în anul 2010 la Jucu

Simbol Varianta
Conţinutul
de gluten
umed (%)

Diferenţa
faţă de S1

Semnificaţia

S1 Pădureni 28,30 Mt. -
S2 GK Március 24,57 -3,73 000
S3 GK Tavasz 24,93 -3,37 000

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,75
1,24
2,32

CAPITOLUL V
REZULTATE OBŢINUTE ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL

DE LA S.C.D.A. TURDA, ÎN PERIOADA 2010-2013
5.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢELE

FACTORILOR TEHNOLOGICI ŞI GENETICI ASUPRA PRODUCŢIEI LA
GRÂUL DE PRIMĂVARĂ

Analizând  valorile medii ale producţiilor obţinute pe soiuri şi ani
experimentali, se constată faptul că raporturile de cauzalitate din perioada
celor trei ani sunt complexe; acţiunii factorilor genetici şi tehnologici asociidu-
li-se şi acţiunea factorilor naturali. Din tabelul 5.2 de analiză a varianţei  în
experienţa polifactorială cu patru factori (3 x 3 x 3 x 3), aşezată după metoda
parcelelor subdivizate în trei repetiţii, se constată aplicând criteriul Fisher că,
dintre factorii studiaţi, cea mai mare influenţă asupra producţiei la grâul de
primăvară o are factorul climatic (an), după care urmează densitatea, apoi
fertilizarea şi factorul genetic (soiul).
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Tabelul 5.2
Analiza varianţei  şi proba F în experienţa polifactorială (3x3x3x3) cu

soiuri de grâu de primăvară, pentru producţia de boabe (t/ha), în condiţiile de
la Turda în perioada 2010-2013

Sursa variaţiei Suma
Patrate

lor

Grade
de

libertat
e

Pătrat
ul

mediu

Proba F Semnif
icaţia

Ani ( A ) 82,542 2 41,271 835,941 ***
Densitate ( D ) 34,911 2 17,456 588,087 ***
Fertilizare (F) 6,754 2 3,377 102,299 ***
Soi (S) 0,942 2 0,470 30,531 ***
A x D 15,948 4 3,987 134,318 ***
D x S 0,386 4 0,096 6,257 **
F x S 0,225 4 0,056 3,733 **
A x D x S 0,467 8 0,058 3,787 **
Alte tipuri de
interacţiuni 5,068 214

Eroare A 0,195 4 0,0494
Eroare D 0,356 12 0,0297
Eroare F 1,188 36 0,0330
Eroare S 1,166 108 0,0154
Total 147,243 242

Anul 2010, în care s-au obţinut producţii apropiate de media anilor
experimentali a fost caracterizat din punct de vedere climatic prin luna martie
mai secetoasă, care a determinat o răsărire mai târzie a grâului de primăvară şi
o dezvoltare vegetativă mai redusă în primele faze de vegetaţie. Luna aprilie a
anului 2010 a fost mai echilibrată din punct de vedere al precipitaţiilor,
înregistrându-se un plus faţă de media multianuală de 5,9 mm. Perioada de
vegetaţie a grâului de primăvară s-a desfăşurat pe fondul unor temperaturi mai
ridicate decât normala din luna martie până în luna iulie şi a unui exces de
umiditate. În anii 2012 şi 2013 s-au obţinut diferenţe de producţie la grâul de
primăvară, faţă de media anilor experimentali, foarte semnificativ pozitive
(2012***) şi foarte semnificativ negative (2013000).

Producţiile obţinute în anul experimental 2012 la grâul de primăvară
(tabelul 5.3),  demonstrează faptul că în Câmpia Transilvaniei există condiţii în
care acesta poate fi comparabil ca eficienţă economică cu grâul de toamnă.
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Tabelul 5.3
Influenţa condiţiilor climatice asupra producţiei (t/ha)  la soiurile de grâu de

primăvară, testate la Turda, în perioada 2010-2013

Varian
ta

Sim-
bol

Produc-
ţia

( t/ha )

Produc-
ţia

( % )

Diferen
ţa faţă
de A0

Semnifica-
ţia Clasifica

rea

Media
anilor A0 4,51 100,0 - Mt.

2010 A1 4,42 98,2 -0,09 - b
2012 A2 5,26 116,7 0,75 *** a
2013 A3 3,84 85,2 -0,67 000 c

DL p 5%     Ds 5% 0,10 0,078-
0,080DL  p 1% 0,16

DL p 0,1% 0,30

În experienţa noastră s-a pornit de la un nivel de fertilizare de bază F1
(tabelul 5.5), asigurându-se de la început 70 kg/ha azot şi fosfor substanţă
activă. Producţiile au crescut pe nivelele de fertilizare F2 (N100P100+foliar) şi F3
(N120P120K0) cu 190 şi 400 kg/ha, asigurându-se sporuri foarte semnificative
(***).

Tabelul 5.5
Influenţa factorului F (Fertilizare) asupra producţiei (t/ha) la soiurile de grâu

de primăvară testate în perioada 2010-2013 la Turda

Varianta Simbol Producţia
(t/ha)

Producţia
(%)

Diferenţa
faţă de

F1
Semnificaţia

N70P70K0 F1 4,31 100,0 0,00 Mt.
N100P100+foliar F2 4,50 104,6 0,19 ***

N120P120K0 F3 4,71 109,5 0,40 ***
DL p 5% 0,06
DL  p 1% 0,08
DL p 0,1% 0,10

Dintre  soiurile de grâu de primăvară testate, se observă că GK Tavasz
are nivelul cel mai ridicat de productivitate (Tabelul 5.6), obţinându-se un spor
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de producţie de 150 kg/ha faţă de Pădureni, asigurat statistic, foarte
semnificativ. Soiul Pădureni a fost considerat martor deoarece este cel mai
longeviv (a fost creat şi lansat în producţie în anul 1973) şi cel mai cultivat în
Câmpia Transilvaniei, fiind totodată foarte rezistent la încolţirea în spic. Soiul
Pădureni, apare în Catalogul European al Soiurilor ca soi în conservare, ceea
ce înseamnă că poate fi cultivat numai într-un anumit areal, respectiv în
România.

Tabelul 5.6
Influenţa factorului S (Soi) asupra producţiei (t/ha) la soiurile de grâu

de primăvară testate în perioada 2010-2013 la Turda

Varianta
Sim-
bol

Producţia
(t/ha)

Producţia
(%)

Diferenţa
faţă de S1

Semnifi
caţia

Pădureni S1 4,44 100,0 Mt. -
GK Március S2 4,49 103,4 0,05 -
GK Tavasz S3 4,59 101,9 0,15 ***

DL p 5% 0,04
DL  p 1% 0,05
DL p 0,1% 0,07

Dintre interacţiunile factorilor cercetaţi, cea mai mare influenţă asupra
producţiei la grâul de primăvară o are factorul climatic (Anul) x Densitatea.
Varianta martor a fost considerată media/ani a producţiilor la densitatea de
250, 375 şi 500 boabe germinabile/m2. Din rezultatele de producţie obţinute la
Turda, se observă că au fost incluşi trei ani diferiţi pentru cultura grâului de
primăvară: anul 2012 foarte favorabil, anul 2010 favorabil şi 2013 mai puţin
favorabil. Ȋn anul 2012 s-au obţinut sporuri de producţie foarte semnificative
faţă de varianta martor, acestea fiind cuprinse între 610 şi 1010 kg/ha (tabelul
5.7).
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Tabelul 5.7
Influenţa interacţiunii A x D (An x Densitate) asupra producţiei (t/ha) la grâul

de primăvară, Turda 2010-2013

Varianta Simbol Producţia
(t/ha)

Produc
ţia

(%)

Diferen
ţa faţă

de A0D1

Semnifi-
caţia

Media/ani a
producţiilor la D1

A0D1 4,00 100,0 0,00 Mt.

2010 - 250bg/mp A1D1 3,44 85,9 -0,56 000
2012 - 250bg/mp A2D1 5,01 125,2 1,01 ***
2013 - 250bg/mp A3D1 3,56 88,9 -0,44 000

Media/ani a
producţiilor la D2

A0D2 4,61 100,0 0,00 Mt.

2010 - 375bg/mp A1D2 4,63 100,4 0,02 -
2012 - 375bg/mp A2D2 5,25 113,4 0,64 ***
2013 - 375bg/mp A3D2 3,95 87,7 -0,66 000

Media/ani a
producţiilor la D3

A0D3 4,91 100,0 0,00 Mt.

2010 - 500bg/mp A1D3 5,21 106,1 0,30 **
2012 - 500bg/mp A2D3 5,52 112,4 0,61 ***
2013 - 500bg/mp A3D3 4,01 81,7 -1,20 000

DL p 5% 0,13
DL  p 1% 0,19
DL p 0,1% 0,32

5.3. PRODUCŢIA OBŢINUTĂ LA SOIURILE DE GRÂU DE
PRIMĂVARĂ, LA TURDA ÎN ANUL 2010

Cele trei soiuri de grâu de primăvară reacţionează în mod specific la
interacţiunea tehnologici, densitatea de semănat şi fertilizarea, observându-se
un comportament mai bun al soiului GK Tavasz (figura 5.2).
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Figura 5.2. Influenţa densităţii de semănat şi fertilizării asupra producţiei la
cele trei soiuri de grâu de primăvară testate la Turda, în anul 2010

5.4. PRODUCŢIA OBŢINUTĂ LA SOIURILE DE GRÂU DE
PRIMĂVARĂ, LA TURDA ÎN ANUL 2012

Anul 2012, a fost cel mai favorabil culturii grâului de primăvară, cu un
regim termic şi pluviometric echilibrat, astfel că în experienţele organizate s-
au obţinut cele mai mari producţii dintr-o serie de 3 ani experimentali.
Producţiile obţinute la grâul de primăvară, au fost comparabile cu cele
înregistrate la grâul de toamnă. În anul 2012, soiurile de grâu de primăvară şi-
au exprimat potenţialul de producţie, astfel că diferenţa dintre soiul situat pe
locul I (GK Tavasz) şi martor (Pădureni) a fost de numai 0,09 t. Cele trei soiuri
de grâu de primăvară au avut un nivel mediu al producţiilor peste 5200 kg/ha
(tabelul 5.13).
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Tabelul 5.13
Influenţa factorului S (Soi) asupra producţiei (t/ha) la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2012 la Turda

Varianta Simbol
Produ

cţia
( t/ha )

Produ
cţia

( % )

Diferenţ
a

faţă de
S1

Semnifi-
caţia

CCllaassiiffii--
ccaarree

DDuunnccaann

Pădureni S1 5,21 100,0 Mt. - b
GK Március S2 5,26 101,0 0,05 - ab
GK Tavasz S3 5,30 101,8 0,09 ** a

DL p 5%                                  DS 5% 0,06 0,057-
0,061DL  p 1% 0,08

DL p 0,1% 0,11

Din tabelul 5.14 se poate observa că într-un an favorabil din punct de
vedere climatic pentru cultura grâului de primăvară, influenţa densităţii de
semănat nu mai este atât de importantă ca în anul 2010, obţinându-se sporuri
de producţie de 240 şi 510 kg/ha la densitatea cu 375 şi 500 b.g./m2 faţă de
250 b.g./m2.

Tabelul 5.14
Influenţa factorului D (Densitate) asupra producţiei (t/ha) la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2012 la Turda

Varianta Simbol
Produ

cţia
(t/ha)

Produ
cţia
(%)

Diferenţ
a faţă de

D1

Semni-
ficaţia

Clasific
area

Duncan

250 bg/mp D1 5,01 100,0 0,00 - c
375 bg/mp D2 5,25 104,7 0,24 *** b
500 bg/mp D3 5,52 110,1 0,51 *** a

DL p 5%               DS 5% 0,02 0,053-
0,056DL  p 1% 0,04

DL p 0,1% 0,07
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Influenţa interacţiunii factorilor tehnologici asupra producţiei în anul
2012, la fiecare soi de grâu de primăvară testat, arată că nu există diferenţe
mari între acestea din punct de vedere al potenţialului de producţie. Producţiile
cele mai mari la toate genotipurile testate s-au obţinut în varianta cu 500 boabe
germinabile/mp şi 120 kg/ha N şi P s.a. (figura 5.3).
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5.5. PRODUCŢIA OBŢINUTĂ LA SOIURILE DE GRÂU DE
PRIMĂVARĂ, LA TURDA, ÎN ANUL 2013

Anul 2013 a fost mai puţin favorabil  pentru grâul de primăvară, mai
ales datorită perioadei secetoase din luna iulie, care a coincis cu fenofazele de
creştere şi umplerea boabelor. Datorită acestui fapt s-au obţinut producţii mai
mici comparativ cu ceilalţi doi ani experimentali.

La soiul Pădureni, considerat martor, s-a obţinut o producţie medie de
3,75 t/ha (tabelul 5.16), iar la celelalte soiuri analizate la Turda, producţii
medii cu 1,5 şi 5,5% mai mari decât la acesta. Testul Duncan permite
clasificarea soiurilor din punct de vedere al capacităţii de  producţie şi indică
că primul loc în anul 2013 este ocupat de soiul GK Tavasz, urmat de  soiul GK
Március, respectiv soiul Pădureni (tabelul 5.16).

Tabelul 5.16
Influenţa factorului S (Soi) asupra producţiei (t/ha) la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2013 la Turda

Varianta Simb
ol

Produ
cţia

(t/ha)

Produ
cţia
(%)

Diferenţ
a

faţă de
S1

Semnifi-
caţia

CCllaassiiffii
ccaarree

DDuunnccaann

Pădureni S1 3,75 100,0 Mt. - b
GK Marcius S2 3,81 101,5 0,06 - b
GK Tavasz S3 3,96 105,5 0,21 ** a

DL p 5%                                  DS 5% 0,07 0,057-
0,061DL  p 1% 0,09

DL p 0,1% 0,12
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Din figura 5.4 se poate observa că soiurile de grâu de primăvară testate
reacţionează diferit în funcţie de densitate şi nivelul de fertilizare, în anul
2013. Observăm o comportare mai bună a soiului GK Tavasz.
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Figura 5.4. Influenţa densităţii de semănat şi fertilizării asupra producţiei la
cele trei soiuri de grâu de primăvară testate la Turda, în anul 2013

5.6.1. Rezultate privind caracterul masa a 1000 boabe (MMB) la
Turda, în anul 2013

Rezultatele obţinute la Turda în anul 2013, pentru caracterul masa a
1000 boabe (MMB), au adus confirmări privind faptul că acest indice deosebit
de important pentru capacitatea de producţie este condiţionat în primul rând de
genotip; dar şi factorii tehnologici studiaţi (densitatea şi fertilizarea) au avut o
contribuţie importantă. MMB este în legătură strânsă cu producţia, iar soiurile
cu boabe mari au în general o capacitate de producţie mai mare, cunoscându-se
faptul că există greutăţi în ameliorarea acestui caracter la grâul de primăvară.
Din figura 5.5, rezultă că masa o mie de boabe este condiţionată în proporţie
de 54,98% de genotip, iar factorii tehnologici studiaţi au împreună o cotă de
participare de 34,87%.
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Analiza valorilor medii ale masei a 1000 boabe obţinute la cele trei
soiuri arată că soiul Pădureni are cea mai ridicată valoare a acestui caracter cu
4,11 şi 4,95 grame mai mare decât la soiurile GK Március şi GK Tavasz
(Tabelul 5.19).

Tabelul 5.19
Influenţa factorului S (Soi) asupra masei a 1000 boabe (g) la soiurile

de grâu de primăvară testate în anul 2013 la Turda

Simbol Varianta
Masa a

1000
boabe (g)

Diferenţa
faţă de S1

Semnificaţia Clasificarea
Duncan

S1 Pădureni 32,53 Mt. - a
S2 GK

Március
28,41 -4,11 000 b

S3 GK Tavasz 27,57 - 4,95 000 c
DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,46
0,61
0,80

0,46-0,49

14.42%

20.45%

54.98%

5.21% 4.94%

DENSITATE
FERTILIZARE
SOI
 INTERACTIUNI
EROARE

Figura 5.5. Influenţa factorilor asupra masei a 1000 boabe la grâul de
primăvară (Turda, 2013).
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Valorile cele mai mari pentru masa a 1000 boabe s-au obţinut la
densitatea cu 250 boabe germinabile/m2, iar cele mai mici la densitatea D3 cu
500 b.g./m2 ( Tabelul 5.21). Diferenţele dintre densităţile D3, D2 faţă de D1, la
caracterul masa a 1000 boabe au fost distinct şi foarte semnificativ negative.

Tabelul 5.21
Influenţa factorului D (Densitate) asupra masei a 1000 boabe (g) la soiurile de

grâu de primăvară testate în anul 2013 la Turda

Simbol Varianta MMB
(g)

Diferenţa
faţă de D1

Semnificaţia

D1 250 b.g./m2 30,96 Mt. -
D2 375 b.g./m2 29,27 -1,69 00
D3 500 b.g./m2 28,28 -2,68 000

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,58
0,96
1,79

5.6.2. Rezultate pentru caracterul masa boabelor/spic la Turda, în anul
2013

Masa medie a boabelor/spic a fost de 1,33 g la soiul Pădureni, celelalte
soiuri având valori pentru acest caracter cu 0,25 şi  0,45 grame mai mici decât
acesta (Tabelul 5.22). Masa boabelor în spic a fost influenţată de densitatea de
semănat şi de nivelul de nutriţie al plantelor, la Turda în anul 2013.  După cum
se poate observa, din datele prezentate în tabelul 5.23, la densităţi reduse de
semănat s-a realizat cea mai mare masă a boabelor în spic. La densitatea de
500 b.g./m2 s-au obţinut diferenţe foarte semnificativ negative faţă de
densitatea cu 250 boabe germinabile/m2 (tabelul 5.23).
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Tabelul 5.22
Influenţa factorului S (Soi) asupra masei boabelor /spic (g) la soiurile de grâu

de primăvară testate în anul 2013 la Turda

Simbol Varianta
Masa

boabelor/spic
(g)

Diferenţa
faţă de S1

(g)

Semnificaţia
diferenţei

S1 Pădureni 1,33 Mt. -
S2 GK Március 1,08 -0,25 000
S3 GK Tavasz 0,88 -0,45 000

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,04
0,05
0,06

Tabelul 5.23
Influenţa factorului D (Densitate) asupra masei boabelor/spic la soiurile de

grâude primăvară testate în anul 2013 la Turda

Simbol Varianta
Masa

boabelor/spic
( g )

Diferenţa
faţă de D1

(g)

Semnificaţia
diferenţei

D1 250 b.g./m2 1,20 Mt. -
D2 375 b.g./m2 1,10 -0,10 00
D3 500 b.g./m2 0,99 -0,21 000

DL p 5%
DL p 1%
DL p 0,1%

0,04
0,07
0,14

5.7. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢELE
FACTORILOR TEHNOLOGICI ŞI GENETICI ASUPRA INDICILOR DE
CALITATE LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ, ÎN ANUL 2013 LA TURDA

Dacă anul 2012 a fost favorabil pentru manifestarea potenţialului de
producţie, anul 2013 a fost propice pentru ca soiurile de grâu de primăvară
testate să-şi demonstreze potenţialul calitativ. Analiza varianţei pentru



ing. Brăileanu Sorin - Ionel Rezumat al tezei de doctorat

35

conţinutul de proteină indică faptul că acest indice de apreciere a calităţii
grâului este influenţat în mare măsură de genotip.

Dintre cele trei soiuri studiate, GK Március are conţinutul cel mai
bogat în proteine, cu o medie de 15,34% (tabelul 5.33). Soiul Pădureni
înregistrează un conţinut mediu de 13,11%,  mai redus decât soiurile GK
Március şi GK Tavasz. Dacă soiul GK Március s-a remarcat prin conţinutul
ridicat de proteină în bob, se poate constată că şi în privinţa conţinutului de
gluten este pe primul loc, cu un procent mediu în funcţie de varianta
experimentală de 33,85%.

Când indicele de sedimentaţie (Zeleny) este completat cu determinarea
conţinutului în proteină sau gluten, reprezintă un sistem de evaluare a calităţii
care poate fi considerat “compromisul optim”. Aceasta înseamnă că, în
condiţiile în care se obţine un conţinut de proteină şi gluten umed cu valoare
mare, se obţin şi valori ridicate ale indicelui de sedimentaţie. Indicele Zeleny
este condiţionat în proporţie ridicată de genotip, dar poate fi îmbunătăţit prin
fertilizare.

Tabelul 5.33
Valorile indicilor de calitate la soiurile de grâu de primăvară testate în

anul 2013 la SCDA Turda
Soiul Conţinutul de

proteină(%)
Conţinutul de

gluten umed (%)
Indicele Zeleny

(ml)
Pădureni 13,11 27,30 66,00

GK Március 15,34 33,85 77,22
GK Tavasz 14,21 30,15 72,44

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

0,19
0,32
0,60

1,05
1,74
3,26

1,74
2,87
5,37

Cele mai complete informaţii asupra calităţii făinurilor din soiurile de
grâu sunt furnizate de proba de coacere (figurile 5.13 şi 5.14).  Analiza pâinii
coapte presupune o analiză fizică şi un examen oganoleptic.
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Figura 5. 13. Proba de coacere la soiurile Figura 5. 14. Proba de coacere la
soiul de grâu de primăvară testate la Turda, grâu de primăvară Pădureni

în anul 2013

Greutatea pâinii a variat la soiul Pădureni de la 128,8 până la 139,1
grame, observându-se un aspect mai rumen al cojii pe nivelele de fertilizare F2
şi F3, comparativ cu F1 (figura 5.14).
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CAPITOLUL VI
CORELAŢII FENOTIPICE LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ

6.1. RELAŢIA DINTRE PRODUCŢIE ŞI ELEMETELE DE
PRODUCTIVITATE, ÎN ANUL 2010 LA JUCU

După cum se cunoaşte estimarea producţiilor  se poate realiza pe baza
următoarelor elementelor de productivitate: numărul mediu de spice/m2,
numărul mediu de boabe din spic şi MMB; înmulţind valorile pentru cei trei
indici menţionaţi şi împărţind rezultatul la 100. Din figura 6.1, se poate
observa că producţia este corelată pozitiv cu cele trei elemente de
productivitate menţionate, dar între elementele de productivitate corelaţiile
sunt negative. Aceasta înseamnă că, dacă avem un număr mai mare de spice la
metrul pătrat, acestea sunt de dimensiuni mai mici, având un număr mai mic
de boabe în spic. De asemenea, dacă într-un spic se formează un număr mai
mare de boabe, acestea sunt de dimensiuni mai mici, scăzând implicit şi masa
a 1000 boabe.

Figura 6.1. Corelaţiile dintre producţie şi elementele de productivitate la grâul
de primăvară
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6.2. RELAŢIA DINTRE PRODUCŢIE ŞI INDICII DE CALITATE
LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ, ÎN ANUL 2010 LA JUCU

Între producţia de boabe şi conţinutul de proteină a fost observată la
toate soiurile de grâu de primăvară testate, existenţa unei corelaţii negative. În
figura 6.6 este prezentată această mult invocată corelaţie negativă dintre
producţie şi conţinutul de proteină, pentru un eşantion de 27 de perechi de
valori pentru fiecare soi în parte, valori obţinute în anul 2010 la Jucu.
Coeficienţii de corelaţie au valori negative la toate soiurile, confirmând
existenţa acestei relaţii inverse între producţia de boabe şi conţinutul de
proteină, ilustrată şi de panta descendentă a dreptelor de regresie. Cea mai
ridicată valoare a coeficietului de corelaţie, în anul 2010,  a fost înregistrată la
soiul Pădureni.

PADURENI y = -1.0921x + 15.165
r= -0.654***

PADURENI y = -1.045x2 + 5.9372x + 3.5298

GK MARCIUS y = -0.1946x + 13.04
r=- 0.163

GK MARCIUS y= -0.3965x2 + 2.4723x + 8.6257

GK TAVASZ y= -0.1582x + 11.338
r= -0.186

GK TAVASZ y = -0.1099x2 + 0.5809x + 10.115
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Figura 6.6. Relaţia dintre producţie şi conţinutul de proteină la grâul de
primăvară (Jucu, 2010)
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6.3. RELAŢIA DINTRE PRODUCŢIE ŞI ELEMETELE DE
PRODUCTIVITATE, ÎN ANUL 2013 LA TURDA

Între producţie şi numărul de spice/m2 a fost identificată şi la Turda, în
anul 2013 o corelaţie pozitivă la toate soiurile de grâu de primăvară testate,
relaţie descrisă de panta ascedentă a dreptei de regresie. Cel mai ridicat
coeficient de corelaţie a fost semnalat la soiul GK Március (Figura 6.8), foarte
semnificativ pozitiv.

PADURENI y = 0.0014x + 3.2041
r= 0.502**

GK MARCIUS y = 0.0027x + 2.7186
r= 0.768***

GK TAVASZ y = 0.0031x + 2.5903
r = 0.641**
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Figura 6.8. Relaţia dintre producţie şi numărul de spice/m2 la soiurile de grâu
de primăvară, Turda 2013

7.1.EFICIENŢA ECONOMICĂ LA GRÂUL DE PRIMĂVARĂ, MEDIA
ANILOR 2010-2013, ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL DE LA TURDA

Eficienţa se caracterizează prin raportul între costuri şi rezultatele
obţinute. Cresterea eficienţei înseamnă reducerea permanentă a costurilor de
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producţie, sporirea calităţii şi obţinerea de rezultate bune din activitatea de
producţie.

Ȋn tabelul 7.4. se prezintă profitul care se poate obţine la cultura
grâului  de primăvară, numai prin valorificarea producţiei de boabe.
Rezultatele economice obţinute ne îndreptăţesc să afirmăm că grâul de
primăvară este o cultură rentabilă în condiţiile Câmpiei Transilvaniei.

Tabelul 7.4
Profitul obţinut ( lei/ha)la soiurile de grâu de primăvară testate numai prin

valorificarea producţiei de boabe

Soiul
Varianta

Pădureni GK
Marcius

GKTavasz

500 b.g/mp+ N70P70K0 (D3F1) 782 800 962
500 b.g/mp+ N100P100+foliar (D3F2) 692 764 755

500 b.g/mp+ N120P120K0 (D3F3) 728 818 818

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Eficientizarea culturii grâului de primăvară presupune aplicarea pe
baze ştiinţifice a lanţului de măsuri culturale, pe parcursul întregului ciclu de
vegetaţie al acestuia. Aplicarea unor tehnologii generale trebuie înlocuită cu
aplicarea intervenţiilor tehnologice, în funcţie de formarea componentelor de
producţie şi de evoluţia ciclului de vegetaţie.

În anul 2012 au fost obţinute la Turda, la grâul de primăvară, cele mai
mari producţii, comparabile cu cele obţinute la grâul de toamnă, datorită
faptului că fenofazele de creştere şi dezvoltare s-au desfăşurat în condiţii
normale, fără stres hidric.

În anul  2010, s-au obţinut producţii la grâul de primăvară, atât la
Turda, cât şi la Jucu, apropiate de media celor trei ani experimentali. Un factor
perturbator în procesul de formare al producţiei în anul 2010 a fost atacul
puternic de boli, remarcându-se mai ales făinarea şi fuzarioza. Acestea au
determinat distrugerea unei părţi din aparatul foliar al plantelor, perturbând
procesele de fotosinteză şi de translocare a asimilatelor din plantă în boabe.
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Producţiile cele mai mari se obţin la densitatea de 500 boabe
germinabile la m2 (D3), aceasta fiind, în medie, cu 0,99 tone (***) mai mare
decât la desimea de 250 bg/m2 (D1). Şi la densitatea medie (D2 cu 375 b.g./m2)
s-au obţinut sporuri de producţie foarte semnificative, de 0,57 (***) t/ha faţă
de densitatea D1.

Influenţa fertilizării asupra producţiei la grâul de primăvară este
importantă, obţinându-se sporuri distinct (**) şi foarte semnificative (***)
pozitive pe nivelele de fertilizare F2 şi F3 faţă de F1.

Cele trei soiuri de grâu de primăvară studiate, au realizat în anul 2010,
în condiţiile de la Jucu, următoarele producţii medii: Pădureni,  3,40 t/ha, GK
Március, 3,43 t/ha şi GK Tavasz, 3,52 t/ha. Soiurile  Pădureni şi GK Március
sunt apropiate ca nivel al producţiilor, diferenţa dintre ele fiind
nesemnificativă.

În experienţele de la Turda, care s-au desfăşurat în anii 2010, 2012 şi
2013 se constată că dintre factorii studiaţi, cea mai mare influenţă asupra
producţiei la grâul de primăvară o are factorul climatic (anul), după care
urmează densitatea, apoi fertilizarea şi factorul genetic (soiul).

Comparând valorile medii ale producţiilor la soiurile de grâu de
primăvară experimentate, se constată că soiul GK Tavasz realizează cele mai
mari producţii în fiecare an de cultură (în anul 2010 – 4,51 t/ha, în anul 2012 –
5,3 t/ha şi în anul 2013 – 4,59 t/ha), celelate două soiuri, Pădureni şi GK
Március fiind mai apropiate, dar nu foarte departe de acesta; diferenţa dintre
soiul situat pe locul I (GK Tavasz) şi soiul situat pe locul III (Pădureni) fiind
de doar 150 kilograme/ha.

În anul 2012, soiurile de grâu de primăvară şi-au pus în valoare
potenţialul de producţie, astfel că diferenţa dintre soiul situat pe locul 1 (GK
Tavasz) şi martor (Pădureni) a fost de numai 0,09 t. Cele trei soiuri de grâu de
primăvară au avut un nivel mediu al producţiilor peste 5200 kg/ha.

Într-un an favorabil din punct de vedere climatic pentru cultura grâului
de primăvară, influenţa densităţii de semănat nu mai este atât de importantă ca
în anul 2010, obţinându-se sporuri de producţie de  240 şi 510 kg/ha la
densitatea cu 375 şi 500 b.g./m2 faţă de  250 b.g./m2.

Dacă anul 2012 a fost favorabil pentru manifestarea potenţialului de
producţie, anul 2013 a fost propice pentru ca soiurile de grâu de primăvară
testate să-şi demonstreze potenţialul calitativ.
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Producţia este corelată pozitiv cu cele trei elemente de productivitate:
număr de spice/m2, număr de boabe în spic şi masa a 1000 boabe, dar între
elementele de productivitate corelaţiile sunt negative.

Între producţia de boabe şi conţinutul de proteină a fost observată la
toate soiurile de grâu de primăvară testate, existenţa unei corelaţii negative.

Rezultatele economice obţinute ne îndreptăţesc să afirmăm că grâul de
primăvară este o cultură rentabilă în condiţiile de cultură din Câmpia
Transilvaniei.

Recomandăm cultivarea grâului de primăvară în zonele unde grâul de
toamnă întâlneşte condiţii nefavorabile, şi anume: în zonele colinare din
Transilvania şi Moldova; în zonele cu ierni şi prima parte a primăverii
secetoase, dar cu veri bogate în precipitaţii; în zonele de stepă cu ierni geroase,
lipsite de zăpadă, unde grâul de toamnă nu rezistă la iernare.
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