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UNELE  CARACTERISTICI  METEOROLOGICE  ALE 

LOCALITĂŢII  SUCEAVA 

 

 

Enea I. C., Bodea D. – S.C.D.A Suceava 

 

Rezumat. Evaluarea datelor după Criteriul Hellmann sugerează că la Suceava din 83 de 

ani 32% au fost mai umezi, 40% mai secetoşi şi 28% s-au încadrat în limitele anuale apropiate de 

normal (521-635mm). Cu ajutorul indicelui Christiansen s-a estimat că deşi cantităţile anuale de 

precipitaţii au avut uneori o distribuţie mai uniformă în timp, repartiţia cantităţilor lunare de 

precipitaţii a cunoscut o deosebită variabilitate. De aceea, media lunară a precipitaţiilor reprezintă 

cea mai imprevizibilă  caracteristică meteorologică pe un areal situat în zona temperată. 

Încălzirea medie a anului cu cca. 1,2ºC, comparativ cu anii 1950-1988, s-a datorat în 

special încălzirii lunilor sezonului rece (ianuarie-martie) dar şi a celor din cel cald (mai, iulie, 

august). 

Obiective. Prezenta lucrare are ca scop completarea treptată a informaţiilor privind variaţia 

în timp a unor factori meteorologici din centrul Podişului Sucevei, reprezentat de localitatea 

Suceava, care influenţează la rândul lor condiţiile agrometeorologice din acest areal. 

Particularităţi pluviometrice 

Limitele cantităţilor anuale de precipitaţii sunt cuprinse între 348 sau 384mm (1986 şi 

1935) şi 1021mm (1933). De reţinut că şi la Suceava s-au înregistrat cantităţi anuale foarte scăzute 

de precipitaţii, apropiate de cele consemnate la Bârlad (323mm) şi Iaşi (355mm) în anul 2000 

(Bradu Tatiana, 2005). Beneficiind de date înregistrate timp de 113 ani (1891-2003), Mihăilă şi 

Prisăcariu (2005), evidenţiază că cea mai mică cantitate anuală de precipitaţii înregistrată la Iaşi a 

fost de 286l/m2, în anul 1896. 

Luând în considerare datele din tabelul unu, se remarcă cu o singură excepţie o 

semnificativă diferenţiere pluviometrică între cele 8 decenii şi frecvenţele generale. 

Deşi localitatea Suceava este încadrată în zona subumedă, ponderea anilor cu cantităţi de 

precipitaţii de sub 500mm a reprezentat 60% în anii 1942-1966 şi 50% în perioada 1922-1931. 

Consecinţa acestei distribuţii pluviometrice este ilustrată de faptul că cea mai mare pondere  (34%) 

au avut-o în cei 83 de ani precipitaţiile care nu au capacitatea de a imprima climei un caracter 

subumed. 

Evoluţia în timp a regimului pluviometric  a înregistrat comparativ cu prima decadă 

(1922-1931), o creştere de 27% în deceniul al doilea (1932-1941), la care a contribuit în mare 

măsură, cei 1021mm înregistraţi în anul 1933, tendinţă care s-a menţinut, după o întrerupere de 20 

de ani (1942, 1943, 1949-1965), timp de 4 decenii (1967-2009, fig. 1): 

 
etapa 1922-1931 1932-1941 1942-1956 1957-1966 1967-1976 1977-1986 1987-1996 1997-2009 

% 100 127 99 100 128 122 115 130 

               

               Datele înscrise în tabelul unu dovedesc că majorarea cantităţilor de precipitaţii a fost 

asociată în mare măsură cu apariţia fenomenului de umezire excesivă, care în ultimul deceniu 

(1997-2009) s-a manifestat timp de 6 luni, în care s-au înregistrat 1342 l/m2. Faptul că etapa 1967-
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1976 a beneficiat de un aport suplimentar (28%) de precipitaţii, comparativ cu prima decadă, nu a 

exclus existenţa a 6 suite de câte 2 luni foarte şi excesiv de deficitare (tabelul unu)1.  

 

Tabelul 1 

Frecvenţa suitelor de 2-5 luni foarte şi excesiv de secetoase, sau ploioase la Suceava 

Etapa 

Regim foarte şi excesiv deficitar Regim foarte şi excesiv deficitar 
Nr. luni4 cu regim 

Nr. suite de: Număr suite de luni 

în sezonul răcoros1 în sezonul călduros în sezonul călduros 
deficitar5 excedentar5 

2 luni 3 luni 2 luni 3 luni 2 luni 3 luni 5 luni 

1922-1931 4 2 1 - 1 - - 16 2 

1932-1941 1 1 - - 1 - 1 5 7 

1942-19563 2 - 4 - 1 1 - 12 5 

1957-1966 1 - 1 - 1 - - 4 2 

1967-1976 3 - 2 - 2 - - 10 4 

1977-1986 4 - 3 - - - - 14 - 

1987-1996 1 - - 1 1 - - 5 2 

1997-2009 2 1 1 - 2 2 - 9 10 

Total 18 4 12 1 9 3 1 75 32 
Note: 1) lunile 11-03; 2) lunile 04-10; 3) lipsă anii 1944-1948; 4) participante la suite; 5) foarte şi excesive 

 

        

Cantităţile anuale de precipitaţii înregistrate la Suceava (1922-2010)

             Ecuaţia şi  abaterea medie         y = 1.6063x + 510.52

pătratică a tendinţei liniare:        R
2
 = 0.0921
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Fig. 1.  Evoluţia cantităţilor anuale de precipitaţii şi tendinţa acestora  la Suceava  

(1922-2010) 

 

În urma încadrării cantităţilor anuale de precipitaţii în cele nouă tipuri de regim 

pluviometric după criteriul Hellmann, rezultă că anii 1922-2009 (din care lipsesc 1944-1948) se 

încadrează în proporţie de 32% în clase mai umede decât media multianuală, 40% în clase mai 

                                                 
1 Datele înscrise în primul tabel mai evidenţiază şi alte aspecte demne de reţinut: 

- 5-6 suite a câte două luni cu un regim pluviometric foarte şi excesiv deficitar s-au înregistrat atât în deceniile cu cele 

mai mici cantităţi de precipitaţii (1922-1931, 1942-1956), cât şi în cele în care s-au înregistrat cantităţi mai mari cu 

22-28% (1967-1976, 1977-1986), comparativ cu anii precedenţi; 

- pe parcursul celor 83 de ani (1922-2009, din care lipsesc 4 ani) s-au înregistrat 30 de suite a câte două luni cu regim 

foarte şi excesiv de deficitare pluviometric şi nouă suite cu luni foarte şi excesiv de ploioase. 
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secetoase şi 28% în limite apropiate de medie, cuprinse între 521 şi 635mm (tab. 2). Faţă de 

clasamentul general, cele două perioade – 1922-1966 şi 1967-2009 – se disting semnificativ între 

ele, în sensul că din primii 40 de ani aproximativ 57% au fost secetoşi şi moderat secetoşi, pe când 

în cea dea doua parte (1967-2009) au dominat (42%), frecvenţele anilor din grupele moderat 

ploioşi, ploioşi şi foarte ploioşi. 

Frecvenţe foarte mari a anilor cu regim pluviometric deficitar, după Hellmann, s-au 

înregistrat şi la Iaşi (44% după Mihăilă şi Prisacariu, 2005). Valorile înregistrate la Iaşi, Suceava şi 

alte localităţi din Moldova (Tănasă, 2011) sugerează că arii extinse din această provincie se află 

sub influenţa climatului continental mai uscat (Topor, 1964). 

 

Tabelul 2 

Aspecte ale regimului pluviometric la Suceava 
Specificări Tipuri de regim pluviometric 

 
excesiv de 

secetos 

foarte 

secetos 
secetos 

moderat 

secetos 
mediu 

moderat 

ploios 
ploios 

foarte 

ploios 

excesiv de 

ploios 

 Hellmann clasic 

Limite 

pluviometrice 

 <0,5 ẍ ẍ (0,5-0,7) ẍ (0,7-0,8) ẍ (0,8-0,9) ẍ (0,9-1,1) ẍ (1,1-1,2) 
ẍ (1,2-

1,3) 
ẍ (1,3-1, ) >1,5 ẍ 

mm <280 280-400 401-460 461-520 521-635 636-694 695-752 753-869 >869 

 Frecvenţa (%) 

Anii 

1922-1966 - 3 35 22 20 5 13 - 2 

1967-2009 - 2 5 14 35 16 12 14 2 

1922-2009 - 3 19 18 28 11 12 7 2 

Anotimpuri 

Iarna 22 16 7 7 11 5 5 6 21 

Primăvara 18 20 4 6 11 6 8 10 17 

Vara 13 18 12 10 14 4 5 7 17 

Toamna 26 14 6 5 9 5 6 7 22 

 Hellmann modificat 

Limite 

pluviometrice 

 <0,55 0,55-0,7 0,7-0,85 0,85-0,95 0,95-1,05 1,05-1,15 1,15-1,3 1,3-1,45 >1,45 

mm <312 312-404 405-490 491-548 549-607 608-665 666-750 751-838 >838 

 Frecvenţa (%) 

Anii 1922-1966 - 5 45 15 13 7 10 3 2 

 1967-2009 - 2 12 14 16 17 23 14 2 

 1922-2009 - 4 28 15 14 12 17 8 2 

ẍ = Media precipitaţiilor (pe 83 ani: 1922-1943; 1949-2009)  

 

Modificarea criteriului Hellmann de delimitare a claselor are avantajul unei mai bune 

corelări a fiecărei grupe cu intensitatea fenomenului. Astfel limitele claselor „medii”, „moderat 

ploios” şi „moderat secetos” cuprind doar 10 unităţi procentuale, iar grupele „secetos”, „ploios”, 

foarte secetos”, şi „foarte ploios” cuprind intervale mai mari, adică 15 unităţi procentuale. 

Procedând astfel s-a înregistrat o atenuare a dependenţei variaţiei frecvenţelor unor grupe de ani, 

de unele particularităţi analizate. Cel puţin în cazul de faţă, modificarea menţionată a evidenţiat 

mai pregnant creşterea frecvenţelor semnificative a anilor ploioşi (tabelul doi), în a doua etapă a 

perioadei 1967-2009. 

Faptul că gruparea pe niveluri pluviometrice a anilor dintr-o perioadă mare, chiar şi de 40 

de ani,, nu se aseamănă cu altă secvenţă temporală, a generat aprecieri foarte semnificativ 

diferenţiate. Astfel datele din perioada 1922-1966 (cu excepţia anilor 1944-1948) evidenţiază că 

frecvenţa anilor moderat secetoşi şi secetoşi a fost (după criteriul Hellmann) de 57% (tabelul doi). 

Utilizând acelaşi criteriu la examinarea perioadei 1950-1985, a rezultat că frecvenţa acestor ani a 

scăzut la 40% (D. Scurtu, Adela Ceauşu, 1986), apropiindu-se foarte mult de valoarea estimată 

pentru întreaga ţară de Topor (1964). Dacă se iau în considerare anii 1967-2009, frecvenţa celor 

moderat secetoşi şi secetoşi a scăzut semnificativ faţă de anii 1922-1966, la 19%. 
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Tabelul 3 

Variabilitatea raporturilor dintre frecvenţele unor niveluri helmaniene 

de umezire pluvială, în condiţiile de la Suceava 

Tipuri de raporturi 
Etape calendaristice 

1922-2009 1922-1941 1942-1966 1967-1986 1987-2009 

Precipitaţii medii 578 570 500 628 623 

Foarte secetos / foarte ploios 0,7 0,5 0,1 1 2,2 

Foarte ploios / foarte secetos 1,5 2 10 1 0,4 

Secetos / ploios 1,6 3 5 1 0,7 

Ploios / secetos 0,6 0,3 0,2 1 1,4 

Moderat secetos / moderat ploios 1,4 2 2,3 0,2 0,8 

Moderat ploios / moderat secetos 0,7 0,5 0,4 5 1,2 

 

Analiza datelor din tabelul trei 3 relevă unele aspecte particulare: 

- cu toate că durata măsurătorilor pluviometrice este de 83 de ani, totuşi valorile medii ale 

rapoartelor dintre frecvenţele anilor cu diverse niveluri de umezire nu se regăsesc în toate etapele; 

- dacă în primii 40 de ani au fost dominante frecvenţele anilor secetoşi şi moderat secetoşi, 

în ultimii 23 de ani au dominat cele ale anilor ploioşi. Conform diagramei din prima figură, anul 

1966 delimitează momentul trecerii spre un climat mai umed. În acelaşi timp se observă că în 

ultimii 43 de ani (1967-2009) a avut loc o accentuare a amplitudinilor anuale. Gruparea primilor 

40 de ani în 11 microetape şi următorilor 43 de ani în 12 microetape (de 2-3 ani), a permis 

evidenţierea accentuării în medie cu 21% a amplitudinilor din anii 1967-2009, comparativ cu anii 

1922-1966. 

- dominanţa frecvenţei anilor moderat ploioşi şi ploioşi a fost mai evidentă în ultimele 

două etape, când mediile precipitaţiilor anuale au fost de 623-628mm. Deşi această interrelaţie 

este nesemnificativă, valoarea coeficientului de corelaţie, de -0,673, sugerează că această tendinţă 

poate fi luată în consideraţie;  

- deşi în ultimii 23 de ani frecvenţele anilor moderat ploioşi şi ploioşi au fost cu 20-40% 

superioare celor cu caracter secetos, frecvenţa anilor foarte secetoşi a fost mai mare de 2,2 ori 

decât cea a anilor foarte ploioşi. 

Pe lângă alţi estimatori, indicele de uniformitate Christiansen (1960, citat de Pleşa şi 

Florescu, 1968), cu valori mai mari de 85% ilustrează o distribuţie satisfăcătoare a cantităţilor de 

precipitaţii. Valorile cele mai mari ale coeficientului de uniformitate – 89, 87 şi 86, evidenţiază 

etapele în care distribuţia precipitaţiilor a fost cel mai puţin variabilă – 1967-1976, 1922-1931, 

1957-1966 şi 1987-1996. Comparativ cu acestea cele mai neuniforme distribuţii ale cantităţilor 

anuale de precipitaţii s-au înregistrat în suita anilor 1932-1941 şi 1977-1986, când mărimea 

coeficientului de uniformitate a fost de 77% şi respectiv 78%. 

Datele prezentate în tabelul patru evidenţiază că cele mai mari variaţii în căderea ploilor s-

a înregistrat în lunile septembrie, februarie, martie, octombrie şi noiembrie, iar cele mai mici 

neregularităţi anuale s-au înregistrat în lunile ianuarie, iunie, decembrie şi aprilie. 
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Tabelul 4 

 Coeficienţii de uniformitate a cantităţilor de precipitaţii (%) 

Anii 
Luna 

Anual 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1922-1931 41 44 43 67 44 70 62 66 70 39 56 43 87 

1932-1941 45 36 29 63 47 62 63 65 42 49 52 58 77 

1942-1956 47 42 54 61 62 69 64 49 22 28 43 40 83 

1957-1966 52 66 43 56 64 60 62 43 51 43 75 56 87 

1967-1976 47 60 50 59 61 66 55 60 38 45 65 45 89 

1977-1986 50 40 64 61 47 66 62 61 33 44 53 54 78 

1987-1996 38 72 40 69 69 68 37 57 48 45 50 53 86 

1997-2009 50 54 51 50 49 54 57 47 48 63 50 50 82 
 

Valoarea extrem de scăzută a coeficientului de corelaţie (-0,003) dovedeşte că distribuţia 

lunară a precipitaţiilor nu este dependentă de cantitatea anuală a precipitaţiilor. 

 

Particularităţi ale regimului termic 

Deşi, faţă de regimul anual al precipitaţiilor cel al temperaturilor medii anuale ale aerului 

are variaţii mai reduse, totuşi inconstanţa acestora nu poate fi neglijată. Astfel, din cei 60 de ani, în 

nouă cazuri s-au înregistrat valori medii anuale de sub 7ºC: 5,8ºC în 1956, 6,2ºC în 1980, 6,4ºC în 

1954, 1969, 1976, 6,7ºC în 1996, 6,8ºC în 1965 şi 1978 (figura doi). 

Datele din tabelul cinci dovedesc că deşi cele mai mici valori ale temperaturilor medii 

decadale s-au înregistrat cu precădere în prima jumătate a perioadei 1950-2009, în numeroase 

cazuri, cele mai mari medii decadale s-au înregistrat şi în prima parte a intervalului analizat, mai 

ales în lunile aprilie, iunie, noiembrie, precum şi în lunile mai, septembrie şi decembrie. 

 

Temperaturile medii anuale anuale ale aerului înregistrate la Suceava (1950-2010)

y = 0.0205x + 7.1827

R
2
 = 0.1754
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Fig. 2. Evoluţia temperaturilor medii anuale şi tendinţele acestora la Suceava  

(1950-2010) 
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Una din consecinţele acestei neomogenităţi în încălzirea generală a atmosferei, diversele 

încercări de a surprinde secvenţa temporală în care ar fi avut loc o modificare semnificativă a 

regimului termic nu au dat satisfacţii. 

 

 

Tabelul 5 

Cele mai mici şi mai mari medii termice decadale ale temperaturii aerului la Suceava 

Luna 
Cele mai mici valori medii Cele mai mari valori medii 

Decada ºC Decada ºC 

Ianuarie 2 -4,2 5 -2,1 

Februarie 1 -4,0 5 şi 6 -1,1; -1,2 

Martie 1 şi  2 0,2; 0,4 6 2,9 

Aprilie 1 şi  4 7,7 2 9,1 

Mai 1 şi  3 13,1; 13,3 6 şi 2 14,9; 15,0 

Iunie 3 şi  4 16,4; 16,5 2 18,9 

Iulie 3 şi  4 17,8; 18,0 6 şi 5 19,4; 19,2 

August 3 17,1 6 19,1 

Septembrie 3 13,0 4 şi 2 14,2; 14,0 

Octombrie 1 7,9 3 12,3 

Noiembrie 4 1,4 2 4,5 

Decembrie 2 -2,7 6, 1, 3 şi 4 1,4 

Anuală 1şi  4 7,5 6 8,8 
Decada: 1 - 1950-1959; 2 - 1960-1969; 3 - 1970-1979; 4 - 1980-1989; 5 - 1990-1999; 6 - 2000-2009. 

 

Încadrarea celor 6 decenii în 3 grupe (tabelul şase), se remarcă că între acestea există o 

diferenţă de 0,6ºC, care se apropie foarte mult de o probabilitate de 95%. 

 

Tabelul 6 

 Valori medii ale temperaturii aerului la Suceava 
Nr. 

crt. 
Perioada 

Luna 
Anuală 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 1950-1989 -4,7 -3,4 0,9 8,1 13,8 17,3 18,3 17,6 13,8 9,5 2,7 -1,7 7,6 

2 1990-1999 -2,1 -1,1 2,3 8,1 13,7 17,7 19,2 18,5 13,3 8,5 1,8 -2,0 8,2 

3 2000-2009 -2,8 -1,2 2,9 8,0 14,9 17,7 19,9 19,1 13,7 8,9 3,8 -1,2 8,8 

Diferenţe între: 

 2-1 2,6 2,3 1,4 0,0 -0,1 0,4 0,9 0,9 -0,5 -1,0 -0,9 -0,3 0,6 

 3-1 1,9 2,2 2,0 -0,1 1,1 0,4 1,6 1,5 -0,1 -0,6 1,1 0,5 1,2 

 Dl 5% 1,8 1,8 1,4 0,8 1,1 1,3 1,1 1,0 0,6 2,2 1,7 0,8 0,7 
 

Aportul caloric al anilor 2004-2009, cu temperaturi medii ale aerului cuprinse între 8,1ºC 

şi 9,8ºC, a contribuit la creşterea cu 0,2ºC a mediei anilor 1950-2009, comparativ cu temperatura 

calculată pentru perioada 1950-2003 (Tănasă, 2005). 

Datele din tabelul şase mai evidenţiază un aspect deosebit de important, în sensul că 

încălzirea vremii de la o etapă la alta nu a fost uniformă. Ca urmare, între anii 1990-1999, 

comparativ cu cei ai perioadei 1950-1989, creşterile temperaturilor medii lunare au avut loc mai 

ales în ianuarie – martie (cu valori cuprinse între 1,4 şi 2,6ºC) şi, în oarecare măsură şi în lunile 

iulie şi august. Aceiaşi tendinţă, faţă de anii 1950-1989 s-a remarcat şi în ultimul deceniu, 2000- 



 9 

2009, de această dată majorările din lunile iulie şi august depăşind semnificativ dl 5% (tabelul 

şase). 

Analiza bilanţului termic exprimat prin unităţi de căldură sugerează că la creşterea 

semnificativă a mediei anuale de la 7,6 la 8,8ºC, a contribuit în proporţie de 66% la încălzirea 

atmosferei în unele luni din sezonul rece (decembrie, ianuarie, februarie şi martie) şi numai în 

proporţie de 34% prin încălzirea aerului din lunile mai, iulie şi august. Modificările cele mai 

nesemnificative ale regimului termic din ultimul deceniu s-au înregistrat în sezonul autumnal şi 

începutul iernii (septembrie-decembrie). 

Luând în considerare anii cu temperaturi mai scăzute de 6,5ºC şi cei cu medii de peste 

8,5ºC, a rezultat că până în anul 2009, valorile medii anuale sunt în mai mare măsură dependente 

de nivelul coborârii temperaturii medii lunare din timpul iernii (ianuarie+februarie), valoarea 

coeficientului de corelaţie (r) fiind de -0,859ooo, decât de temperaturile lunare din perioada mai-

august sau iunie-august (r) fiind de 0,707 şi respectiv 0,641ooo. 

Detalierea prelucrărilor statistice până la nivelul decadelor (10 zile) permite să se 

evidenţieze o tendinţă notabilă de majorare a frecvenţei celor cu temperaturi medii mai mari de 

20ºC, numărul acestora crescând de la 12-15, în perioada 1950-1989,  la 21 în etapa 1990-1999 şi 

la 28 decade în ultima decadă analizată. 

Influenţele unui factor meteorologic asupra principalelor caracteristici ale mediului depind 

şi de amploarea abaterilor de la media sezonală, ţinând seama de faptul că mediile multianuale ale 

temperaturilor lunare au o repetabilitate foarte scăzută (2-12%) în cei 60 de ani analizaţi (tabelul 

şapte).  

Dacă se evaluează însă frecvenţa temperaturilor medii lunare cuprinse între ±0.9% din 

media multianuală (Hellmann), rezultă că în lunile iunie-octombrie, regimul termic al acestora 

poate fi considerat „normal” (obişnuit) în proporţie de doar 50-60%. Spre deosebire de acestea, în 

lunile ianuarie-aprilie, noiembrie şi decembrie frecvenţa anilor cu temperaturi medii, „normale” 

este mult mai redusă comparativ cu lunile mai calde. În schimb frecvenţa anilor călduroşi şi calzi, 

în lunile mai sus amintite, este neaşteptat mai mare comparativ cu lunile de vară şi toamnă. Cea 

mai ridicată frecvenţă a valorilor „normale”, de 72%, s-a înregistrat la nivelul anilor normali 

termic. Aceasta se datorează unei dispersii mult mai reduse a mediilor anuale. 

Evaluând amplitudinile temperaturilor anuale în decursul lunilor rezultă că acestea au fost 

aproximativ de 2 ori mai mari decât ale mediilor anuale. Astfel între valorile extreme ale mediilor 

anuale a existat o diferenţă de 4,0ºC, pe când între valorile extreme ale mediilor lunare se apropie 

de 8,0ºC (tabelul şapte).  

Datele din acest tabel mai relevă faptul că, chiar şi atunci când frecvenţa temperaturilor 

anuale considerate a fi „normale” este foarte ridicată (72%), temperatura medie lunară multianuală 

poate avea o repetabilitate neaşteptat de redusă, ajungându-se la cel mult 12% în cazul lunii 

august, iar repetabilitatea mediei anuale nedepăşind 15%. 

Chiar şi atunci când temperaturi medii anuale au fost egale (7,6ºC) între anii 1998 şi 1993 

au fost diferenţe de 220 unităţi termice. Alteori, în condiţiile când suma unităţilor termice au fost 

foarte apropiate (3470 şi respectiv 3480) între anii 1990 şi 2002, a existat o diferenţă notabilă 

(0,7ºC), mediile temperaturilor anuale fiind de 9,4ºC, respectiv 8,7ºC. 
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Tabelul 7 

 Unele caracteristici ale regimului termic al aerului la Suceava (1950-2009) 

Luna 

Limite de 

variaţie a 

mediilor lunare 

Frecvenţe în % ale  

mediei 

multianuale 

anilor 

foarte reci reci răcoroşi normali călduroşi calzi foarte calzi 

01 3,6 ÷ -12,6 2 8 17 10 23 17 20 5 

02 3,9 ÷ -13,3 5 6 15 12 28 13 18 8 

03 -4,1 ÷ 6,8 0 7 13 8 27 23 20 2 

04 4,2 ÷ 11,7 7 0 18 13 37 12 20 0 

05 10,3 ÷ 18,4 5 0 8 23 41 18 10 0 

06 15,1 ÷ 20,2 8 0 2 22 51 15 10 0 

07 16,3 ÷ 21,5 8 0 5 23 50 14 8 0 

08 14,6 ÷ 21,5 12 0 3 17 60 15 5 0 

09 10,6 ÷ 17,6 5 0 13 22 47 13 5 0 

10 4,5 ÷ 12,0 8 0 10 10 57 15 8 0 

11 -4,2 ÷ 7,2 7 2 13 18 35 12 20 0 

12 -6,9 ÷ 3,0 5 3 15 18 25 15 24 0 

Ani 5,8 ÷ 9,8 15 0 2 13 72 13 0 0 

 

 

Divizând cei 60 de ani în secvenţe temporale delimitate de încălziri peste 8ºC şi răciri sub 

7ºC (figura 2), se conturează opt etape a căror sumare caracteristici termice sunt redate în tabelul 

opt. Această grupare a anilor sugerată şi de analiza grafică poate contribui în mai mare măsură la 

sesizarea unor tendinţe, decât în clasica analiză pe decadală (decenală). Astfel dacă valorile 

decenale din perioada 1950-1989 s-au încadrat între valorile 7,5 şi 7,6ºC, cele cinci secvenţe 

temporale ce se încadrează în această perioadă evidenţiază că de fapt în anii amintiţi au existat trei 

secvenţe (1950-1956, 1975-1982 şi 19831985) cu temperaturi de 7,3ºC ÷ 7,4ºC şi două secvenţe 

temporale (1957-1965 şi 1966-1974) cu temperaturi medii de 7,7ºC. 
 

Tabelul 8 

 

Unele caracteristici termice ale secvenţelor temporale la Suceava 

Etapa Anii 
Număr de ani cu temperaturi Temperaturi medii anuale Temperatura 

medie a etapei <6,5ºC 6,5 ÷ 7,0 ºC 7,1 ÷ 8,0 ºC >8,0 ºC maxime minime 

1 1950-1956 1 2 3 1 8.3 5.8 7.3 

2 1957-1965 - 2 4 3 8.4 6.8 7.7 

3 1966-1974 - 1 6 2 8.7 6.5 7.7 

4 1975-1982 1 2 4 1 8.7 6.2 7.3 

5 1983-1988 1 - 4 1 8.6 6.4 7.4 

6 1989-1993 - - 2 3 9.2 7.6 8.5 

7 1994-1998 - 1 2 2 9.4 6.7 7.9 

8 1999-2009 - - - 8 9.3 8.1 8.5 

 

 

Graficul din figura doi sugerează că o primă încălzire semnificativă a avut loc în anii 1989, 

1990 şi 1994, când temperaturile medii anuale au fost cuprinse între 9,2ºC şi 9,4ºC. La scurt timp, 

după patru ani, s-a reinstalat o nouă secvenţă călduroasă (de 11 ani, 1999-2009), în care, în 6 ani 

temperaturile medii anuale au fost cuprinse între 8,1 şi 8,7ºC, iar în cinci ani între 9,0 şi 9,8ºC.   

Totodată trebuie de subliniat faptul că evaluarea regimului termic din unele localităţi, 

cunoscând doar temperaturile medii anuale, poate fi însoţită de mari inadvertenţe. Astfel chiar 
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dacă temperaturile medii anuale (din anii 1950-1970) ale localităţii Suceava şi Braşov sunt aparent 

egale (7,6ºC), mediile unor luni diferă semnificativ, aşa cum dovedesc cele ce urmează: 
 

luna                       aprilie        mai         iunie       iulie      august       septembrie 

diferenţe (ºC)           0,2           0,1          1,2          0,6          1,0                0,5 

 

Concluzii 

 

Evaluarea statistică a datelor meteorologice înregistrate timp de 83 de ani (1922-2009, 

patru ani lipsind) după criteriul Hellmann relevă că 32% dintre aceştia au fost mai umezi, 40% mai 

secetoşi şi 28% s-au încadrat în limitele mediei multianuale, 521-635mm. Deşi cantităţile anuale 

de preciipitaţii au avut uneori o distribuţie în timp mai uniformă, repartiţiile lunare pe parcursul 

acestor ani au fost extrem de neuniforme. De aceea media lunară reprezintă cea mai imprevizibilă 

valoare meteorologică, mai ales în lunile septembrie, februarie, martie, octombrie şi noiembrie. 

Frecvenţele anilor secetoşi (19%) şi moderat secetoşi (14%), în ansamblu dominante faţă de cei 

ploioşi (12%) şi moderat ploioşi (10%), justifică încadrarea arealului central al Podişului Sucevei 

într-un climat subumed. 

O încălzire mai pronunţată a aerului s-a înregistrat din anul 1988. Până în 2009, într-un 

număr de 8 ani s-au înregistrat: 9,0ºC (într-un an), 9,2ºC (în 2 ani), 9,3ºC (în 3 ani), 9,4ºC (în 2 

ani) şi 9,8ºC (în anul 2007). Creşterea temperaturii cu 1,2ºC în ultima decadă (2000-2009) faţă de 

anii 1950-1989, s-a datorat în egală măsură încălzirii aerului în sezonul cald (mai, iulie şi august), 

cât şi în cel rece (ianuarie-martie). Creşterea temperaturilor medii anuale de la 7,6ºC la 8,2ºC în 

etapa 1990-1999 a contribuit şi la creşterea frecvenţei decadelor diurne (10 zile) cu temperaturi 

medii mai mari de 20ºC, de la 12-15 la 21, iar majorarea numărului decadelor foarte călduroase cu 

încă o treime (la 28), a generat creşterea temperaturii cu încă 0,6ºC (8,2ºC la 8,8ºC). 
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CERCETĂRI PRIVIND POTENŢIALUL DE PRODUCŢIE ŞI INFLUENŢA UNOR 

FACTORI TEHNOLOGICI LA PRINCIPALELE SPECII FURAJERE DIN BUCOVINA 

 

 

Săicu C., Enea I. C.,  Bodea D. – S.C.D.A Suceava 

 

 

Alegerea unui sortiment de plante furajere pentru fiecare zonă ecologică este esenţială 

pentru realizarea unor producţii superioare de furaje pentru diferite specii de animale (1). Pe lângă 

producţia de substanţă uscată ne interesează în mod deosebit calitatea furajelor exprimată prin 

producţia de proteină brută la hectar (3)  

Asigurarea furajelor este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea zootehniei, atât în fermele  

mari, dar şi cele  mici în sistem gospodăresc. Pentru îndeplinirea  acestui deziderat este necesar 

folosirea unui sortiment  de plante furajere anuale şi perene adaptate condiţiilor de cultură din 

zona respectivă cât şi aplicarea unei tehnologii adecvate în vederea valorificării  la maxim a 

condiţiilor ecologice (Moga  şi colab. 1983, Săicu C.,2010). Cel mai important element tehnologic 

în producerea furajelor îl constituie utilizarea îngrăşămintelor minerale şi organice şi în special al 

celor cu azot, care duc la creşterea cantitativă şi calitativă a furajelor (Moga şi colab., 1996,Varga, 

1993). Pentru valorificarea superioară a condiţiilor de sol şi climă,dar şi pentru asigurarea unei 

furajări pentru întreg anul, este necesar să cultivăm atât plante anuale cât şi perene care produc un 

sortiment diversificat de furaje, de bună calitate şi este folosit la diferite specii de animale şi la 

diferite categorii de vârstă a acestora. 

Gramineele furajere perene reprezintă o sursă importantă de furaj pentru animalele 

rumegătoare. Din această grupă, din care fac parte peste 500 de genuri, un grup relativ restrâns de 

specii realizează producţii mari de furaj în diferite condiţii climatice, dar şi o producţie de sămânţă 

suficientă pentru a asigura regenerarea suprafeţelor cu aceste specii. Acestea au exigenţe variabile 

faţă de climă şi sol (4). Fiecare specie reclamă anumite limite termice pentru o dezvoltare normală, 

majoritatea speciilor se dezvoltă bine în intervalul termic cuprins între 15-200C. De asemenea 

trebuie luate în considerare şi rezistenţa la temperaturi scăzute. Gramineele perene sunt mai puţin 

exigente faţă de sol, dar producţia de furaj este influenţată de calitatea solului, de elementele 

nutritive şi de aprovizionarea cu apă (2).  

Pentru zona de nord a Moldovei, cele mai productive graminee perene cultivate, s-au 

dovedit a fi golmăţul (Dactylis glomerata L), timoftica (Phleum pratense L), firuţa (Poa pratensis 

L) , păiuşul de livezi (Festuca pratensis Huds) și raigasul aristat si hibrid  (Lolium multiflorum) 

 În tehnologia tradiţională semănatul se face primăvara, în anul I producţia este foarte mică, 

urmând a da randamentul scontat începând în anul II. Cercetările efectuate atât la Fundulea (1) cât 

şi la Suceava (3) au evidenţiat posibilitatea însămânţării acestor specii în luna august şi septembrie 

cu obţinerea unor producţii normale începând cu anul I. Prin această tehnologie s-a remarcat cu 

producţii foarte bune raigrasul aristat (Lolium multiflorum) şi raigrasul hibrid (Lolium hybridum), 

în special în anul I (3). 
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Experienţele s-au amplasat pe sol faeoziom cambic cu un conţinut în argilă de 31,6% pe 

stratul 0-20 cm, slab acid, cu un pH în apă de 5,6-5,8, cu un conţinut de 3% humus. Interpretarea 

datelor experimentale s-a făcut după metoda analzei varianţei. 

 

Rezultate obţinute 

 

a) Randamentul unor plante furajere şi efectul îngraşamintelor asupra producţiei 

      In perioada 2008-2010 s-au studiat  o serie de plante furajere anuale şi perene, în condiţii 

de fertilitate variată,care să evidenţieze potenţialul de producţie a acestora.  

     La plantele furajere anuale s-au experimentat următoarele variante: 

Factorul A- cultura: a1= porumb siloz; a2= sfeclă furajreră ; a3= guile furajeră 

Factorul B – îngraşăminte cu azot: b1=N0 ; b2= N60; b3= N 120; b4= N180 

 

Producţia de substanţă uscată la cele trei culture anuale la care s-au aplicat diferite doze de 

azot este prezentată în tabelul 1 de unde rezultă că prin aplicarea crescândă a azotului s-au realizat 

sporuri progresive de substanţă uscată. Cele mai mari productii la varianta neingrasata s-a 

inregistrat la porumb,urmata de sfecla furajera si de guile.  Sporul maxim de producţie faţă de 

varianta neîngrăşată a fost de 35% la porumb, de 133 % la sfecla furajeră şi de 86% la gulia 

furajeră. 

 

Tabelul 1 

Producţia de substanţă uscată  obţinută la plantele furajere anuale 

                  DL 5%                                                      1480 

 

Pe ansamblu, datele ne arată că cea mai mare producţie de substanţă uscată s-a realizat la 

porumbul siloz (15.675 kg/ha) urmată de sfecla furajeră (11.048 kg/ha) şi apoi la gulia furajeră 

(8758  kg/ha). 

Specificare Prod.medie 

(kg/ha) 2008-

2010 

Diferenţa Semnific. 

Cultura Doza de azot Kg/ha %  

Porumb 

siloz 

N0 12899 - 100  

N60 15935 3036 123 xxx 

N120 16459 3560 128 xxx 

N180 17406 4507 135 xxx 

Sfecla 

furajera 

N0 7036    -5863 55 000 

N60 8917 -3982 69 000 

N120 11861 -1038 92  

N180 16379 3480 127 xx 

Gulie 

furajera 

N0 6097 -6802 47 000 

N60 8164 -4735 63 000 

N120 9413 -3486 73 000 

N180 11356 -1543 88 0 
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Factorul B ne arată că îngrăşămintele cu azot au determinat sporuri asigurate statistic la 

toate dozele de îngrăşare. 

    In experienta cu plante furajer perene,factorii studiati au fost: 

   Factorul A – cultura: a1= golomăţ; a2= timoftică; a3= lucernă; a4= trifio roşu; a5= golomăţ 50%+ 

lucernă 50 %; a6= timoftică 50%+ trifoi roşu 50% 

   Factorul  B – ingrasamant cu azot: b1=N0; b2 =N60; b3=N120; b4=N180 

                                     

                                                                                                                                            Tabelul 2 

Producţia de substanţă uscată obţinută la unele plante furajere perene 

 

Producţia de substanţă uscată, prezentată în tabelul 2, ne arată sporuri mari de producţie la 

gramineele perene de până la 100% în funcţie de doză şi sporuri mici în cazul leguminoaselor 

perene şi a amestecurilor dintre leguminoase si graminee. Media factorului A ne arată că cea mai 

mică producţie de substanţă uscată s-a înregistrat la trifoi iar cele mai ridicate s-au realizat la 

golomăţ (11956 kg/ha), lucernă (12266 kg/ha) şi amestecul dintre golomăţ şi lucernă (15400 

kg/ha). 

 

Cultura 
Doza de 

azot 

Prod.medie 

(kg/ha) 

2008-2010 

Diferenţa Semnific. 

Kg/ha %  

Golomăţ 

N0 8140 - 100  

N60 10196 2056 125 xxx 

N120 13805 5665 170 xxx 

N180 15683 7543 193 xxx 

Timoftică 

N0 4868 -3272 60 000 

N60 7176 -964 88  

N120 8474 334 104  

N180 9673 1533 119 xx 

Lucernă 

N0 12258 4118 151 xxx 

N60 11990 3850 147 xxx 

N120 12242 4102 150 xxx 

N180 12573 4433 154 xxx 

Trifoi 

N0 7015 -1125 86 0 

N60 7115 -1025 87 0 

N120 6994 -1146 86 0 

N180 6773 -1367 83 00 

Golomăţ 

50% + 

Lucernă 

50% 

N0 15190 7050 187 xxx 

N60 15250 7110 187 xxx 

N120 15433 7293 189 xxx 

N180 15726 7586 193 xxx 

Trifoi50% 

+ 

Timoftică 

50% 

N0 9619 1479 118 xx 

N60 9724 1584 119 xx 

N120 10060 1920 124 xxx 

N180 10118 1978 124 xxx 

                           DL 5%                                          1368 
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b) Tehnologia semănatului 

În perioada 1990- 2000 si in perioada 2007-2010 s-au organizat experimentări  care au avut 

drept scop stabilirea epocii optime de semănat la unele graminee perene, şi rolul plantelor 

protectoare  la aceleaşi specii . 

 

Tabelul 3 

Producţia de substanţă uscată obţinută la unele plante graminee semanate  

în toamna 2007 și primăvara 2008 

 

În tabelul 3 sunt prezentate producţiile de substanţă uscată realizate în experienţa în care 

cele 4 graminee au fost semănate în toamna anului 2007 şi în primăvara anului 2008. Rezultatele 

obţinute în anul I evidenţiază superioritatea semănatului din toamnă faţă de cel din primăvară la 

toate cele patru specii. Cea mai mare producţie s-a realizat la raigrasul hibrid,  de 13,6 t/ha, urmată 

de timoftică 9,6 t/ha, păiuşul de livezi 9,2 t/ha şi de golomăţ 8,7 t/ha. Atunci când semănatul s-a 

făcut în primăvară, în anul I s-au obţinut producţii mult mai mici la toate speciile, respectiv cu 5,0 

t/ha la raigrasul hibrid, cu 3,5 t/ha la golomăţ, cu 4,8 t/ha la timoftică şi cu 3,4 t/ha la păiuşul de 

livezi faţă de variantele semănate în toamnă. 

 În anul II, la variantele semănate în toamnă, producţiile de s.u. au scăzut la raigrasul hibrid 

şi timoftică cu 4,3 t/ha, şi respectiv  1,2 t/ha, au crescut cu 2,7 t/ha la golomăţ şi au rămas 

asemănătoare la păiuşul de livezi. La variantele semănate în primăvară producţiile au fost mai 

mari la toate speciile, cu valori cuprinse între 0,4-6,9 t/ha.  În anul III de vegetaţie,  producţiile au 

scăzut faţă de anul precedent la raigrasul hibrid, acesta fiind specie bianuală, la care nu se justifică 

exploatarea în cultură trei ani. La speciile perene (golomăţ, timoftică şi păiuş înalt) producţiile au 

fost cuprinse între 8,5 şi 12,4 t/ha S.U. depăşind nivelul din anul II de vegetaţie.    

Analizând producţia totală realizată în cei trei ani (tabelul 2), se constată că cea mai mare 

producţie s-a realizat la golomăţ semănat toamna şi primăvara 29,3-32,5 t/ha, urmată de raigrasul 

hibrid 23,9-29,1 t/ha, timoftică şi păiuşul de livezi  semănate toamna. 

Un alt aspect abordat în acest referat este şi acela al utilizării plantelor protectoare la 

înfiinţarea acestor culturi. S-au folosit aceleaşi specii ca în experienţa precedentă şi s-au semănat 

fără plantă protectoare (a1), cu plantă protectoare utilizând orzoaica (a2) şi ovăzul (a3). 

 

 

 

Factorul A (epoca 

de semanat) 
Specia de graminee 

Producţia de S.U. (t/ha) Producţia 

totala 

2008-2010 

Diferenţa 

Semnific. Anul I -

2008 

Anul II 

-2009 

Anul III 

-2010 
t/ha % 

Semănat la sfarşitul 

verii (august 2007) 

Lolium hybridum 13,6 9,3 6,2 29,1 - 100  

Dactylis glomerata 8,7 11,4 12,4 32,5 3,4 112 x 

Phleum pratense 9,6 8,4 8,6 26,6 -2,5 91 o 

Festuca pratensis 9,2 9,1 8,5 26,8 -2,3 92 o 

Semănat primavara 

(aprilie 2008) 

Lolium hybridum 8,6 9,0 6,3 23,9 -5,2 82 ooo 

Dactylis glomerata 5,2 12,1 12,0 29,3 0,2 101  

Phleum pratense 4,8 8,8 9,6 23,2 -5,9 80 ooo 

Festuca pratensis 5,8 9,3 9,6 24,7 -4,4 85 ooo 

DL 5%  2,2  
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Tabelul 4 

Influenţa plantei protectoare asupra producţiei de s.u la unele graminee perene  
Factorul A 

(plantă 

protectoare)  

Specia de 

graminee 

Producţia de S.U (t/ha) 
Producţia 

totala (t/ha) 

Diferenţa 

Semnif. Anul I -

2008 

Anul II 

-2009 

Anul III -

2010 
t/ha % 

a1 fără 

plantă 

protectoare 

Lolium hybridum 7,8 8,9 7,0 23,7 - 100  

Dactylis glomerata 5,0 11,3 12,5 28,8 5,1 122 xxx 

Phleum pratense 4,2 8,2 8,6 21,0 -2,7 87 o 

Festuca pratensis 5,2 10,9 9,5 25,6 1,9 108 x 

a2 orzoaică 

Lolium hybridum 7,9 8,6 7,0 23,5 -0,2 99  

Dactylis glomerata 5,0 10,9 12,2 28,1 4,4 118 xxx 

Phleum pratense 4,3 8,0 9,0 21,3 -2,4 90 o 

Festuca pratensis 5,3 10,0 9,1 24,4 0,7 103  

a3 

ovăz 

Lolium hybridum 7,0 7,3 6,3 20,6 -3,1 97 oo 

Dactylis glomerata 4,4 9,6 9,2 23,2 -0,5 98  

Phleum pratense 3,6 7,7 8,6 19,9 -3,8 84 ooo 

Festuca pratensis 5,0 8,8 8,8 22,6 -1,1 95  

DL 5%  1,8  

 

Planta protectoare a influenţat diferit producţia  celor 3 specii (tab.4). Cele mai mari 

producţii s-au realizat la cultura semănată fără plantă protectoare, obţinându-se în cei trei ani o 

producţie totală de substanţă uscată de 23,7 t /ha la raigrasul aristat, 28,8 t/ha la golomăţ, 21,0 t/ha 

la timoftică  şi de 25,6 t/ha la păiuşul de livezi. Atunci când s-a folosit ca plantă protectoare 

orzoaica, producţiile de s.u. au fost apropiate de cele fără plantă protectoare, fiind de 23,5 t/ha (99 

%) la raigrasul hibrid, 28,1 t/ha (98 %) la golomăţ, 21,3 t/ha (101 %) la  timoftică şi 24,4 t/ha (95 

%) la păiuşul de livezi. Prin utilizarea  ovăzului ca plantă protectoare, producţile au fost mai mici, 

fiind  de 20,6  t/ha (87 % ) la raigrasul hibrid, 23,2 t/ha (80 %) la golomăţ, 19,9 t/ha (95 %) la 

timoftică şi 22,6 t/ha (88 % ) la păiuşul de livezi.  

 

c) Influenţa ferilizării cu azot asupra producţiei de substanţă uscată la principalele 

graminee şi leguminoase perene 

 

Alegerea unui sortiment de plante furajere pentru fiecare zonă ecologică este esenţială 

pentru realizarea unor producţii superioare de furaje pentru diferite specii de animale (1). Pe lângă 

producţia de substanţă uscată ne interesează în mod deosebit calitatea furajelor exprimată prin 

producţia de proteină brută la hectar (3) . Factorul determinat în creşterea producţiei de proteină îl 

constituie specia cultivată şi utilizarea îngrăşămintelor cu azot (2). Leguminoasele furajere perene 

cel mai frecvent utilizate sunt lucerna şi trifoiul roşu, iar dintre gramineele perene : golomăţul, 

timoftica şi raigrasul hibrid (4). In practica agricolă aceste două grupe de plante se cultivă fie 

separat, fie în amestec, în funcţie de scopul urmărit. 

In perioada 2006-2008 s-a organizat un dispozitiv experimental care a vizat determinarea 

potenţialului de producţie la trei specii de graminee: golomăţ, timiftică şi raigras hibrid şi două 
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specii de leguminoase perene: lucernă şi trifoiul roşu. Totodată s-a urmărit şi reacţia acestor plante 

la diferite doze de îngrăşăminte cu azot. 

a) Producţia de substanţă uscată. La gramineele perene cea mai mare producţie s-a 

înregistrat la raigrasul hibrid, media fiind de 11,14 t/ha S.U., urmată de golomăţ 8,42 t/ha S.U. şi 

apoi de timoftică – 7,06 t/ha S.U. (tabelul 5).  

Aportul îngrăşămintelor cu azot a fost diferit, astfel că la golomăţ la varianta neîngrăşată s-a 

realizat o producţie de S.U de 5,6 t/ha, prin administrarea unor doze crescânde de azot producţia a 

crescut cu 30 % la N50, cu 79% la N100 , cu 71% la N150 şi cu 105% la N200. La cultura de timoftică 

s-a înregistrat cea mai mică producţie de S.U., de numai 4,3 t/ha, prin administrarea a N50 s-a 

înregistrat un spor de 35% la N100 sporul de producţie a fost de 67%, la N150 sporul înregistrat a 

fost de 95%, iar la N200 sporul a fost de 123%. La raigrasul hibrid, la varianta neîngrăşată s-a 

realizat cea mai mare producţie de S.U. de 7,3t/ha, iar prin aplicarea îngrăţămintelor s-au obţinut 

următoarele sporuri : 29% la N50, 62% la N100, 78% la N150 şi de 94% la N200. 

 

Tabelul 5 

Producţia de S.U. obţinută la graminee 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 5%                                          0,63                       0,76              

 

La leguminoasele perene (tab. 6), reprezentate în aceasta experienţă de lucernă şi trifoi, 

producţia medie a fost la lucernă  de 12,82 t/ha S.U., iar la trifoi de 10,36 t/ha S.U. Influenţa 

îngrăşămintelor cu azot la cele două specii a fost asemănătoare, în sensul că prin aplicarea unor 

doze mici (N30) şi moderate (N60) s-au obţinut sporuri de 20-33%, după care prin creşterea dozelor 

de azot sporul de producţie s-a plafonat sau chiar micşorat. 

                                                                                                              

 

 

Cultura 
Doza 

de azot 

Media  

2006-2008 

(t/ha) 

Diferenţa 

Semnific. 
t/ha % 

Golomăţ 

 

N0 5,6 - 100 xxx 

N50 7,3 1,7 130 xxx 

N100 8,1 2,5 179 xxx 

N150 9,6 4,0 171 xxx 

N200 11,5 5,9 205 xxx 

Timoftică 

 

N0 4,3 -1,3 76 ooo 

N50 5,8 0,2 104 - 

N100 7,2 1,6 129 xxx 

N150 8,4 2,8 150 xxx 

N200 9,6 4,0 171 xxx 

Raigras 

hibrid 

N0 7,3 1,7 130 xxx 

N50 9,4 3,8 168 xxx 

N100 11,8 6,2 211 xxx 

N150 13,0 7,4 232 xxx 

N200 14,2 8,6 254 xxx 
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Tabelul 6 

Producţia de S.U. obţinută la leguminoasele furajere perene 

Cultura Doza de azot 

Media 

2006-2008 

(t/ha) 

Diferenţa 
Semnificaţia 

t/ha % 

Lucernă 

N0 10,7 - 100  

N30 12,8 2,1 120 xxx 

N60 14,2 3,5 133 xxx 

N90 13,4 2,7 125 xxx 

N120 13,0 2,3 121 xxx 

Trifoi 

N0 8,4 -2,3 79 ooo 

N30 10,1 -0,6 94  

N60 11,2 0,5 105  

N90 11,1 0,4 104  

N120 

 
11,0 0,3 103  

                                                             DL 5%                                   0,7 

 

În producţia de furaje ne interesează pe lângă nivelul producţiei de S.U. şi calitatea 

furajului, exprimată prin producţia de proteină brută. Conţinutul în proteină brută diferă de la o 

specie la alta, la graminee fiind cuprins între 8,42-11,0 %, la trifoi între 15,81-17,50%, iar la 

lucernă între 18,52-22,82%. De asemenea, prin utilizarea îngrăşămintelor cu azot a a crescut 

semnificativ procentul de proteină brută la toate cele cinci specii luate în studiu (fig. 1). 
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Fig. 1. Producţia de proteină brută (kg/ha) obţinută la plantele furajere perene 

în funcţie de îngrăşămintele cu azot aplicate 
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d) Utilizarea amestecurilor dintre graminee şi leguminoase perene 

 

Gramineele perene semănate în cultură pură se numără  printre culturile care pot da 

producţii foarte mari, însă extinderea lor este condiţionată de folosirea unor doze foarte mari de 

îngrăşăminte azotate. Pentru a înlătura acest impediment s-au introdus amestecurile simple sau 

complexe între graminee şi leguminoase, care au dus la realizarea unor producţii superioare 

culturilor simple de leguminoase şi graminee, realizând în acelaşi timp şi cantităţile cele mai 

mari de proteină la hectar  (Moga şi colab.,1981,1986). Cercetările din ultimele decenii au 

clarificat o serie de probleme privind fenomenul de competiţie între specii care au dus la 

alcătuirea celor mai bune amestecuri simple pentru diferite zone de cultură din ţara noastră. S-a 

precizat că dintre gramineele perene,cunoscute în ţara noastră lucerna se asociază cel mai bine 

cu golomăţul, iar trifoiul roşu cu timoftica ( Moga şi colab.,1996). 

Pentru elucidarea unor aspecte tehnice şi economice a utilizării amestecurilor simple de 

lucernă cu golomăţ şi trifoi roşu cu timoftică în zona de nord a Moldovei, s-a iniţiat un 

dispozitiv experimental cu diferite fonduri de fertilizare cu azot. 

Producţia de substanţă uscată prezentată în tabelul 7, scoate în evidenţă modul în care cei 

doi factori experimentali au determinat nivelul acesteia. Astfel la golomăţ în cultură pură 

neângrăşat, s-a înregistrat o producţie de 4330 kg/ha, iar prin administrarea azotului la această 

cultură s-au obţinut sporuri de producţie de 2884 kg/ha la N50, 3882 kg/ha la N75 şi 5397 kg/ha 

la N100. 

  Tabelul 7 

Producţia de substanţă uscată (kg/ha) obţinută la amestecurile  

de golomăţ şi lucernă pe diferite fonduri de azot 

Amestecul (* 
 

Doza de azot 

Producţia 

medie 

S.U (kg/ha) 

2007-2009 

Diferenţa 
Semnificaţia 

kg/ha % 

G 100% 

N0 4330 - 100  

N50 7214 2884 167 xxx 

N75 8212 3882 190 xxx 

N100 9727 5397 225 xxx 

G 75% 

+ 

L 25% 

N0 5778 1448 133 xxx 

N50 7561 3231 175 xxx 

N75 9024 4694 208 xxx 

N100 10074 5744 233 xxx 

G 50% 

+ 

L50% 

N0 6371 2041 147 xxx 

N50 7989 3659 185 xxx 

N75 8826 4496 204 xxx 

N100 9827 5497 227 xxx 

G 25% 

+ 

L75% 

N0 6249 1919 144 xxx 

N50 7881 3551 182 xxx 

N75 9043 4713 208 xxx 

N100 8898 4568 205 xxx 
(* G – Golomăţ, L - Lucernă 

                                                           DL 5%           121             
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Atunci când s-a adăugat 25% lucernă s-a realizat un spor de producţie de 1448 kg/ha la 

varianta neângrăşată, iar prin aplicarea dozelor crescânde de azot sporul a crescut până la 5744 

kg/ha. La adaosul de 50% şi 75% lucernă sporurile de producţie determinate de îngrăşăminte au 

fost mai mici 

 

Tabelul 8  

Producţia de substanţă uscată  obţinută la diferite amestecuri de timoftică cu trifoi roşu pe 

diferite niveluri de azot (2007-2009) 

Amesteccul * 
Doza 

de N 

Producţia medie 

S.U (kg/ha) 

2007-2009 

Diferenţa 

Semnificaţia 
(kg/ha) % 

Ph 100 % N0 2 413 Mt 100 - 

Ph 100 % N50 3 225 812 134 xxx 

Ph 100 % N75 4 069 1 656 169 xxx 

Ph 100 % N100 4 980 2 567 206 xxx 

Ph 75 %+T 25% N0 4 362 1 949 180 xxx 

Ph 75 %+T 25% N50 5 078 2 665 210 xxx 

Ph 75 %+T 25% N75 5 981 3 568 248 xxx 

Ph 75 %+T 25% N100 6 444 4 031 267 xxx 

Ph 50 %+T 50% N0 5 289 2 876 219 xxx 

Ph 50 %+T 50% N50 6 122 3 709 254 xxx 

Ph 50 %+T 50% N75 5 815 3 402 241 xxx 

Ph 50 %+T 50% N100 5 498 3 085 228 xxx 

Ph 25 %+T 75% N0 4 835 2 422 200 xxx 

Ph 25 %+T 75% N50 6 102 3 689 253 xxx 

Ph 25 %+T 75% N75 5 795 3 382 240 xxx 

Ph 25 %+T 75% N100 5 940 3 527 246 xxx 
*Ph-timoftică ;T-trifoi roşu 

                                          DL    5 %                                  321              

 

 

    La amestecul de trifoi si timoftica,producţia de substanţă uscată este prezentată în tabelul 8, şi 

ne arată un nivel modest al acesteia în anul I, iar din anul II, producţia a crescut substanţial fiind 

cuprinsă între 2149 kg/ha la cultura pură de timoftică neîngrăşată cu azot şi 8719 kg/ha s.u.la 

amestecul constituit din timoftică 75 % + trifoi roşu 25 % îngrăşat cu N 100. 

 Prin adaosul de 25 % trifoi în amestec, media sporului de substanţă uscată a fost de 1907 

kg/ha ( 52 %), iar la creşterea proporţiei de trifoi roşu la 50 % şi respectiv 75 %, sporul a rămas 

aproximativ acelaşi. 

 În schimb, îngrăşămintele cu azot au determinat sporuri de 18 % (795 kg/ha s.u.) la N 50, 

de 25 % ( 1078 kg/ha s.u. ) la  N 75 şi de 32 % (1378 kg/ha s.u.) la aplicarea a N 100. 

 Din punct de vedere economic, cea mai bună variantă este alcătuită din  timoftică 50 % + 

trifoi roşu 50 % şi cu aplicarea unei doze de azot de N 50. 
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Concluzii 

 

        1.  La plantele furjere anuale, producţia de substanţă uscată s-a situat la nivelul de 15,6 t/ha la 

porumbul siloz, 11,0 t/ha la sfecla furajeră şi 8,7 t/ha la gulia furajeră, iar la cele perene de: 6,9 

t/ha la trifoi,7,5 t/ha la timoftică, 9,9 t/ha la amestecul de trifoi 50% + timoftică 50%, 11,9 t/ha la 

golomăţ, 12,3t/ha la lucernă si 15,4 t/ha la amestecul de lucernă 50%+ golomăţ 50%. 

          3. In condiţiile din nordul Moldovei, gramineele furajere(raigras aristat, golomăţ,  timoftica 

şi păiuşul de livezi ) semănate la sfârşitul verii realizează in anul I producţii de furaj superioare cu 

50-100% faţă de semănatul de primăvară. 

     4. Cultura de raigras hibrid se recomandă a se exploata doar în primii doi ani, după care 

trebuie desfiinţată.  

     5. Semănatul culturilor de raigras hibrid,golomăt, timoftica si paiuş inalt cu orzoaică ca  

plantă protectoare nu a determinat diferenţe semnificative de producţie faţă de cultura pură, în 

schimb prin utilizarea ovăzului ca plantă protectoare producţia a scăzut semnificativ la toate 

speciile. 

      6. Îngraşămintele cu azot au avut o contribuţie esenţială în creşterea producţiei de S.U la 

toate gramineele, chiar în doze foarte mari, de N200, pe când la lucernă şi trifoi, sporul cel mai 

mare de producţie s-a realizat la doze mici (N30) sau moderate (N60)  de azot. 

      7. Producţia de proteină brută realizată la unitatea de suprafaţă fost influenţată atât de specie 

cât şi de doza de azot. Cele mai mari producţii s-au obţinut la leguminoasele perene, în special 

la lucernă, urmate de raigrasul hibrid, golomăţ şi timoftică. 

      8. Producţia de furaj la amestecurile  dintre golomăţ cu lucernă şi timoftica cu trifoi roşu a 

fost superior culturilor pure de graminee sau leguminoase,cele mai indicate proporţii au fost de 

50%graminee cu 50% leguminoasă. 
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EFECTUL HIBRIDĂRII  RECURENTE ASUPRA VARIABILITĂŢII ŞI EREDITĂŢII 

PRINCIPALELOR CARACTERE CANTITATIVE LA HIBRIZII F1  DIRECŢI ŞI 

RECIPROCI DE SECARĂ 

 

Drobotă C. – S.C.D.A Suceava  

 

În România, secara de toamnă a început să ocupe  un loc important între culturile 

păioase, ca cereală panificabilă urmând după grâu, având în acelaşi timp şi o importanţă furajeră 

deosebită. Neajunsurile specifice secarei pot fi depăşite, atât prin multiplele destinaţii de 

utilizare şi avantajele proprii, cât şi prin cercetările întreprinse în cadrul unor programe de 

ameliorare orientate în direcţia scurtării taliei. Legat de aceasta, în programele de ameliorare au 

căpătat o largă dezvoltare cercetările în direcţia sporirii rezistenţei la cădere prin reducerea 

înălţimii plantelor (Gaşpăr I., 1984, 1989, 1989; Bahtizin N.R. şi colab., 1987; Gaşpăr I. şi 

colab., 1988, 1996, 1996, 1997; Kobîleanski şi colab., 1989; Drobotă C., 2004). 

În literatura de specialitate se întâlnesc puţine informaţii referitoare la intensitatea 

variabilităţii şi ereditatea caracterelor la hibrizii F1 direcţi  şi reciproci de secară obţinute prin 

hibridare recurentă între formele cu talie scurtă şi cele cu talie semiînaltă şi înaltă, deşi 

necesitatea lor se impune prin faptul că, aceste cunoştinţe vor permite aprecierea posibilităţilor 

de combinare şi de selecţie a caracterelor cantitative (Skorik, 1988; ; Gaşpăr I. şi colab., 1990; 

Kurilovici şi Samusik, 1990; Drobotă C., 2011). 

Cercetările proriu-zise, desfăşurate la S.C.D.A. Suceava în perioada 2009 -2011 au 

constat în efectuarea a trei hibridări recurente între liniile cu talie scurtă şi soiurile cu talie 

semiînaltă şi au dus la obţinerea mai multor hibrizi F1 direcţi şi reciproci, din care în această 

lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute de hibrizii F1 proveniţi prin aportul soiului 

Suceveana. 

 

 

Materialul si metoda de cercetare 

 

 Organizarea experienţelor a fost impusă, atât de necesitatea adâncirii cercetărilor de 

ameliorare la secară în direcţia reducerii taliei, dar cu păstrarea unor valori superioare a 

elementelor de productivitate, cât şi prin importanţa teoretică şi implicaţiile practice ale 

acestora. 

Materialul de cercetare, creat la S.C.D.A Suceava şi folosit la hibridarea recurentă 

(backcross) în perioada 2009 – 2011 a fost reprezentat de soiul cu talie semiînaltă Suceveana, 

trei linii cu talie scurtă şi cu un determinism genetic monogenic dominant pentru acest caracter 

(Sv 90-EM, SV 200S-99 şi SV 300S-99), precum şi de şase hibrizi F1 direcţi şi reciproci, 

corespunzători fiecărei generaţii de retroîncrucişare. 

Astfel, pentru obţinerea hibrizilor direcţi la prima hibridare recurentă, liniile scurte s-au 

folosit ca forme materne (donatoare de talie scurtă) şi soiul Suceveana s-a utilizat ca genitor 

patern (recurent cu valori superioare ale elementelor de productivitate), iar la realizarea 

hibrizilor reciproci s-au inversat poziţiile părinţilor în formula hibridă, cu menţiunea că la a 

doua şi a treia retroîncrucişare, hibrizii F1 direcţi şi reciproci au servit ca forme materne. 
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Pentru stabilirea gradului de variabilitate şi a modului de transmitere a caracterelor 

cantitative la hibrizii F1, rezultaţi după trei hibridări recurente, s-au făcut hibridări biometrice,  

atât la spicul principal, cât şi la plantă: talia (înălţimea) plantei, numărul de fraţi fertili, lungimea 

spicului, numărul de spiculeţe în spic, fertilitatea spicului, numărul şi greutatea boabelor şi masa 

a 1000 de boabe. 

Interpretarea datelor experimentale obţinute în urma analizelor biometrice,  s-a efectuat 

pe baza analizei varianţei, pentru fiecare caracter calculându-se următoarele elemente: media 

artimetică ( ), varianţa (s2), abaterea standard (s), abaterea standard a mediei artimetice (s ), 

coeficientul de variaţie (s%) şi indicele de dominanţă (S). 

Indicele de dominanţă a fost folosit pentru aprecierea valorică a eredităţii caracterelor 

analizate şi s-a calculat după următoarea formulă propusă de F. Peter şi K. Frey în anul 1966: 

 

 

 în care: 
 

 

 = valoarea medie a caracterului la hibridul F1; 

 

 = valoarea medie a caracterului la formele parentale; 

 

 = valoarea medie a caracterului la forma parentală cu valoarea cea mai ridicată. 

  

Valorile indicelui de dominanţă, de la 0 până la +1 sau -1, indică abaterea caracterului în 

direcţia părintelui cel mai bun sau cel mai slab, cele mai mari decât +1 semnifică manifestarea 

heterozisului, iar cele mai mici decât -1 evidenţiază depresie (Kobîleanski, 1982). 

 Condiţiile climatice  apreciate în ansamblu, pe parcursul celor trei ani de experimentare, 

au fost favorabile. 

 Regimul precipitaţiilor, apreciat după cantitatea de precipitaţii anuale, s-a caracterizat 

prin surplusuri, care au oscilat de la 93,4 mm în anul 2009, până la 208,3 mm în anul 2010 (tab. 

1). 

 În privinţa modului de repartizare a precipitaţiilor în cursul vegetaţiei s-au semnalat, în 

toţi anii şi în diferite faze de vegetaţie intensă, mai-iunie, din anul 2010, cât şi deficite, de până 

la -38,5 mm în perioada de reluare a vegetaţiei (aprilie), din anul 2009. 

 Regimul termic, a înregistrat valori medii anuale peste media multianuală, situaţie care a 

dus la evidenţierea unor abateri anuale pozitive, de până la 1.3°C, în anul 2009, fără a avea şi 

influenţe negative asupra vegetaţiei plantelor. 
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Tabelul 1 

 

Evoluţia condiţiilor climatice, în perioada 2009-2011, la S.C.D.A. Suceava 

Perioada 
2008/ 

2009 
Abaterea 

2009 

/2010 
Abaterea 

2010/ 

2011 
Abaterea 

Media 

multi- 

anualăi 

 Precipitații (mm) 

August 72,3 +0,3 23,7 -48,3 72,2 +0,2 72,0 

Septembrie-

Octombrie 

103,8 +23,5 82,7 +2,4 106,6 +26,3 80,3 

Noiembrie 8,0 -22,5 18,6 -11,9 38,0 +7,5 30,5 

Decembrie- 

Martie 

123,4 +28,4 132,3 37,3 229,6 +134,6 95,0 

Aprilie 8,4 -38,5 32,0 -14,9 39,7 -7,2 46,9 

Mai- Iunie 237,1 +73,3 387,4 +224,0 150,4 -13,0 163,4 

Iulie 120,8 +28,5 112,0 +19,7 91,3 -1,1 92,3 

TOTAL 673,8 +93,4 788,7 +208,3 727,7 +147,3 580,4 

 Temperaturi (°C) 

August 20,0 +2,0 18,9 +0,9 21,4 +3,4 18,0 

Septembrie-

Octombrie 

22,7 +0,6 24,3 +2,2 19,5 -2,6 22,1 

Noiembrie 3,8 +1,1 5,5 +2,8 8,0 +5,3 2,7 

Decembrie- 

Martie 

-0,6 +6,0 -10,2 -3,6 -7,8 -1,2 -6,6 

Aprilie 10,8 +2,6 9,4 +1,2 9,0 +0,8 8,2 

Mai- Iunie 32,4 +1,3 32,5 +1,4 33,6 +2,5 31,1 

Iulie 20,4 +1,8 21,1 +2,5 19,9 +1,3 18,6 

TOTAL 9,1 +1,3 8,4 +0,6 8,6 +0,8 7,8 

 

 

 

Rezultate și discuții 

Cercetările propriu-zise au demonstrat că talia plantei, chiar si la hibrizii F1 direcţi şi 

reciproci de secară, reprezintă un caracter, deşi este în mare măsură dependent de condiţiile de 

mediu, manifestă totuşi, în general, o uniformitate destul de pronunţată. Astfel, talia plantei la 

hibrizii F1 direcţi a  înregistrat valori medii cuprinse între 102,5 şi 111,4 cm, iar amplitudinea 

mică de variaţie cuprinşi între 5,8% si 8,4% (tab. 2). Hibrizii reciproci au prezentat o 

variabilitate a taliei, tot slabă, dar uşor mai redusă decât a hibrizilor direcţi, cuprinsă între 2,6% 

şi 8%, iar valorile medii ale caracterului s-au situat între 128,5 cm şi 144,6 cm (tabelul 3). 
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După efectuarea celor trei hibridări recurente a liniilor scurte cu soiul Suceveana, toţi 

hibrizii F1 direcţi au înregistrat reduceri faţă de valoarea medie de 139,8 cm a părintelui cel mai 

înalt, de până la 26,7% (37,3 cm), în timp ce hibrizii reciproci au realizat, atât creşteri 

comparabile cu valoarea medie înregistrată de părintele cel mai înalt, de până la 3,4% (4,8 cm), 

cât şi o reducere de 8,1% adică de 11,3 cm (fig.1). 

 

 

Fig. 1 Creşterile şi reducerile maxime ale taliei, exprimate prin valori relative şi 

absolute, faţă de părintele cel mai înalt, la hibrizii F1  

(  = media taliei la părintele cel mai înalt) 

 

Analizând modul de transmitere la descendenţi a taliei scurte, prin prisma valorilor medii 

absolute ale înălţimii acestora realizate în generaţia F1, s-a constatat că forma maternă a 

influenţat în mod evident realizarea expresiei fenotipice a caracterului de piticire (talie scurtă). 

În ce priveşte modul de transmitere a taliei la hibrizii F1 direcţi, în funcţie de gradul de 

dominanţă, s-a constatat că toţi cei trei hibrizi direcţi au moştenit talia scurtă în direcţia 

părintelui cu valoarea cea mai mică, sau a scurtării taliei, aspect pus în evidenţă de valorile 

negative ale indicelui de dominanţă, cuprinse între -0,77 la hibridul (Sv 200S-99 x Suceveana)3 

şi -1,84 la hibridul (Sv 300S-99 x Suceveana)3 (tab. 4). 

La toţi hibrizii reciproci, transmiterea taliei s-a realizat în direcţia părintelui cu valoarea 

cea mai mare, întrucât valorile pozitive ale indicelui de dominanţă s-au încadrat între 0,29 la 

hibridul (Suceveana x Sv 300S-99)3 (tab. 5). 

Doi dintre hibrizii direcţi (33,3% din hibrizii studiaţi ce au în formulă soiul Suceveana) 

au înregistrat depresii în ereditarea taliei, dovedite prin indicele de dominanţă cuprinşi între -1 şi 

-1,84, iar doi dintre hibrizii reciproci (33,3% dintre hibrizii studiaţi) au evidenţiat heterozis în 

manifestarea caracterului, deoarece au prezentat valorile indicelui de dominanţă cuprinse în 

intervalul 1,0 şi 1,36 (fig.2). 

Dacă talia plantei a avut o variabilitate slabă, cinci din zece caractere analizate au 

prezentat o variabilitate mijlocie, coeficienţii de variaţie ajungând până la 17,1% la lungimea 
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spicului, 13,1% la numărul de spiculeţe per spic, 20,1% la fertilitatea spicului, 20,2% la numărul 

de boabe per spic şi 25,4% la MMB (tab. 2 şi 3). 

Semnalarea unei variabilităţi intense la patru caractere a fost marcată de coeficienţi de 

variaţie de până la 45,8% la capacitatea de înfrăţire, 32,9% la greutatea boabelor per spic, 34,2% 

la numărul de boabe per planta şi 43,8% la greutatea boabelor per plantă (tab. 2 şi 3). 

 

 

Fig. 2 Participarea relativă (%) a hibrizilor F1  secară, la moştenirea taliei, în funcţie de gradul de 

dominanţă (S); 

 

 

 

 

În general, la majoritatea hibrizilor direcţi a fost evidenţiată o influenţă citoplasmatică 

maternă în transmiterea majorităţii caracterelor cantitative în descendenţa hibridă, concretizată 

printr-o superioritate valorică a mediilor absolute şi coeficienţilor de variaţie faţă de hibrizii 

reciproci, fapt care a oferit posibilităţi sporite de selecţie a unor noi genotipuri de secară cu talie 

scurtă şi cu valori superioare pentru aceste caractere. 

Toţi hibrizii direcţi, ce au în constituţie  soiul Suceveana, au realizat o capacitate de 

înfrăţire superioară hibrizilor reciproci, de până la 4,6 fraţi fertili per plantă la hibridul (Sv 90-

EM x Suceveana)3 şi o moştenire a caracterului în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare 

(tabelul 4), iar în hibrizii reciproci, în totalitate, au moştenit caracterul în direcţia părintelui cu 

Abaterea taliei în direcția părintelui cu valoarea cea mai mică; 

Abaterea taliei în directia părintelui cu valoarea cea mai mare; 

Depresie; 

Heterozis; 
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valoarea cea mai mică şi au prezentat reduceri faţă de părintele cel mai înfrăţit, de până la 52,6% 

la hibridul (Suceveana x Sv 200S-99)3 (tab. 5). 

Hibrizii direcţi, superiori hibrizilor reciproci prin valori medii ale lungimii spicului de 

până la 12,7 cm la hibridul (Sv 200S-99 x Suceveana)3, s-au impus prin moştenirea caracterului 

în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, prezentând faţă de acesta, atât prin creşteri de 

până la 13,4% la hibridul (Sv 200S-99 x Suceveana)3 (tab. 4). 

Numărul de spiculeţe per spic a fost moştenit de către toţi descendenţii studiaţi în 

direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, faţă de care creşterea cea mai pronunţată a 

caracterului, de 11,7% a fost atribuită hibridului direct (Sv 90-EM x Suceveana)3 (tab. 4). 

Valorile gradului de dominanţă, înscrise între -20,7 şi 1,28 a făcut ca jumătate din 

hibrizii studiaţi să moştenească fertilitatea spicului în direcţia părintelui cu valoarea cea mai 

mare, faţă de care hibrizii direcţi au înregistrat creşteri comparabile cu cele ale hibrizilor 

reciproci şi reduceri mai mici până la 19,2% la hibridul (Suceveana x Sv 200S-99)3 (tab. 5). 

Transmiterea numărului de boabe per spic la majoritatea hibrizilor direcţi şi reciproci s-a 

realizat în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, chiar daca hibrizii reciproci au prezentat 

numai reduceri faţă de acesta, de până la -16,9% la hibridul (Suceveana x Sv 200S-99)3       

(tabelul 5). 

Înregistrarea de către hibrizii direcţi, faţă de părintele cu greutatea boabelor per spic cea 

mai mare, a unor reduceri superioare celor realizate de hibrizii reciproci, de până la -28,2% la 

hibridul (Sv 300S-99 x Suceveana)3, nu a exclus transmiterea caracterului la majoritatea 

hibrizilor studiaţi în direcţia părintelui cel mai bun (tab. 4). 

Faţă de genitorul cu numărul de boabe per plantă cel mai ridicat, toţi hibrizii reciproci 

au reacţionat prin reduceri ale valorii caracterului, de până la -50,6 la hibridul (Suceveana x Sv 

200S-99), moştenindu-l în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mică, în timp ce majoritatea 

hibrizilor direcţi l-au moştenit în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare (tab. 4 şi 5). 

Cu excepţia hibridului direct (Sv 90-EM x Suceveana)3, care a moştenit greutatea 

boabelor per plantă în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, restul hibrizilor direcţi şi 

toţi hibrizii reciproci au evidenţiat o transmitere a caracterului în direcţia părintelui cu valoarea 

cea mai mică, înregistrând reduceri faţă de părintele cel mai bun, de până la -42,8% (tab. 5). 

Chiar dacă majoritatea descendenţilor studiaţi au înregistrat reduceri ale masei a 1000 de 

boabe de până la -15,2% faţă de părintele cu valoarea cea mai mare, totuşi transmiterea 

caracterului, la toţi hibrizii reciproci şi majoritatea hibrizilor direcţi, s-a realizat în direcţia 

părintelui cu valoarea cea mai mare, aspect pus în evidenţă de valorilepozitive ale gradului de 

dominanţă (tab. 4 şi 5). 

În general, din analiza acestor rezultate experimentale, s-a constatat că talia scurtă a 

liniilor parentale, cu determinism genetic monogenic dominant, nu s-a transmis la hibrizii F1 

direcţi înlănţuită cu alte caractere nedorite, care să infuenţeze  negativ productivitatea prin 

reducerea dimensiunilor elementelor de productivitate, ci dimpotrivă la majoritatea acestor 

hibrizi studiaţi şi a caracterelor analizate s-a constatat o creştere a valorilor elementelor 

morfoproductive respective, comparativ cu cele ale formelor parentale, iar prin selecţie este 

posibilă obţinerea unor soiuri scurte de secară şi cu valori superioare pentru principalele 

caractere cantitative. 
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Tabelul 2 

 

Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii F1 direcţi de secară, rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Suceveana, 

în perioada 2009 – 2011 

 

Nr. crt. 

 

Caracterele cantitative 

Indicii variaţiei la hibrizii: 

(Sv 90-EM x 

Suceveana)2 

(Sv 200S-99 x 

Suceveana)2 

(Sv 300S-99 x 

Suceveana)2 

 
S% 

 
S% 

 
S% 

1.  Talia (înălţimea) plantei - cm 104,6 1,8 8,4 111,4 1,3 5,8 102,5 1,2 6,1 

2.  Nr. de fraţi fertili per plantă 4,6  0,2 19,6 3,8  0,2 21,0 4,0  0,1 17,5 

3.  Lungimea spicului principal - cm 12,6  0,3 10,3 12,7  0,4 14,4 12,1  0,4 17,1 

4.  Nr. de spiculeţe per spic 42,0  0,8 10,0 38,4  0,8 10,8 38,0  1,0 13,1 

5.  Fertilitatea spicului principal - % 87,4  0,7 3,9 79,2  2,4 15,3 80,0  2,6 16,4 

6.  Nr. de boabe per spic 73,6  1,9 12,8 60,4  2,3 18,8 60,5  2,5 8,1 

7.  Greutatea boabelor per spic 2,88  0,1 12,1 2,25  0,2 32,9 2,16  0,1 22,4 

8.  Nr. de boabe per plantă 307,8 7,6 29,7 268,0 8,3 34,2 279,5 5,8 25,1 

9.  Greutatea boabelor per plantă - g 12,09  1,1 43,8 9,39  39,9 9,93  0,5 27,4 

10.  M.M.B. - g 41,7  2,1 25,4 38,2  1,1 14,7 35,7  1,2 17,6 

 

Tabelul 3 

 

Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii F1 direcţi de secară, rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Suceveana, în perioada 2009 – 2011 

 

 

Nr. crt. 

 

Caracterele cantitative 

Indicii variaţiei la hibrizii: 

(Sv 90-EM x 

Suceveana)2 

(Sv 200S-99 x 

Suceveana)2 

(Sv 300S-99 x 

Suceveana)2 

 
S% 

 
S% 

 
S% 

1.  Talia (înălţimea) plantei - cm 143,8 2,3 8,0 

 
128,5 0,8 2,6 102,5 1,2  

2.  Nr. de fraţi fertili per plantă 2,4  0,2 37,5 1,8  0,2 44,4 2,4  0,2 45,8 

3.  Lungimea spicului principal - cm 12,0  0,1 5,8 12,2  0,3 10,6 12,0  0,3 14,2 

4.  Nr. de spiculeţe per spic 38,8  0,9 11,8 38,2  0,7 9,6 38,0  1,0 12,1 

5.  Fertilitatea spicului principal - % 81,4  2,6 20,1 63,8  2,5 19,7 90,2  1,6 9,0 

6.  Nr. de boabe per spic 62,8  2,5 20,2 49,5  1,6 16,2 68,4  0,9 6,4 

7.  Greutatea boabelor per spic 2,69  0,1 19,7 2,49  0,2 29,3 3,19  0,1 11,0 

8.  Nr. de boabe per plantă 198,2  3,3 18,4 140,7 4,8 27,4 214,8 4,6 25,9 

9.  Greutatea boabelor per plantă - g 8,27  0,7 39,9 7,13  22,6 9,37  0,3 16,1 

10.  M.M.B. - g 41,7  1,0 12,0 49,7  0,9 9,8 43,9  0,9 11,1 
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Concluzii 

 

1.Talia platei, comparativ cu celelalte caractere, a avut cea mai slabă variabilitate, fiind 

exprimată prin coeficienţi de variaţie cuprinşi între 2,6% şi 8,4%, iar dispersiile valorice 

înregistrate de toţi hibrizii direcţi au fost sensibil mai largi, decât cele ale hibrizilor reciproci şi 

s-au concretizat în valori medii absolute cuprinse între 102,5 cm la hibridul direct (Sv 300S-99 x 

Suceveana)3 şi 144,6 cm la hibridul reciproc (Suceveana x Sv 300S-99)3. 

2.Cinci caractere cantitative au prezentat o variabilitate mijlocie, coeficienţii de variaţie 

ajungând până la 17,1% la lungimea spicului, 13,1% la numărul de spiculeţe per spic, 20,1% la 

fertilitatea spicului, 20,2% la numărul de boabe per spic şi 25,4% la MMB. Semnalarea unei 

variabilităţi intense la patru caractere a fost marcată de coeficienţi de variaţie de până la 45,8% 

la capacitatea de înfrăţire, 32,9% la greutatea boabelor per spic, 34,2% la numărul de boabe per 

plantă şi 43,8% la greutatea boabelor per plantă. 

3.Analizând modul de transmitere la descendenţi a taliei scurte, prin prisma valorilor medii 

absolute ale înălţimii acestora realizate în generaţia F1, s-a constatat că forma materna a 

influenţat în mod evident realizarea expresiei fenotipice a caracterului de talie scurtă la 

descendenţi, iar hibrizii direcţi, mai scurţi decât hibrizii reciproci, au prezentat reduceri ale 

caracterului, după trei hibridări recurente a liniilor scurte cu soiul Suceveana, de până la   -

26,7% (37,3 cm) faţă de părintele cel mai înalt şi o transmitere a taliei scurte, de la părinţi la 

descendenţi în mod dominant, în direcţia scurtării paiului, adică a părintelui cu talia cea mai 

mică, pusă în evidenţă de valorile negative ale indicilor de dominanţă, cuprinse între -0,77 şi -

1,84. 

4.La hibrizii F1 direcţi studiaţi nu s-a evidenţiat o influenţă marcantă a taliei scurte asupra 

elementelor de productivitate în sensul reducerii dimensiunilor lor, ci dimpotrivă la majoritatea 

caracterelor cantitative, printre care capacitatea de înfrăţire, lungimea spicului, numărul de 

spiculeţe per spic, numărul şi greutatea boabelor per spic şi numărul de boabe per plantă, s-a 

semnalat, atât o creştere a valorilor dimensionale, comparativ cu cele ale formelor parentale, cât 

şi o transmitere a acestor caractere, de la părinţi la hibrizi, în general în direcţia părintelui cu 

valoarea cea mai mare, uneori înregistrându-se, în funcţie de formele parentale şi poziţia lor în 

formula hibridă, valori diferenţiate de heterozis iar prin selecţie este posibilă obţinerea unor 

genotipuri scurte de secară şi cu valori superioare pentru principalele caractere cantitative. 
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Reconsiderarea activităţii de evaluare, documentare şi de utilizare a unor resurse 

genetice la porumb, reprezentate de populaţii locale vechi, nestudiate sau insuficient studiate, 

constituie o necesitate în momentul de faţă, la nivel naţional şi internaţional. Nu întâmplător, în 

raportul întâlnirii de lucru de la Roma, Italia (1996) s-au precizat două necesităţi majore pentru 

colaborarea în domeniul resurselor genetice la porumb: 

• identificarea de populaţii locale vechi, valoroase pentru caracterele lor 

agronomice; 

• stabilirea unui program comun de preamelioare; 

Populaţiile locale se disting printr-o mare capacitate de adaptare şi însuşiri fiziologice 

specifice anumitor zone, precum şi o capacitate de producţie şi însuşiri de calitate proprii 

(Moşneagă şi colab., 1957; Ulinici, 1961; Gologan, 1965; Mureşan, 1972;  Cristea, 1972 b, 

1975; Suba, 1973;  Căbulea şi colab., 1975;  Hallauer şi Miranda, 1981). 

În ameliorarea porumbului, populaţiile locale pot prezenta un interes deosebit, mai ales 

ca surse de gene utile pentru capacitatea de adaptare si pentru unele însuşiri agronomice, 

fiziologice şi de calitate, valoroase. 

In prezent, părerea unanimă a specialiştilor este că resursele genetice reprezentate de 

populaţiile locale de porumb, originare din diferite areale, constituie rezervoare importante de 

gene utile pentru ameliorarea speciei. Exploatarea acestor resurse devine posibilă prin studii şi 

măsuri complexe ce pot duce la păstrarea biodiversităţii şi la creşterea eficienţei utilizării 

acesteia. 

  Colecţii importante de populaţii locale vechi sunt păstrate în băncile de gene. Astfel,  

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, deţine o colecţie bogată, de peste 4300 probe 

colectate din zonele montane şi submontane ale României.  

 O evaluare complexă a acestor resurse genetice se poate realiza printr-o caracterizare 

morfologică, fiziologică, biochimică şi moleculară, subordonată unui scop important, şi anume, 

evidenţierea valorii incontestabile a populaţiilor locale de porumb în privinţa zestrei genetice cu 

valoare de ameliorare şi utilizarea practică a acestor resurse pentru promovarea unei agriculturi 

sustenabile. Această oportunitate rezultă ca urmare a constatării că utilizarea, în special a 

resurselor locale este, în prezent, mult prea redusă. De aceea se simte acut nevoia reconsiderării 

atitudinii faţă de această situaţie, îndeosebi prin studii complexe care să pună în valoare 

potenţialul genetic util al acestor materiale genetice.  

În toate programele de ameliorare germoplasma joacă un rol deosebit, atât în crearea de 

hibrizi şi linii, cât şi în ameliorarea populaţiilor. O germoplasmă valoroasă are variabilitate 

genetică şi performanţe proprii ridicate. 
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Toate acestea reprezintă motivaţii ştiinţifice care au stat la baza elaborării unui sistem 

complex de evaluare în măsură să conducă la evidenţierea variabilităţii genetice şi la 

identificarea formelor cu performanţe în principalele direcţii de ameliorare. 

 

Materialul şi metoda de cercetare 

O evaluare complexă, morfo-fiziologică, biochimică și moleculară a unui fond important 

de germoplasmă, reprezentat de un număr de 300 de populaţii locale de porumb, a fost posibilă 

prin intermediul unui proiect național finanțat de UEFSCDI (număr grant 52127/2008). 

Caracterizarea populaţiilor locale de porumb s-a realizat în cadrul unui sistem 

experimental adecvat, pe baza descriptorilor morfo-fiziologici internaţionali editaţi de Institutul  

Internaţional de Resurse Genetice Vegetale (BIOVERSITY INTERNATIONAL) cu sediul la 

Roma, Italia.  

S-au analizat 12 descriptori morfologici privind arhitectura plantelor: înălţimea plantei, 

înălţimea de inserţie a ştiuletelui principal, numărul total de frunze, numărul de frunze până la 

știuletele principal, lungimea și lățimea frunzei de la știuletele principal, elemente de arhitectură 

a paniculului, diametrul maxim şi minim al tulpinii și 11 descriptori morfologici pentru știulete 

și bob: lungimea ştiuletelui, diametrul maxim şi diametrul minim al ştiuletelui, numărul 

rândurilor de boabe/ştiulete, numărul de boabe/rând, lungimea, lățimea  grosimea și forma 

bobului, greutatea boabelor/ştiulete și greutatea a 1000 de boabe. 

Descriptorii fiziologici sunt deosebit de importanți pentru porumbul destinat cultivării în 

zonele umede și reci ale țării. Din acest motiv s-a considerat oportună evidențierea următorilor 

descriptori: rezistenţa plantulelor de porumb la temperaturi scăzute, vigoarea de creștere a 

plantelor și suma temperaturilor utile până la apariţia stigmatelor.  

În laborator s-a determinat rezistenţa plantulelor la temperaturi scăzute, la cele 300 

populații de porumb. Aprecierea a fost efectuată prin determinarea indicelui coldtest după 

metoda Debbert (1988), citat de Rotari şi Comarov, (1992). Au fost selectate pentru 

caracterizarea moleculară 61 de populații locale de porumb cu valori ale indicelui coldtest > 

80%. 

În câmp s-a notat vigoarea de creștere a plantelor, ca prim indicator al procesului de 

dezvoltare a plantelor, data apariției stigmatelor și suma temperaturilor utile porumbului, ca 

indicator indirect al precocității. 

S-au calculat pentru descriptorii morfologici și fiziologici următorii estimatori: media 

aritmetică,(x), amplitudinea de variaţie, varianţa (s2) şi coeficientul de variaţie (s%) (Ceapoiu, 

1968). Dispersia rezultatelor privind descriptorii de caracterizare morfo-fiziologică a 

populaţiilor locale de porumb analizate oferă o imagine concludentă asupra diversităţii genetice 

existente în cadrul acestei categorii de germoplasmă, insuficient exploatată. 

S-a considerat oportună determinarea rezistenţei cariopselor de porumb la infecţia cu 

micotoxine produse de Fusarium moniliforme și Fusarium graminearum. Aceasta s-a realizat 

prin folosirea unui sistem de notare descris de Naumova (1972), după care s-a determinat gradul 

de atac cu ajutorul unei formule de calcul. 

Caracterizarea biochimică se referă la determinarea conținutului de proteină al boabelor 

de porumb (metoda Kjeldahl). 

Caracterizarea moleculara a celor 61 de probe de porumb s-a realizat prin metoda RAPD 

fiind necesar, în primul rând, extragerea ADN-ului genomic. În acest scop s-au folosit plante 

tinere de porumb. Pentru fiecare probă s-au prelevat frunze care au fost introduse în eprubete de 
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plastic (inscripţionate în prealabil) şi imediat congelate în azot lichid. Păstrarea acestor probe s-a 

făcut în congelator la -200C.  

Pentru determinarea diversității genetice a celor 61 populaţii de porumb s-a utilizat un 

număr de 8 primeri decamerici RAPD (tabelul 1) care au fost selectaţi în urma realizării unui 

screening iniţial cu 20 primeri. S-au ales doar acei primeri care au generat fragmente 

polimorfice.  

Tabelul 1 

                                             Primerii RAPD utilizaţi 

 

Nr crt. Primer Secvenţa  (5’-3’) 

1. ROTH A15 TTC CGA ACC C 

2. ROTH A16 AGC CAG GCA A 

3. ROTH A17 GAC CGC TTG T 

4. ROTH B02 TGA TCC CTG G 

5. ROTH B08 GTC CAC ACT C 

6. ROTH B13 TTC CCC CGC T 

7. ROTH B14 TCC GCT CTG G 

8. ROTH B16 TTT GCC CGG A 

 

Pentru extragerea de ADN a fost utilizată metoda CTAB (hexadecyltrimethilammonium 

bromide) modificată de Doyle and Doyle în 1987. Stabilirea concentraţiilor s-a realizat cu 

ajutorul fluorospectofotometrului de tip NanoDrop 3300. După citirea concentraţiilor de ADN,  

s-au realizat diluţiile necesare amestecului PCR. Pentru RAPD, concentraţia soluţiei de ADN 

trebuie să fie de 5 ng/μl. 

Reacţia PCR s-a realizat într-un volum de 20 μl în care s-au pipetat: 5 ngADN genomic, 

10 µM de dNTP, 25 mM MgCl2, 5pmol/ μl primer decamer (ROTH), 0,1 Unităţi Taq ADN-

polimerază (Go Taq Polymerase – Promega ) şi 10x buffer de reacţie. Amplificarea s-a realizat 

la două  thermocyclere: Corbett şi Eppendorf. Condiţiile în care s-a realizat amplificarea au fost: 

denaturarea iniţială timp de 3 minute la 950C după care au urmat un număr de 45 cicluri de 

amplificare fiecare având următoarele etape: denaturare: 1 min la 930C, ataşarea primerilor 1 

min la 340C şi extensie 1 min la 720C. Ultima etapă a constat în extensia finală, 10 min la720C. 

Produşii de amplificare au fost separaţi electroforetic în gel de agaroză cu o concetraţie 

de 2% iar vizualizarea fragmentelor s-a realizat prin colorarea acestora cu bromură de etidium, 

în concentraţie de 0,5µl/ml.  

Analiza imaginilor rezultate prin RAPD s-a realizat cu ajutorul programului RFLPScan 

2.1. Au fost alese, marcate şi utilizate în calcul doar acele benzi care au fost clare şi nu au ridicat 

nici un semn de întrebare privind prezenţa sau absenţa lor. Datele rapoartelor furnizate de 

programul RFLPscan au fost prelucrate utilizându-se programul NTSYS pc 1.7. Sortarea 

variantelor pe grupe înrudite genetic a fost realizată utilizând același program, folosind ca 

variabile coeficientul de similaritate Lei si Ni şi UPGMA (unweighted pair-group method 

arithmetric average). 
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Rezultate și discuții 

 Rezultatele privind caracterizarea morfologică, fiziologică și biochimică a celor 300 de 

populații locale de porumb studiate se regăsesc în baza de date online 

http//www.scdasuceava.ro/biomaize, care cuprinde informaţii privind valoarea unui material 

biologic cu gene utile în principalele direcţii de ameliorare. 
 

A.Caracterizare morfologică 

În cadrul acestui proiect s-au determinat 23 de descriptori morfologici de caracterizare a 

arhitecturii plantelor, știuleților și boabelor. Pentru evidențierea variabilității genetice a 

populațiilor locale de porumb s-au calculat următorii indici ai dispersiei: valoarea medie, 

amplitudinea de variație, varianța și coeficientul de variație (tabelul 2). Interpretarea rezultatelor 

din acest punct de vedere se face pe baza coeficientului de variație ca expresie a diversității 

materialului biologic analizat. 

S-au înregistrat coeficienți mari de variație pentru înălțimea de inserție a știuletelui 

principal, numărul ramificațiilor de ordinul I și II al paniculului, greutatea boabelor pe știulete și 

MMB (tabelul 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Populații de porumb cu valori ridicate ale descriptorilor: greutatea boabelor/știulete și 

masa a 1000 de boabe 

 

 
Teregova Plopşor Filiaşi 
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 Valori mijlocii ale coeficientului de variație s-au înregistrat pentru 

descriptorii: înălțimea plantei, numărul total de frunze, numărul de frunze până la știuletele 

principal, lățimea frunzei de la știuletele principal, lungimea pedunculului paniculului, 

diametrele maxim și minim al tulpinii, lungimea știuletelui, diametrele maxim și minim al 

știuleților, numărul rândurilor de boabe și numărul de boabe pe rând (tab. 2).  
 

B. Caracterizare fiziologică – rezistența la boli 

Aprecierea rezistenţei cariopselor de porumb la infecţia cu micotoxine produse de 

Fusarium spp., relevă procente de infecţie cu valori cuprinse între 0 şi 17% (fig.1). 

 

 
 

Fig. 1. Procentul de infecție  al cariopeslor de porumb cu micotoxine produse de 

Fusarium spp. 

 

Incidenţa celor două specii de Fusarium (fig. 2) pe seminţele de porumb s-a   

caracterizat printr-un atac slab spre mediu, jumătate din probele infectate prezentând pe 

coleoptilul boabelor germinate puf micelian roz albicios, iar pe boabele negerminate miceliu roz 

din abundenţă. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 2.  Relevanţa gradului de atac cu fusarioze la populaţiile locale de porumb 

 

Apariția fuzariozelor la știulete a fost influențată de: planta premergătoare (orz), regimul 

de fertilizare și condițiile climatice cu temperaturi (peste  20ºC) şi umiditate ridicate. 

Acești factori au determinat o frecvenţă mărită a speciei Fusarium moniliforme pe 

semințele infestate, Fusarium graminearum  manifestându-se sporadic. 
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Transmiterea infecției la știulete s-a produs sistemic, prin miceliu şi conidii ce au rezistat 

în semințele semănate şi în samulastră, infecția la mătăsit nefiind posibilă deoarece inflorescența 

femelă a fost izolată cu pungi de hârtie, în scopul evitării impurificării cu polen străin a 

populațiilor locale studiate. 

Susceptibilitatea populațiilor locale de porumb infestate natural cu Fusarium 

moniliforme (fig.3 ) s-a caracterizat printr-un număr mare de populații imune si rezistente, 

această micromicetă fiind mult mai răspândită în Moldova decât putregaiul tulpinilor și 

știuleților produs de Fusarium graminearum care în acest studiu a apărut  doar la o singură 

probă în proporție de 5% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Susceptibilitatea populațiilor locale de porumb la Fusarium moniliforme 
 

C. Caracterizare fiziologică – rezistența la temperaturi scăzute 

Din analiza indicilor coldtest determinaţi pentru populaţiile locale din întreg sistemul 

experimental, rezultă că cele mai multe dintre populaţiile de porumb sunt semirezistente la 

temperaturi scăzute, având valorile acestui indice cuprins între 60-79%. S-au depistat însă, în 

acest material biologic, populaţii rezistente şi chiar foarte rezistente (indice coldtest > 80%,. 

Dintre populaţiile locale de porumb cu valori ridicate şi foarte ridicate ale indicelui coldtest pot 

fi evidenţiate:  Bucerdea, Unirea, CN-3283-59, DDD-1581-86, Botiza 12, Deseşti 6, Telciu 4, 

Slatina 22, Vama 7, Gersa 11, Vama 31, Straja 14, Tiha Bârgăului 8, Frumosu 12, Moisei 5, 

Valea Mare 2, etc. 

Multe dintre aceste populaţii prezintă o vigoare  bună şi foarte bună de creştere şi s-au 

dovedit a fi rezistente, în stadiul de plantulă, şi în câmp.  

Se remarcă din determinările efectuate, o diferențiere foarte accentuată a populațiilor 

locale de porumb. Aceste populații pot fi grupate, în populații foarte rezistente la temperaturi 

scăzute, rezistente, mijlociu de rezistente și sensibile.  

Suma temperaturilor utile, ca indicator indirect al precocității, relevă, de asemenea o 

diferențiere a populațiilor locale de porumb. Se disting populații foarte precoce și precoce, 

mijlocii și tardive. 

 

D. Caracterizare biochimică 

În tabelul 4 este prezentat conţinutul de proteină la un număr de 60 de probe de porumb, 

aparţinând unor populaţii locale cu valoarea indicelui coldtest mai mare de 80%. Aceste valori 

au fost comparate cu valorile a 3 hibrizi de porumb (Montana, Bucovina şi Millenium), 

consideraţi martori. Datele din tabelul 4, scot în evidenţă un conţinut diferenţiat al celor 60 
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populaţii de porumb analizate. Valoarea medie a conţinutului de proteină este de 10,77% /s.u. 

Valoarea maximă  (12,08%) a fost înregistrată la populaţiile: Vlădești, Valea lui Cati, Poiana 

Teiului, Chichiș, Rodna 10.  Aceste populaţii au un conţinut de proteină superior martorilor de 

referinţă, hibrizii de porumb Montana, Bucovina și Milenium. 

Conţinutul mai ridicat de proteină înregistrat la populaţiile de porumb studiate este 

important pentru aprecierea valorii nutritive a boabelor (tab. 3). Aceste populaţii pot constitui un 

material iniţial valoros pentru procesul de ameliorare a calităţii porumbului. 
 

Tabelul 3 

Conţinutul de proteină din cariopsele de porumb la populaţiile analizate 

(%,  din substanţă uscată) 
Nr. 

Crt. 
Nr. Intrare  

ORIGINE, JUDET, 

LOCALITATE 
Denumirea populaţiei 

Conținut 

prot. (% s.u.) 

1 SVGB-8012 Alba, Metes METES 1 10,63 

2 SVGB-8022 Alba, Zlatna ZLATNA 9,67 

3 SVGB-9800 Hunedoara, Ciungani CIUNGANI 10,63 

4 SVGB-9807 Hunedoara, Cerbal CERBAL 2 11,12 

5 SVGB-7734 Arges, Mihaesti MIHAESTI 1 9,67 

6 SVGB-7750 Arges, Vladesti VLADESTI 12,08 

7 SVGB-5880 Gorj, Glodeni GLODENI 6 10,63 

8 SVGB-5226 Prahova, Izvoarele IZVOARELE 3 11,12 

9 SVGB-5483 Gorj, Polovragi POLOVRAGI 4 9,67 

10 SVGB-7900 Gorj, Pades PADES 2 11,6 

 

11 SVGB-7282 Bistrita Nasaud, Prundu Bargaului 

PRUNDU BARGAULUI 13 

{A} 
12,08 

12 SVGB-7812 Cluj, Valea lui Coti VALEA LUI CATI 12,08 

13 SVGB-5219 Prahova, Starchiojd STARCHIOJD 6 10,63 

14 SVGB-3971 Gorj, Carbunesti CARBUNESTI 480 10,15 

15 SVGB-3973 Cluj, Balcesti BALCESTI 1 9,67 

16 SVGB-7645 Mehedinti, Ponoarele PONOARELE 6 11,6 

17 SVGB-7811 Cluj, Boldut BOLDUT 2 10,15 

18 SVGB-7783 Hunedoara, Petrosani PETROSANI 3 10,15 

19 SVGB-5168 Caras-Severin, Teregova TEREGOVA 5 11,12 

20 SVGB-4005 Dolj, Plenita PLENITA II 10,63 

21 SVGB-11231 Neamt, Poiana Teiului POIANA TEIULUI 5 12,08 

22 SVGB-9591 Harghita, Satu Mare SATU MARE B 139-84 10,63 

23 SVGB-1399 Hunedoara, Balsa BALSA 9 9,67 

24 SVGB-7624 Dambovita, Bezdead BEZDEAD 1 11,12 

25 SVGB-8865 Bacau, Brusturoasa BRUSTUROASA 10 11,12 

26 SVGB-5874 Gorj, Runcu RUNCU 3 10,15 

27 SVGB-981 Satu Mare B 159 9,67 

28 SVGB-4023 Dolj, Almaj ALMAJ  1 10,63 

29 SVGB-499 Bistrita Nasaud, Ilva Mica ILVA MICA 43 11,6 

30 SVGB-595 Neamt, Ceahlau CEAHLAU 154 9,67 

31 SVGB-7701 Valcea, Stoenesti STOENESTI 3 11,12 
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32 SVGB-952 Harghita, Tulghes B-181 11,6 

33 SVGB-5557 Valcea, Pietrari PIETRARI 9,67 

34 SVGB-9920 Alba, Blaj, Ciugud BLAJ CIUGUD 10,15 

35 SVGB-5172 Caras-Severin, Teregova TEREGOVA 6 11,12 

36 SVGB-7754 Arges, Valea Silistii VALEA SILISTII 9,67 

37 SVGB-9577 Harghita, Satu Mare SATU MARE B 172-84 11,12 

38 SVGB-9919 Sibiu, Blajel BLAJEL 10,63 

39 SVGB-8026 Alba, Zlatna ZLATNA 4 11,6 

40 SVGB-1743 Maramures, Borsa BORSA 10,15 

 

41 SVGB-16145 Calarasi, Frasinet 
DINTE CAL DE FRASINET 10,63 

42 SVGB-3599 Bistrita Nasaud, Magura Ilvei MAGURA ILVEI 1 11,12 

43 SVGB-1806 Cluj, Cluj-Napoca CN-21-84C 12,08 

44 SVGB-8043 Buzau, Racoviteni RACOVITENI 3 11,6 

45 SVGB-9887 Cluj, Baisoara BAISOARA 5 10,15 

46 SVGB-9966 Harghita, Sanmartin Santmartin 11,12 

 

47 SVGB-4019 Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin 
TURNU SEVERIN 1 9,67 

48 SVGB-1015 Covasna, Chichis CHICHIS 12,08 

49 SVGB-911 Cluj, Dumbrava DUMBRAVA 10,63 

50 SVGB-4813 Dolj, Calafat CALAFAT 2 9,67 

51 SVGB-7820 Cluj, Saradis SARADIS 2 10,15 

52 SVGB-1423 Hunedoara, Ludestii de Sus LUDESTI 2 11,6 

53 SVGB-1179 Mures, Miercurea Nirajului MIERCUREA 11,12 

54 SVGB-3764 Vrancea, Nereju NEREJU 12 9,67 

55 SVGB-1357 Vrancea, Jitia de Jos JITIA DE JOS 3 10,63 

56 SVGB-1244 Covasna, Zoltan ZOLTAN 10,15 

57 SVGB-3722 Bistrita Nasaud, Rodna RODNA 10 12,08 

58 SVGB-1640 Hunedoara, Geoagiu GEOAGIU 28 11,6 

59 SVGB-11584 Botosani, George Enescu GEORGE ENESCU 4 10,63 

60 SVGB-14153 Bistrita Nasaud, Jelna JELNA 1 11,12 

61 Montana hibrid trilinial-martor   10,63 

62 Bucovina hibrid trilinial-martor   10,63 

63 Millenium hibrid trilinial-martor   11,12 

ESTIMATORI 

Media 10,77 

Valoarea maximă 12,08 

Valoarea minimă 9,67 

Varianţa 0,60 

Coeficientul de variaţie 7.15 

 

E. Caracterizare moleculară  

Pentru determinarea similarităţii genetice a celor 61 populaţii de porumb foarte 

rezistente la temperaturi scăzute,  s-a utilizat metoda  RAPD (Random Amplified Polymorphic 
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ADN), rezultând  un număr total de 91 de benzi cu mărimi cuprinse între 74 si 1687 bp, din care 

86 au fost polimorfice.  

 

Fig. 4. Imagine obţinută cu ajutorul primerului B 13 şi analizată cu RFLP Scan 2.1 

pentru cele  61 de populaţii  de porumb 

 

Cel mai mic număr de fragmente amplificate a fost 6 (A15) iar cel mai mare număr, a 

fost 17 (ROTH B13 si B14). După cum se observă în tabelul 5 nivelul de benzi polimorfice la 

cei 8 primeri folosiţi la analiza RAPD a oscilat între 83% (ROTH A15) şi 100% (ROTH A16, 

A17 şi B08) (tab.4).  
Cu ajutorul programului de calcul statistic SPSS s-a calculat similaritatea genetică dintre 

genotipurile analizate, rezultând dendrograma  din figura 5 şi graficul cu frecvenţa benzilor de 

ADN din figura 6. Din primul grafic se observă că, după gradul de asemănare, probele s-au 

grupat în trei clustere (C1-..C3), iar în al doilea grafic (fig. 6), se observă că  nu există duplicate 

în cadrul celor 61 populaţii de porumb analizate,  valorile matriciale fiind foarte apropiate, dar 

nu  identice. 

Tabelul 4 

Numărul de fragmente amplificate, numărul de benzi polimorfice şi procentul de polimorfism 

pentru fiecare primer folosit la analiza RAPD 

Primerii 

Număr 

fragmente 

amplificate 

Fragmente 

polimorfice 

Mărime 

fragmente 

(bp) 

Procent 

polimorfism 

(%) 

ROTH A15 6 5 373-972 83% 

ROTH A16 10 10 376-1058 100% 

ROTH A17 7 7 204-873 100% 

ROTH B02 10 9 253-964 90% 

ROTH B08 14 14 74-1281 100% 

ROTH B13 17 16 413-1678 90% 

ROTH B14 17 16 283-1397 94% 

ROTH B16 10 9 351-1207 90% 
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Fig. 5. Dendrograma corespunzătoare analizei RAPD la 61 de  populaţii de porumb 
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              Fig. 6. Frecvenţa benzilor de ADN la 61 de populaţii de porumb 
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Concluzii 

 

Rezultatele evaluării morfo-fiziologice, biochimice și moleculare din cadrul acestui 

studiu conduc la următoarele concluzii de real interes pentru amelioratori, fiziologi, biochimiști, 

și geneticieni: 

 - Caracterizarea morfo-fiziologică, biochimică şi moleculară a celor 300 de populaţii 

locale de porumb a dus la identificarea de gene utile  lucrărilor de ameliorare. 

- Din cele 300 de probe studiate au fost identificate populații locale vechi de porumb cu valori 

superioare ale unor descriptori de caracterizare morfologică, fiziologică și biochimică. 

- Prin testarea rezistenței la frig au fost depistate 61 de probe foarte rezistente la temperaturi 

scăzute. 

- Evaluarea rezistenței la infecția cu Fusarium a dus la identificarea a două specii : 

Fusarium moniliforme și Fusarium graminearum, prima manifestându-se  într-o proporție  

cuprinsă între 0 și 17% pe cariopsele probelor de porumb analizate, cea de-a doua manifestându-

se  doar pe o singură probă. 

- Determinarea conținutului de proteină a scos în evidență marea diversitate a probelor 

analizate, dar și depistarea unor probe cu un conținut mult mai ridicat de proteină în comparație 

cu martorii. 

- Caracterizarea moleculară a celor 61 populații locale de porumb a evidențiat 

diversitatea ridicată a tuturor populațiilor, la unele probe valorile matriciale au fost foarte 

apropiate, dar nu  identice, neexistând similaritate genetică între acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 2.  Imagini din câmp și laborator în timpul derulării proiectului „LOCALMAIZE” 
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CARACTERIZAREA PROCESULUI DE INCUBAŢIE DIN DEZVOLTAREA 

ONTOLOGICĂ A GÂNDACULUI DIN COLORADO (LEPTINOTARSA 

DECEMLINEATA SAY) LA SUCEAVA 

 

ENEA I. C., BODEA D – S.C.D.A Suceava  

 

Leptinotarsa  decemlineata Say este o specie străină, invazivă introdusă accidental din 

America pe continentul european şi care prin plasticitatea ecologică foarte mare şi datorită unui 

ritm de înmulţire susţinut a ajuns să pună probleme în majoritatea ţărilor cultivatoare de cartof şi 

nu numai.  

În ceea ce priveşte prolificitatea acestei insecte se poate afirma că este destul de ridicată. 

O femelă poate depune 250-1000 ouă (Oltean, 2005), după Hinton (1981) citat de Capinera, 

(2008) peste 1300 ouă, mai rar 2500-3000 bucăţi (Perju, 1995). Aproximativ  10-30% din ouăle 

unei ponte sunt nefertile (Daniela Donescu şi colab., 2006). Numărul de ouă găsite într-o pontă 

a fost de 163 bucăţi (Manolache, 1953). Fecunditatea femelei este în strânsă legătură cu o serie 

de factori biotici şi abiotici (cantitatea şi calitatea hranei, starea fiziologică a plantei, etc). 

Wergorek (1957), arată că în condiţii foarte favorabile o femelă a depus până la 3096 de ouă, 

Feytaud (1932), în Franţa 2561 ouă, Jermy et al. (1955), în Ungaria 1949 ouă. Manolache  şi 

colab., (1963) şi Daniela Donescu (2006) arată că o singură femelă, în condiţiile de la Braşov 

poate depunde între 286-1033 ouă.  

Fecunditatea femelei este direct proportională cu temperatura mediului, fiind normală 

între 21-28oC şi maximă la 22-25oC. Prin studiile efectuate s-a dovedit că generaţia de 

primăvară este mai fecundă decat cea de vară cam cu 1/3 (Mailloux et al., 1988). La femelele 

hibernante ponta se poate prelungi din mai, până la sfârşitul lui iunie, deci aproape pe toata 

durata de viaţă a insectelor. Ouăle depuse de femelele nefecundate sunt sterile. 

Fecunditatea femelei este direct proporţională cu temperatura mediului, fiind normală 

între 21-28oC (Bobîrnac, 1980), ponta este maximă la 22-25oC (Grison, 1963) şi ea are loc  până 

la 34-35oC (Perju şi colab.,1983). 

Incubaţia, în funcţie de temperatură, durează 20-24 zile la 16oC (Floruţiu, 1960, Perju şi 

colab., 1983), cu extreme de 5-6 zile (30oC) şi de 8-12 zile (21oC) (Bobîrnac, 1980). Ecloziunea 

larvelor este maximă la 17oC şi ea se eşalonează pe 6-12 zile (Perju şi colab., 1983). După Cox  

(1982) incubaţia durează 4-12 zile dacă temperatura se menţine peste 12oC.  

Manolache (1953) afirmă că durata de dezvoltare a ouălor este variabilă după regiuni; în 

general, este în funcţie de condiţiile climatice. După Tălmaciu şi colab. (1998) la o temperatură 

de 24-26oC, perioada de incubaţie este de 4-5 zile, la 20-22oC, de 6-12 zile, iar la 12,2oC, de 17 

zile. Sub 12oC, ouăle nu se mai pot dezvolta. În centrul Europei dezvoltarea se face în 8-10 zile 

în luna mai şi în 6-8 zile în iulie. 

 

Material şi metodă 

 

Scopul cercetarilor a fost de aduce noi contribuţii la studiul biologiei gândacului din 

Colorado, vizând impactul unor factori meteorologici asupra procesului de incubaţie în 

contextul schimbărilor climatice din ultima perioadă de timp. Aceasta a avut în vedere o serie de 

aspecte de manifestare a dăunătorului în raport cu factorii de mediu, ilustrarea unor 

interdependenţe dintre durata etapelor din ontologia acestuia şi principalele caracteristici ale 

regimurilor termic si pluviometric la Suceava 
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Dintre factorii meteorologici s-a avut în vedere influenţa temperaturii şi a umidităţii, 

întrucât acestea influenţează pregnant ciclul de dezvoltare al insectei. Pentru ilustrarea unor 

interdependenţe dintre durata unei etape din ontologia gândacului din Colorado şi principalele 

caracteristici ale regimurilor termic si pluviometric s-au luat în calcul următoarele:  

-temperatura medie; 

-mediile temperaturilor maxime zilnice; 

-mediile temperaturilor minime zilnice; 

-sumele temperaturilor medii zilnice; 

-sumele temperaturii efective (temperatura înregistrata zilnic în adapostul meteorologic 

diminuată cu valoarea pragului biologic), mai mari de 5o,8o,10o,12o şi 15oC; 

-suma precipitatiilor înregistrate între stadiile de dezvoltare ale insectei; 

-nebulozitatea ca medie dintre aceleaşi stadii. 

Cercetările au fost realizate pe parcursul anilor  2010-2013 la S.C.D.A Suceava în cadrul 

laboratorului Protecţia plantelor 

 

 

Rezultate şi discuţii 

 

Condiţiile meteorologice exercită o influenţă semnificativă asupra răspândirii, dinamicii 

populaţiei, a ciclului de viaţă, a presiunii de infestare şi de apariţie în general în cultură a 

gândacului din Colorado. Schimbările climatice datorate creşterii temperaturilor ar putea avea 

un impact major asupra populaţiilor dăunătoare de insecte (Bale et al., 2002). Creşterea 

populaţiei gândacului din Colorado în mai multe ţări din Europa se datorează tocmai acestui fapt 

(Rafoss et al., 2003). Acesta prezintă o afinitate crescută pentru temperaturi mai ridicate pentru 

hrănire, depunere de ouă, scurtarea perioadei de incubaţie, micşorarea perioadei de dezvoltare a 

larvelor (Hiiesaar et al., 2001; Semaškien et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Durata în zile a incubaţiei în primăvară și în vară și diferenţa dintre acestea 
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În condiţiile climatice ale Podişului Sucevei, gândacul din Colorado prezintă două 

generaţii/an. Prima generaţie se dezvoltă de regulă în perioada mai-iunie, iar cea de-a doua 

generaţie în iulie-august, după care adulţii intră la hibernare.Incubaţia din cele două sezoane 

(primăvară şi vară) reprezintă procesul din care vor rezulta tocmai cele două generaţii ale 

gândacului din Colorado (G1 şi G2), În primăvară, ouăle sunt depuse de femelele hibernante 

(Ah), iar în perioada estivală de femelele din prima generaţie (G1).  

În intervalul 2010-2013 acest proces avut cele mai scurte durate (5-9 zile), încadrându-se 

în limitele comunicate de Arion G. (1958) (fig. 1).  

Influenţa temperaturii în această etapă asupra duratei incubaţiei a fost (conform valorilor 

din tabelul 1 și a valorilor coeficienţilor de corelaţie (tab. 2) net semnificativă în sezonul estival, 

comparativ cu incubaţia din primăvară (finalul lunii mai).   

 

Tabelul 2 

Sinteza coeficienţilor de corelaţie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu excepţia anului 2012, diferenţele procesului de incubaţie din cele două sezoane  

variază între una şi două zile. Etapa estivală din 2010, 2011 şi 2013 a fost cuprinsă între cinci şi 

sapte zile, iar cea mai rapidă ecloziune (după cinci zile) a avut loc în absenţa precipitaţiilor 

(tab.3) şi o creştere vertiginoasă a temperaturilor medii zilnice, de la 18o la 26oC, în anul 2011. 

(fig. 4, b).  

 

Caracteristici şi corelaţii G1 G2 

 

 

 

Durata (nr. zile) 

 

 

 

 

tx din aer -0,185 -0,744 

∑ precipitaţii 0,960x - 

∑ t(1 > 0 oC 0,676 0,966 x 

∑  t >  5 oC 0,502 0,868 

∑  t > 8 oC 0,358 0,923 

∑ t  >10 oC 0,224 0,884 

∑  t >12 oC 0,105 0,827 

media temperaturilor minime -0,104 -0,219 

tx din aer ∑ precipitaţii -0,069 - 

∑ t > 0 oC tx din aer 0,560 -0,462 

∑  t > 5 oC tx din aer 0,730 -0,392 

∑  t > 8 oC tx din aer 0,838 -0,316 

∑ t >10 oC tx din aer 0,902 -0,234 

∑  t >12 oC tx din aer 0,948x -0,105 

temperatura medie în aer media temperaturilor minime 0,977x 0,889 
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Fig. 2. Condiţiile meteorologice din incubaţia din primăvară, anul 2010 (a)  şi anul  2011 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Condiţiile meteorologice din incubaţia din primăvară, anul 2012 (a) şi anul 2013 (b) 
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Tabelul 3 

Sinteza observaţiilor meteorologice 
Durata 

etapei 

(zile) 

Anul Incubaţia 
Regim 

pluviometric 
Regimul termic 

5 2011 estivală - încălzire continuă de la 18 la 26 oC 

6 2010 estivală - răcire moderată (12,5oC minima) 

7 

2013 estivală - răcire în două zile (9,5 – 10,5 oC minima) 

2011 primăvară 2 ploi 3-4 mm răcire moderată 

2010 primăvară 1 ploaie 6 mm răcire pronunţată 4 zile (4,5 -7,5o C minima) 

8 2013 primăvară 1 ploaie 8 mm răcire pronunţată 3 zile (3,5 – 4,5o C minima) 

9 

2012 primăvară - răcire 4 zile la început (7,5 – 9,5oC minima) 

2012 estivală 
ploaie 16 mm a 

doua zi 
răcire 5 zile (7,5 – 9,5oC minima) 

  

 Faţă de aceasta, incubaţia s-a prelungit cu 1-2 zile, care în condiţii lipsite de precipitaţii, 

aparent proporţional cu numărul zilelor în care temperaturile minime, au fost cuprinse între 

9,5oC şi 12,5oC. Prelungirea incubaţiei până la sapte zile poate fi atribuită fie unei răciri 

moderate asociată cu două zile de ploi de câţiva milimetri (etapa doi din anul 2011)(fig. 2, b), 

fie unei răciri  (cu temperaturi minime cuprinse între 4,5 şi 7,5oC) cu o durată de patru zile în 

care s-a înregistrat şi 6 mm precipitaţii într-o singură zi (incubaţia din primăvară, 2010) (fig. 

2,a)  Înregistrarea unei răciri pronunţate (cu temperaturi minime de  3,5o – 4,5oC), asociată cu 

8 mm precipitaţii, a determinat prelungirea perioadei de incubaţie la 8 zile, în anul 2013 – etapa 

estivală (fig. 3, b). Cele mai mari prelungiri ale atapei de incubaţie  - la nouă zile – adică cu 

patru  zile faţă de anul 2011, pot fi generate de cele 4-5 zile cu temperatura minimă cuprinsă 

între 7,5 şi 9,5oC (tab. 3). Ploaia de 16 mm nu a avut repercursiuni asupra duratei perioadei de 

incubaţie estivale,  în anul 2012, deoarece ea s-a înregistrat în a doua zi de a acestui proces (fig. 

5, a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 4. Condiţiile meteorologice din incubaţia estivală, anul 2010 (a) şi anul 2011 (b) 
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Fig.  5.  Condiţiile meteorologice din incubaţia estivală, anul 2012 (a) şi anul 2013 (b) 

 

Prolificitatea potenţială a femelelor a fost, cu excepţia anului 2011, cuprinsă între       

239-286 ouă la cele din prima generaţie şi de 309-348 ouă la femelele hibernante (tab.4). În toţi 

anii numărul de ouă depuse după hibernare  a fost mai mare comparativ cu cel din sezonul 

estival. 

Tabelul 4 

Prolificitatea potenţială (începutul incubaţiei) şi reală (sfârşitul incubaţiei) 

Anul Număr Procente Diferenţe Dl  5% Dl  1% Dl 0,1% 

Număr de ouă depuse de o femelă după hibernare 

2010 327 

 

mt 

44 62 88 
2011 413 86 xx 

2012 309 -18 

2013 348 21 

Procentul de ouă fertile 

2010 

 

35 mt 

18 25 35 
2011 55 20 x 

2012 32 -3 

2013 45 10 

Număr de ouă depuse de o femelă din prima generaţie 

2010 239 

 

mt 

32 45 64 
2011 106 -133 ooo 

2012 269 30 

2013 286 47 xx 

Procentul de ouă fertile 

2010 

 

47 mt 

7 10 13 
2011 59 12 xx 

2012 39 -8 o 

2013 45 -2 
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Datele înscrise în tabelul 4 scot în evidenţă că prolificitatea potenţială (maximă), în 

condiţiile anilor 2010-2013, s-a diminuat drastic în etapa încubatiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fig. 6. Numărul mediu de ouă şi procentul de eclozare la femelele hibernante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Numărul mediu de ouă şi procentul de eclozare la femelele din G1 
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Astfel din numărul ouălelor depuse de o femelă hibernantă, procentul celor din care au 

eclozat larve a fost diminuat în medie cu 58 % (fig. 6), iar din ouăle depuse de o femelă din 

prima generaţie, proporţia de eclozare s-a micşorat cu 53% (fig. 7). După eclozare larvele care 

apar consumă coaja ouălor bogate în substanţe nutritive (fig.8) consumând adesea şi ouăle 

învecinate, neeclozate împreună cu conţinutul lor, astfel încăt numărul larvelor viitoare va fi 

automat redus. 

 

 

                   
   

Fig. 8. Larve abia eclozate consumând coaja ouălor (foto original) 

 

 

Tabelul 5 

Diminuări relative (%) ale prolificităţii potenţiale 

Etapa 
Media 

soiurilor 

Soiuri 

Magic Sante Loial 

Larve de primă vârstă 11 x 7 8 19 x 

Larve între prima şi a doua vârstă 22 xxx 22 x 19 x 25 xxx 

Larve între a doua şi a treia vârstă 41 xxx 34 xxx 50 xxx 40 xxx 

Larve între a treia  şi a patra vârstă 45 xxx 37 xxx 54 xxx 43 xxx 

Dl  5% 

 

8 12 16 13 

Dl  1% 11 18 24 20 

Dl  0,1% 15 29 39 31 
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Procentul diminuărilor relative ale prolificităţii potenţiale între soiuri variază în limite 

foarte largi. Astfel, la larvele de vârsta I, acesta este cuprins între 7-19% în favoarea soiului 

Loial, creşte uşor cu câteva unităţi faţă de soiurile Magic şi Sante pentru larvele cuprinse între 

prima şi a doua vârstă, în timp ce pentru larvele de vârste L3 şi L4 diminuările depăşesc 50 

procente la soiul Sante şi 37-43% la Magic şi Loial (tab. 5). 

 

 

Concluzii 

 

-Asemănător cu primele etape, şi în faza de incubaţie influenţa temperaturii asupra 

duratei incubaţiei a fost, conform valorilor coeficienţilor de corelaţie net semnificativă în 

sezonul estival, comparativ cu acceași etapă din primăvară (finalul lunii mai). Cu excepţia 

anului 2012, diferenţele dintre cele două etape variază între una şi două zile. Incubația estivală 

din anii 2010, 2011 şi 2013 a fost cuprinsă între cinci şi şapte zile, iar cea mai rapidă ecloziune 

(după cinci zile), a vut loc în absenţa precipitaţiilor şi o creştere vertiginoasă a temperaturilor 

medii zilnice, de la 18oC la 26oC, în anul 2011. Prelungirea incubaţiei cu până la şapte zile, 

poate fi atribuită fie unei răciri moderate asociată cu două zile de ploi de câţiva milimetri 

(incubația din primăvara anului 2011, fie unei răciri cu temperaturi minime cuprinse între 4,5 şi 

7,5oC), cu o durată de patru zile în care s-a înregistrat şi 6 mm precipitaţii într-o singură zi 

(incubația din primăvara anului 2010). Înregistrarea unei răciri pronunţate (cu temperaturi 

minime de 3,5-4,5oC) asociată cu 8 mm precipitaţii a detrminat prelungirea perioadei de 

incubaţie cu 8 zile în anul 2013 în primăvară. 

 -Cu excepţia anului 2011, prolificitatea potenţială a femelelor a fost cuprinsă între 239 

şi 286 ouă, la cele din  prima generaţie şi de 309-348 ouă la femelele hibernante. În toţi anii 

numărul de ouă depuse după hibernare a fost mai mare comparativ cu cele din sezonul estival. 

În urma determinărilor efectuate în anii 2010-2013 a rezultat că proporţia de eclozare s-a 

micşorat, în medie cu 53%. 
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CAZURI RARE DE ATAC AL  CIUPERCII  SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM   PE 

ORGANELE AERIENE ALE PLANTELOR DE CARTOF 

                                                                       

Bodea D., Saghin Gh., Enea I.C. – S.C.D.A Suceava 

                                                                                                                 

     Atacul ciupercii Synchytrium endobioticum pe cartof se manifestă prin excrescenţe 

canceroase, cu aspect buretos,  de dimensiuni variabile, care se dezvoltă, de regulă, pe părţile 

subterane ale  plantelor şi anume pe tuberculi, stoloni şi baza tulpinii, niciodată pe rădăcini (1). 

        În multe cazuri râia neagră a cartofului poate fi confundată cu alte boli ale cartofului sau 

cu diferite forme de manifestare a lor sau anumite aspecte create datorită condiţiilor de climă. 

Amintim câteva din bolile şi aspectele care pot creea confuzii în acest sens: râia neagră falsă – 

ochiuri mult mărite a tuberculilor, formă proeminentă a râiei comune şi Spongospora 

subterranea (2). 

  În ceea ce priveşte Spongospora subteranea (râia făinoasă a cartofului), râia neagră 

poate fi confundată cu această boală  mai ales când este vorba de tumori neajunse la maturitate, 

creând confuzii cu negii formaţi de spongospori pe suprafaţa tuberculilor în imediata vecinătate 

a ochiurilor (4). De menţionat că râia neagră nu apare niciodată  pe rădăcini comparativ cu râia 

făinoasă . Diferenţierea dintre aceste două boli se poate face prin expunerea la aer a tumorilor, 

care la Spongospora devin moi, se dezumflă  şi se usucă, sau după coacerea peridermei 

plesnesc, iar sub ele rămâne o masă de spori de culoare maron închis, pe când tumorile de 

Synchytrium endobioticum, în aceste condiţii, rămân neschimbate (3). 

 Râia neagră aşa cum s-a menţionat, apare de regulă pe tuberculi, stoloni şi baza tulpinii, 

dar în anumite condiţii de climă, cazuri foarte rare, poate apărea  şi pe partea aeriană a plantelor. 

 

                                            

                                               Metoda de cercetare 

 

 La Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta, în câmpul experimental,  aceste manifestări 

au fost observate în vara anilor  1978 ,1991 şi în anul 2008, an din care prezentăm câteva specte 

de cazuri rare de atac a ciupercii Synchytrium endobioticum, depistate pe plantele de cartof din 

soiurile Wohltmann şi Bintje, soiuri foarte sensibile la râia neagră, cultivate pe un teren foarte 

puternic infestat cu akinetosporangii ciupercii.   

  Atacul a fost produs de biotipul D1 al ciupercii, infestarea părţilor aeriene ale plantelor 

de cartof, în toţi anii, a fost posibilă datorită precipitaţiilor foarte abundente din perioada de 

vegetaţie, care au favorizat transportul zoosporangilor ciupercii pe organele aeriene, cu ajutorul 

picăturilor de apă.  În observaţiile făcute, mai des s-a întâlnit atacul pe tulpini şi frunze.  

       Referitor la regimul precipitaţiilor, anul agricol 2008 s-a dovedit foarte polios, abaterea 

faţă de media multianuală fiind de191,9 mm pe întregul an şi de 232,1 mm pe perioada de 

vegetaţie. Anul 2008 a fost  normal din punct de vedere termic, când temperatura medie anuală 

a fost doar cu 0,1o C mai ridicată dacât media multianuală pe întregul an şi cu 1,1o C pe perioada 

de vegetaţie ( tab. 1). 
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                                                                                                                            Tabelul 1  

                                        Regimul precipitaţiilor şi a temperaturilor 

 

 

Anul 

agricol 

Precipitaţii  ( mm ) Temperatura medie ( o C  ) 

 

total 

annual 

 

în per. 

de 

veget*. 

abaterea faţă de 

normală 
 

 

anuală 

 

în per. 

de 

veget*. 

abaterea faţă de 

normală 

total 

anual 

în per. 

de 

veget. 

anuală 

 

în 

per. 

de 

veget. 

2008 900,6 712,2 191,9 232,1 6,6 14.2 0.1 1.1 

Med. mult. 708,8 480,1   6,5 13.1   

*lunile aprilie-septembrie. 

 

 

 

                                                   Rezultate şi discuţii     

 

       Pe tulpini atacul s-a manifestat, de obicei, la subsuoara frunzelor, sub forma unor 

excrescenţe verzi, cărnoase de mărimi diferite., iar în multe cazuri atacul s-a manifestat pe 

lungimea muchiilor tulpinii, formând nişte excrescenţe lamelare, de 4-5 mm lungime, subţiri la 

bază şi mai îngroşate la vârf. Când atacul a fost puternic şi s-a manifestat mai de timpuriu, s-a 

produs o deformare a tulpinii (fig. 1).  

 

                                                                       

                                                                                          
               Fig. 1. Deformarea tulpinii  la cartof datorată atacului ciupercii 
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Atacul pe frunze s-a manifestat de obicei  pe frunzele  bazale, datorită migrării 

zoosporangilor cu mai multă uşurinţă,  dar au fost depistate şi plante  cu toate frunzele atacate 

(atât cele bazale cât şi cele de la vârf) pe frunzele puţin atacte, atacul s-a manifestat pe partea 

dorsală a foliolelor, fie sub forma unor mici excrescenţe pe nervurile foliolelor, mai ales pe 

nervurile principale, fie sub forma unor mici frunzuliţe de dimensiunile 2-3/1-1,5mm, subţiri, 

dispuse sub formă de rozetă în jurul punctului de infecţie (fig.2).                                                        

 

                      

 
 

Fig. 2.  Atac al ciupercii pe frunzele plantei de cartof 

 

 În cazul infecţiei mai puternice, foliolele frunzelor şi chiar frunzele întregi, erau complet 

deformate, prezentându-se sub forma unor excrescenţe cărnoase, verzi, de mărimea şi forma 

foliolelor, netede pe partea ventrală şi cu asperităţi pe partea dorsală, parte unde a avut loc 

infecţia. În aceste excrescenţe, s-au găsit atât zoosporii de vară, cât şi zoosporangii de rezistenţă 

( akinetosporangi ).  

 Atacul ciupercii pe inflorescenţe s-a manifestat de asemeni cu intensităţi diferite, în 

funcţie de gardul de infecţie. Plantele de cartof puternic atacate, fie că nu mai prezentau 

inflorescenţe, sau aveau inflorescenţele atacte specific bolii. Atacul pe flori  s-a prezentat sub 

forma unor mici excrescenţe pe caliciu şi corolă, care în unele cazuri înlocuiau complet aceste 

componente ale florii. Pe fructul  cartofului (bacă) atacul s-a manifestat în majoritatea cazurilor  

ca o rozetă la baza acestuia (fig. 3). 
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                                    Fig. 3  Atac al ciupercii pe fruct (bacă).  

 

 

                                                             Concluzii     

 

        Râia neagră a cartofului, produsă de ciuperca Synchytrium endobioticum  (Schilb.) Perc., 

este una dintre cele mai păgubitoare boli a cartofului atât din ţara noastră cât şi din lume, 

pierderile de recoltă la soiurile cu sensibilitate foarte mare la patogen cât şi în anii foarte 

favorabili dezvoltării ciupercii, pot ajunge până la 80-100%. 

       Creearea de soiuri  de cartof rezistente la râia neagră este o condiţie obligatorie pentru 

admiterea în cultură a noilor genotipuri de cartof.. 

            Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta  este singurul centru  din ţară unde se execută 

testarea rezistenţei la râia neagră a noilor linii de cartof create de laboratoarele de amelioarare 

din ţara nostară  cât şi a soiurilor provenite din import, în condiţii de câmp şi laborator. 

            Apariţia şi dezvoltarea ciupercii Synchytrium endobioticum  este strâns legată de 

condiţiile de climă şi de sol, Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta întruneşte în totaliate aceste 

condiţii,  

           Atacul ciupercii Synchytrium endobioticum  se dezvoltă în general pe părţile subterane 

ale plantelor şi anume pe tuberculi, stoloni şi baza tulpinii, niciodată pe rădăcini, dar în anumite 

condiţii de climă ( precipitaţii foarte abundente ) poate apare şi pe partea aeriană a plantelor       

( frunze, tulpină, inflorescenţă şi bace ). 
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PROGRESUL  REALIZAT  ÎN AMELIORAREA  GRÂULUI  DE 

TOAMNĂ  LA  S.C.D.A.  SUCEAVA 

 

                                                                                                 

 

                                                                              Drobotă C. - S.C.D.A. Suceava 

 

Prezenţa unor factori ecologici de risc cu acţiune limitativă  atât asupra cantităţii, cât şi a 

calităţii recoltelor a impus ca pe parcursul perioadei de 60 de ani de la înfiinţarea S.C.D.A 

Suceava să fie abordată în mod obiectiv  o strategie corectă  asupra  modului  de organizare şi 

desfăşurare a cercetărilor  de ameliorare la  grâul  de toamnă,  afirmaţie   susţinută dealtfel prin 

prisma rezultatelor înregistrate (1,2,3,6,7). 

Cerinţele de sporire a randamentului  agricol pe terenurile mai sărace din zonele de 

cultură cu climat umed şi rece, din nordul  şi nord - vestul Moldovei au amplificat necesitatea 

creării  unor soiuri  noi,  calitativ şi cantitativ superioare din punct  de vedere  agronomic 

soiurilor cultivate de-a lungul timpului, întrucât culturile de grâu comportă riscuri din cauza 

factorilor  biotici şi abiotici, specifici şi înregistrează frecvent fluctuaţii  mari ale producţiilor 

(5,6,9). 

Legat de aceasta la S.C.D.A. Suceava s-a desfăşurat,  încă de la înfiinţare în 1946, o 

activitate de cercetare susţinută în domeniul ameliorării, urmărindu-se  iniţial trierea şi  

identificarea celor mai potrivite soiuri de grâu de toamnă,  autohtone şi străine, în vederea 

introducerii lor în cultură  şi  a înlocuirii din sortimentul  cultivat  a acelora cu  performanţe de 

producţie mai modeste (1,4,7,12). 

Cercetările  organizate pe baza unui sistem naţional de experimentare a soiurilor de grâu  

s-au dezvoltat  abia după anul 1950, amplificându-se  după anul 1970, când s-au iniţiat  lucrările  

speciale de ameliorare în direcţia  creării de noi soiuri şi  linii de grâu mai valoroase şi mai bine 

adaptate  la condiţiile  ecologice şi de cultură din Moldova şi din  partea de nord a ţării(1,2,6). 

Prin dezvoltarea  cercetărilor de ameliorare au fost create genotipuri superioare de grâu, aceasta 

fiind una din  modalităţile  sigure şi eficiente de sporire a productivităţii, stabilităţii şi calităţii 

recoltelor. Referitor la aceasta, în prezent sunt unanim acceptate aprecierile  făcute de 

cercetători de  seamă în domeniu, care estimează un  progres  genetic continuu pentru soiurile de 

grâu create în ţara noastră, dimensionat la  o rată anuală de până la 1,4% şi chiar mai mult 

pentru alte caractere agronomice, cu influenţă directă în  stabilitatea recoltelor  (8,9,10,11,12). 

Lucrarea  de faţă  îşi propune  să aprecieze contribuţia  adusă culturii grâului, iniţial prin 

testarea şi identificarea  celor mai potrivite soiuri de grâu autohtone şi străine şi ulterior prin  

crearea,  introducerea  şi extinderea în producţie a  soiurilor obţinute la S.C.D.A. Suceava în cei 

60 de ani de  la înfiinţare. 

 

Materialul şi metoda de cercetare 

 

Lucrările de ameliorare efectuate  la S.C.D.A. Suceava  în cei 60  de ani de la  infiinţare 

au contribuit  în prima jumătate  a perioadei la testarea şi generalizarea în cultură a celor mai  

valoroase soiuri de grâu autohtone  şi străine iar în  a doua jumătate la crearea  a opt soiuri, 

precum şi la  obţinerea  unui material  de ameliorare valoros, bine adaptat la  condiţiile  

specifice de cultură din zona de nord a ţării, care oferă posibilitatea de realizare  şi în viitor a 

unor genotipuri de grâu mai performante. 
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Dimensionarea valorică a superiorităţii soiurilor create se  prezintă pe parcursul  a trei 

perioade de timp   semnificative şi anume: 

1. Perioada  1946 – 1975 scoate în evidenţă  diferenţieri în  comportarea soiurilor şi 

liniilor de grâu verificate la Staţiunea Suceava  sub aspectul însuşirilor fiziologice, calitative şi 

de producţie. 

2. Perioada 1976 – 1995 prezintă valoarea productivă a  soiurilor Bucovina, Suceava 84 

şi Aniversar, cultivate în acest interval de timp, comparativ cu soiul Fundulea 29 utilizat ca 

martor în zonele nordice. 

3. Perioada  1996 – 2005 pune în valoare soiurile  Gaşparom,  Magistral, Esenţial,  

Drobeta şi Voroneţ, faţă de soiul martor Fundulea 4 utilizat în această perioadă de timp. 

Pentru aprecierea  valorii soiurilor experimentate,sub aspectul potenţialului productiv s-

au utilizat rezultatele obţinute, pe parcursul  anilor de experimentare,  în cultura comparativă 

republicană,  comparându-se cu soiurile martor cu cea mai mare răspândire în producţie: 

Fundulea 29 şi Fundulea 4. Relaţia  dintre rezultatele soiurilor create la Suceava şi cele ale 

soiului martor Fundulea 4 din perioada 1996 – 2005 a fost descrisă prin calcularea regresiilor  

liniare,  iar stabilitatea  producţiilor a fost caracterizată  prin  determinarea  varianţelor (s2). 

Rezultatele observaţiilor  fenologice făcute în cursul vegetaţiei sunt prezentate  în lucrare  prin 

valori medii, iar interpretarea  datelor de producţie s-a efectuat prin metode statistice de analiza  

varianţei. 

Experimentarea s-a făcut  în culturi comparative, executate  la început după metoda de 

aşezare  a parcelelor în dreptunghi  latin (cu 5 repetiţii şi 10 m2  suprafaţa recoltabilă a unei 

parcele) iar apoi în grilaj balansat cu repetarea schemei de bază  ( 6 repetiţii şi  7 m2  parcela 

recoltabilă). În toţi  anii experienţele  au fost  amplasate după cartof, pe un sol cernoziomoid 

levigat, bogat în humus şi azot total, mijlociu  de aprovizionat  în fosfor şi potasiu mobil, nefiind 

necesară fertilizarea  fazială din  toamnă, cu atât mai mult cu cât la cartof s-au aplicat cantităţi  

mari de  îngrăşăminte chimice. Primăvara, înainte  de pornirea plantelor în vegetaţie  s-au  

administrat 60-70 kg N s.a./ha, sub formă de azotat de  amoniu sau nitrocalcar. 

 

                                                                                                                                       

Tabelul  1 

Genealogia şi metoda de obţinere a soiurilor de grâu de toamnă 

create la S.C.D.A Suceava 

 

Soiul Formele parentale Anul  

încrucişării 

Anul  

omologării 

Metoda de  

obţinere 

Bucovina F.53-67 x F. 117-67 1968 1979 

Selecţie 

individuală 

(metoda 

pedigreului) 

 

Suceava  84 Bezostaia 1 x F.208 – 65 1969 1984 

Aniversar Lovrin 11 x F.53 – 67 1970 1986 

Magistral  1502W4-1/154I1-1//Aniversar/Roxana 1986 1998 

Gaşparom Sv. 9710-79 x Fundulea 4 1984 1998 

Esenţial Sv. 2946 – 86 x Sv. 9710 – 79 1988 2001 

Drobeta Sv. 9710 – 79 x F. 4141 – W 1 1991 2003 

Voroneţ Sv. 9710 – 79 x Progres  1994 2004 

Semănatul s-a făcut,  în marea  majoritate a anilor  de experimentare,  în epoca optimă 

pentru zonă, asigurându-se  o densitate de  550 boabe germinabile /m2.  
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Pentru crearea celor opt soiuri de grâu de toamnă la S.C.D.A.  Suceava, a căror  

genealogie şi  metodă de obţinere o redăm  pe scurt s-au folosit  surse genetice valoroase, cele 

mai multe adaptate zonei de nord şi nord-vest a Moldovei (tab. 1). 

Condiţiile climatice, apreciate după cantitatea de precipitaţii anuale şi modul de 

repartizare al acestora în cursul vegetaţiei, au fost favorabile în majoritatea anilor de 

experimentare. Atât în perioada de toamnă cât şi în timpul iernii, condiţiile  climatice  nu au 

influenţat negativ vegetaţia plantelor, astfel că la ieşirea în primăvară  culturile au fost încheiate, 

având o densitate normală. 

Precipitaţiile  mai deficitare  şi repartiţia  lor neuniformă şi  mai puţin  avantajoasă  din 

toamnele anilor  1969,1983,1984,1986,1990 şi 2004  au influenţat în mare măsură răsărirea 

plantelor, provocând întârzierea  acesteia, însă  regimul ulterior al precipitaţiilor  din timpul 

iernii şi  din primăvară a redresat în mare măsură  starea culturilor, astfel că producţiile obţinute, 

în cursul acestor ani, au  fost mai mult sau mai puţin  diminuate.  Dimpotrivă, în toamnele anilor 

1972 şi 1998  excesul de precipitaţii  a determinat întârzierea semănatului cu repercusiuni 

asupra  densităţii şi producţiei. Precipitaţiile  abundente căzute în timpul  iernii sub formă de 

zăpadă în anii 1970, 1981 şi 1996 precum  şi  persistenţa acesteia vreme îndelungată pe 

suprafaţa  solului de până la 155 zile  au determinat fenomene de asfixiere  a plantelor dar şi un 

atac intens de mucegai de zăpadă . 

În majoritatea anilor regimul precipitaţiilor a fost mai bogat  în perioada de vegetaţie  

intensă, mai – iunie, favorizând  creşterea şi dezvoltarea plantelor, excepţie făcând  anii 1996, 

1999, 2000, 2003 şi 2004, când s-au înregistrat deficite de până la 116,8 mm (tab. 2). Regimul 

umed şi răcoros din perioada de vegetaţie  intensă a influenţat pozitiv apariţia şi dezvoltarea  

atacului  de boli foliare şi a contribuit în acelaşi  timp, la căderea accentuată şi uneori timpurie a 

plantelor la soiurile mai sensibile. 

Sub raportul regimului termic, în majoritatea  anilor de  experimentare, acesta  a 

înregistrat valori relativ apropiate de  media multianuală, fără a induce influenţe  negative 

asupra  vegetaţiei plantelor. 

Tabelul 2 

                                                                                                                          

Regimul precipitaţiilor la S.C.D.A. Suceava  în perioadele de vegetaţie  (1996 – 2005) 

 

Perioada 

Precipitaţiile  pe ani,  mm: Media 

multi- 

anuală* 
1995/ 

1996 

1996/ 

1997 

1997/ 

1998 

1998/ 

1999 

1999/ 

2000 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

August 51,7 136,0 88,1 21,1 68,2 39,1 73,2 112,3 58,0 52,9 69,7 

Septembrie-Oct. 95,0 150,6 100,8 186,5 92,0 81,9 191,0 108,3 74,4 65,1 79,2 

Noiembrie 65,5 27,1 21,2 30,5 22,6 10,8 63,5 47,0 10,9 39,5 30,4 

Dec. - Martie 126,5 84,5 104,4 68,3 77,3 89,1 76,6 67,8 90,8 101,4 92,8 

Aprilie 38,3 52,8 63,0 87,6 50,9 60,5 6,3 10,8 19,0 100,6 45,6 

Mai – Iunie 93,3 153,2 262,9 90,1 54,0 123,9 119,0 46,4 61,6 225,4 163,2 

Iulie 53,8 111,9 101,6 65,8 115,0 91,4 238,0 252,5 160,7 45,3 89,3 

Total 524,1 716,1 742,0 549,9 480,0 496,7 767,6 645,1 475,4 630,2 570,2 

* Normala calculată  pe  61 ani 
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Rezultate  şi discuţii 

 

O contribuţie deosebită în progresul agriculturii bucovinene au avut-o  cercetările  de 

ameliorare a plantelor începute odată cu  înfiinţarea SCDA  Suceava în anul  1946 prin verificări 

asupra   comportării diferitelor soiuri şi populaţii de grâu în condiţiile  de cultură  din partea  de 

vest a Podişului Sucevei, însă cercetările  organizate pe baza unui sistem naţional de 

experimentare a  soiurilor de grâu s-au  dezvoltat abia după anul 1950. Se poate  aprecia că, 

odată cu aceasta, cultura grâului de toamnă, ca şi  a altor plante din zonă, s-a  înscris  pe o 

traiectorie ascendentă. 

Începând  din anul 1946  şi până în  2005, pe parcursul a  şase decenii, au fost verificate, 

sub aspectul comportării  în vegetaţie şi producţie, în culturi  comparative, un număr de 6391 

soiuri şi   linii de grâu de perspectivă, dintre care 1750 de soiuri de provenienţă autohtonă şi 

străină. Cele mai valoroase dintre aceste soiuri au fost introduse şi generalizate în producţie, 

ocupând la  nivelul diferitelor perioade  suprafeţe însemnate ( tab. 3 ). 

1. Perioada 1946 – 1975  se caracterizează prin evidenţierea  unor diferenţieri marcante 

în comportarea unui număr însemnat de  soiuri şi linii de grâu sub aspectul  însuşirilor  

fiziologice şi de producţie. 

Însuşirile fiziologice  au avut şi ele o contribuţie  importantă alături de capacitatea  de 

producţie în menţinerea pe o  perioadă  cât mai lungă de timp în cultură a soiurilor generalizate 

în producţie ( tab. 4). 

                                                                                                                                                  

Tabelul 3 

Volumul şi dinamica cercetărilor de ameliorare la 

grâul de toamnă în perioada  1946 - 2005 la S.C.D.A. Suceava 

Specificarea cercetării şi a 

rezultatelor obţinute 

Perioada: Total 

1946 -2005 1946 – 1975 1976 - 1995 1996 - 2005 

Studiul soiurilor şi liniilor în culturi 

comparative 
2034 2877 1480 6391 

Din care:  - soiuri 

              - linii 

596 749 405 1750 

1438 2128 1075 4641 

Soiuri şi linii evidenţiate ca 

valoroase 

A – 15 

Tg. Frumos 16 

Cenad 117 

Cenad 512 

Bărăgan  12 

Odessa 16 

Bezostaia 1 

Nr. 301 

Ponca 

Bucureşti 1 

Mironovskaia 808 

Harrach 

Favorit 

Dacia 

Moldova 

Brucker 6111 

Bezostaia 1 

Dacia 

Odesa 51 

Iliciovka 

Turda 195 

Partizanka 

Iulia 

Doina 

Potaissa 

Mironovskaia 

808 

Fundulea 29 
Bucovina 

Transilvania 1 

Turda 81 

Fundulea 133 

Fundulea 29 

Transilvania 1 

Turda 81 

Moldova 83 
Suceava 84 

Fundulea 4 

Flamura 85 
Aniversar 

Arieşan 

Dropia 

Apullum 

Gabriela 

Ardeal 

Turda 95 

Boema 

Cadet 
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Skorospelka 

Aurora 

Kaukaz 

Turda 195 

Lovrin 10 

Iliciovka 

Odesa 51 

Suceava 84 

Moldova 83 

Fundulea 4 

Flamura 85 
Aniversar 

Arieşan 

Rapid 

Dropia 

Apullum 

F. 308 

Gabriela 

Delabrad 

Debut 

Decan 
Gaşparom 

Magistral 

Eliana 

Farmec 

Falnic 

Gloria 

Crina 

Esenţial 

Drobeta 

Voroneţ 

Din care: 

introduse şi generalizate în producţie 

Cenad  117 

Tg. Frumos 16 

Bezostaia 1 

Nr. 301 

Ponca 

Bucureşti 1 

Moldova 

Favorit 

Aurora 

Dacia 

Kaukaz 

Iliciovka 

Odesa  51 

Dacia 

Odesa 51 

Iliciovka 

Iulia 

Partizanka 

Potaissa 

Mironovskaia 

808 
Bucovina 

Fundulea 29 

Transilvania 1 

Suceava 84 
Aniversar 

Arieşan 

 

Suceava  84 

Aniversar 

Gaşparom 

Magistral 

Esenţial 

 

 

 

                                                                                                                                        

Tabelul 4 

Comportarea în vegetaţie a soiurilor şi liniilor de grâu la 

S.C.D.A. Suceava (1970-1975) 

 

 

Soiul  sau linia 

Rezistenţa la : *) Precocitatea: 

+ zile faţă 

de mt.la 

maturitate 

 

Ger 

 

Făinare 

 

Rugină 

brună 

 

Septorioză 

 

Fuzarioză 

 

Cădere 

Lovrin 10 5 7 3 5 1 3 -1 

Aurora 5 5 6 4 1 2 +4 

Kaukaz 5 4 4 6 1 2 +5 

Brucker 6111 7 3 5 5 1 7 +2 

T.195-65 6 7 8 7 7 7 +1 

Dacia 6 8 7 7 8 8 -4 

Favorit 6 8 7 7 6 8 -4 

Bezostaia 1(mt.) 6 8 8 5 7 2 0 
*)Notarea  în scara FAO:  1 = foarte rezistent;  9 = foarte sensibil 
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 Astfel, în perioada 1970-1975 s-a remarcat în mod deosebit, prin rezistenţa bună la 

făinare, soiul austriac Brucker 6111, urmat îndeaproape de soiurile Kaukaz şi Aurora, originare 

din statele sovietice, care în cei şase ani de experimentare au evidenţiat o rezistenţă mijlocie 

(nota 4-5). La atacul de rugină brună s-au evidenţiat ca rezistente soiurile Lovrin 10 şi Kaukaz 

(nota 3- 4), în timp ce la septorioză,  care a atacat deosebit de intens în anul  1973 s-a  remarcat 

soiul Aurora (nota 4). Soiurile Lovrin 10, Aurora,  Kaukaz şi Bruker 6111 s-au comportat ca 

foarte rezistente la fuzarioză  iar la  cădere  s-au remarcat prin rezistenţă mare soiurile Lovrin 

10, Aurora, Kaukaz şi Bezostaia 1. Sub  aspectul precocităţii  s-au evidenţiat în acest ciclu 

experimental soiurile româneşti Favorit şi Dacia, care au înregistrat o perioadă de vegetaţie mai 

scurtă, ajungând la maturitate  cu patru zile mai devreme  decât soiul Bezostaia 1. 

 Capacitatea de producţie.  Dacă la începutul perioadei 1946 – 1975,  populaţiile locale 

de grâu (Roşu de Botoşani, De Banat s.a.), precum şi primele soiuri ameliorate (A-15 şi Cenad – 

117) realizau  în jur de 1000 kg/ha s-a ajuns ca prin ameliorarea, introducerea şi  generalizarea 

în cultură a unor soiuri de grâu  de mare productivitate să crească capacitatea de producţie la 

această cultură, de la 2446 kg/ha, cât se înregistra în medie la soiurile extensive Cenad 117, Tg. 

Frumos 16 şi Odesa 16 în perioada 1951 – 1960, până  la 3777 kg/ha (cu 54%) în perioada  1971 

– 1975  la soiurile intensive Bezostaia 1, Aurora, Dacia, etc. 

 O amplificare a cercetărilor s-a constatat începând cu  intervalul  1966 – 1970, când 

volumul cercetărilor efectuate s-a  lărgit foarte mult şi ca urmare a organizării lucrărilor propriu-

zise de ameliorare la grâu.  

 În cei şase ani  de experimentare (1970 – 1975) luaţi în studiu  pentru perioada 1946 – 

1975, în funcţie de soi şi condiţiile climatice,  producţiile obţinute au variat în limite largi, de la 

1890 kg/ha la soiul Bezostaia 1 în anul 1970, până la 5700 kg/ha la Bruker 6111 în anul 1974 ( 

tab. 5). Cea mai mare amplitudine de variaţie a producţiei s-a înregistrat în anul 1974 şi a fost 

cuprinsă între 3000 kg/ha la linia Lovrin 10 şi 5700 kg/ha la soiul Bruker 6111. 

  

Tabelul 5 

 Producţia  de boabe obţinută la soiurile şi liniile de grâu (1970 – 1975)                                                                                                                 
Nr. 

crt. 
Soiul sau 

linia 

Producţia pe ani  (kg/ha) Media Semnificaţia 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 kg/ha % + kg/ha 

1. Brucker 6111 3370 3290 4500 4260 5700 4224 4224 145 1304 *** 

2. Lovrin 10 3880 4780 5650 3660 3000 2620 3932 135 1012 ** 

3. Kaukaz 3290 3160 4483 4640 3420 2780 3629 124 709 * 

4. Aurora 2900 4200 4933 3720 3320 2600 3612 124 692  

5. T.195 – 65 2950 3350 4166 3360 4540 3240 3601 123 681  

6. Dacia 2810 2790 3966 3200 4320 3600 3447 118 527  

7. Favorit  2330 3060 3716 2780 3660 3000 3091 106 171  

8. Bezostaia 1 

(mt.) 

1890 3320 3450 2840 3320 2700 2920 100 -  

 
 DL   5% = 693  kg/ha;   DL 1%  = 930 kg/ha;   DL  0,1% = 1227 kg/ha 

 

  

Producţia medie  a soiurilor şi liniilor, în  cei şase ani de experimentare, a avut valori 

cuprinse între 2920 kg/ha la Bezostaia 1  şi 4224 kg/ha  la Brucker 6111. Comparativ cu media 

de 2920 kg/ha a soiului Bezostaia1, folosit ca martor, toate soiurile şi liniile experimentate s-au  
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dovedit superioare, remarcându-se  în  mod deosebit soiul Brucker 6111, care  a realizat în 

medie 4224 kg/ha, depăşind soiul Bezostaia 1 cu un spor  statistic foarte semnificativ de 1304 

kg/ha, ceea ce reprezintă în valori relative 45 %. 

De asemenea s-au evidenţiat ca foarte productive soiurile Aurora şi Kaukaz precum şi 

liniile Lovrin 10 şi T.195 – 65, care au dat producţii de 3601 şi 3932 kg/ha, depăşind soiul 

martor cu sporuri de 681 şi 1012 kg/ha, ceea ce reprezintă 23 % şi respectiv 35%. Pe baza 

rezultatelor  experimentale referitoare la  comportarea bună în vegetaţie şi producţie aceste  

soiuri au fost introduse şi generalizate în cultură în  judeţul Suceava, astfel că în acea perioadă 

soiul Aurora  deţinea 58 % din suprafaţa de grâu, Brucker 6111 circa 16 % iar Kaukaz 6 %. 

 Soiurile Dacia şi Favorit, care au dat producţii de 3447 şi 3091 kg/ha s-au înscris faţă de 

martorul Bezostaia 1 cu sporuri de până la 527 kg/ha sau 18 %. 

 Calitatea  producţiei.  Sub aspectul însuşirilor  fizice ale producţiei se  constată că masa 

a 1000 de boabe  ( MMB) la soiurile experimentate în perioada 1970-1975 a oscilat în  limite 

largi de la un soi la altul, având  valori de la 33,8g până la 42,4 g (tab. 6 ). S-au  evidenţiat  în 

această privinţă soiurile Lovrin 10, Aurora şi Kaukaz, care au  înregistrat cele mai mari valori 

pentru MMB (39,9 g –42,4 g ). 

 

Tabelul 6 

Calitatea producţiei la soiurile şi liniile de grâu  

experimentate în perioada  1970 -1975 la S.C.D.A. Suceava 

Soiul sau 

linia 

Masa a 

1000 de 

boabe 

-g- 

Proteină 

brută 

% din  s.u. 

N x 5,7 

Gluten  

Indicele 

Pelshenke 

 

Nota 

farinograf 

Din 100 g făină 

Umed Uscat 

Vol. 

pâinii 

-cm3- 

Greutatea 

pâinii 

-g- 

Lovrin 10 42,4 15,4 32,9 10,3 59 45 508 152 

Aurora 41,0 15,3 31,1 10,4 81 45 518 156 

Kaukaz 39,9 16,1 33,6 10,9 75 46 531 154 

Brucker 6111 35,5 15,4 31,6 10,4 94 48 530 151 

T. 195 - 65 33,8 14,0 27,2 9,6 135 50 514 153 

Dacia 36,8 16,1 31,6 10,9 101 49 540 153 

Favorit 33,9 16,2 32,9 11,4 107 59 547 154 

Bezostaia1-mt. 33,8 14,4 29,0 9,8 114 51 496 151 

 

 După conţinutul de  proteină, reprezentat  prin valori de 14,0 % - 16,2 %, s-au remarcat 

soiurile Favorit, Dacia şi Kaukaz, care în acelaşi timp au avut şi un  conţinut mai mare  de 

gluten umed şi uscat. 

 În privinţa  calităţii  glutenului, de care în final depind însuşirile de panificaţie ale făinii, 

s-au evidenţiat soiurile Favorit, Bezostaia 1, Dacia, Brucker 6111, precum şi linia T. 195 – 65, 

care au  avut cea mai ridicată valoare pentru indicele Pelshenke,  de 94 – 135, nota la farinograf 

peste 48, volumul pâinii calculat la 100 g făină cuprins între 496 şi 547 cm3, iar greutatea 

acesteia peste 151 g. 
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 2. Perioada 1976 – 1995  se evidenţiază  prin experimentarea unui număr însemnat de 

soiuri cultivate în ţara noastră, reliefând  valoarea soiurilor create în acest interval de timp la 

S.C.D.A. Suceava, sub aspectul însuşirilor fiziologice, calitative şi de producţie  (tab. 7). 

  

Tabelul 7 

Principalele însuşiri ale soiurilor de grâu experimentate la S.C.D.A. Suceava (1986 – 1995) 

Nr. 

crt. 

 

Soiul 

Rezistenţa la: *) 
Talia 

-cm- 

Precocitatea la 

maturitate: 

+zile faţă de mt. 
Iernare Secetă Făinare Septorioză 

Rugina 

brună 
Cădere 

1. Fundulea 29-mt. 6 4 6 8 4 3 87 0 

2. Fundulea 4 6 4 4 6 4 2 85 -2 

3. Flamura 85 6 4 4 7 5 2 85 -3 

4. Rapid 5 5 4 7 5 3 80 -4 

5. Dropia 6 5 3 6 3 4 95 -2 

6. Bucovina 5 5 7 6 5 1 83 -5 

7. Suceava 84 4 5 6 4 5 5 98 +3 

8. Aniversar 4 4 4 6 4 3 95 -5 

9. Moldova 83 5 4 6 7 5 6 95 0 

10. Turda 81 5 5 6 6 6 5 90 -1 

11. Apullum 6 5 4 5 5 5 95 +1 

12. Arieşan  5 5 4 7 4 5 95 -2 

13. Transilvania 1 6 5 6 6 5 6 90 -1 

14. F 308 5 5 4 3 5 3 85 -1 

15. Bezostaia 1 5 5 7 7 6 3 95 -1 
*) Notarea în scara FAO: 1 = foarte rezistent; 9 = foarte sensibil 

  

Rezistenţa la secetă.  Soiurile experimentate au  manifestat, în general, o rezistenţă 

bună spre mijlocie (nota 4-5). 

 În privinţa rezistenţei la făinare  s-au comportat ca fiind  mai rezistente (nota 3-4) 

soiurile Fundulea 4, Flamura 85, Dropia, Rapid, Aniversar, Apullum, Arieşan şi F. 308. 

 Trebuie  amintită evoluţia rapidă şi generalizată  a  atacului  de  septorioză  din  anul   

1991, când într-o perioadă scurtă  de timp a fost distrusă şi aproape întreruptă, cu mult înainte de 

termen, vegetaţia plantelor de grâu la soiurile mai sensibile, la care producţiile înregistrate nu au 

depăşit 3000 kg/ha. Rata pierderilor cantitative de producţie, înregistrate ca  urmare a atacului 

de septorioză  în anul 1991 s-a situat în funcţie  de gradul de rezistenţă al diferitelor  soiuri, între  

45% până la 60-65%. Dintre  soiurile  experimentate,  rezistenţă la septorioză au evidenţiat soiul  

Suceava  84 şi linia F 308  ( nota  3-4). 

 La rugină brună s-au  remarcat soiurile Dropia, Fundulea 29, Fundulea 4, Aniversar şi 

Arieşan, care au manifestat o rezistenţă bună (nota 3-4) 

 Rezistenţa la cădere. În cursul   anilor de experimentare, precipitaţiile abundente care 

au căzut în lunile  de vară, însoţite de vânturi puternice, au provocat în unii ani căderea 

accentuată a plantelor la soiurile cu talie mai înaltă  şi cu rezistenţă mai redusă. 

 Soiurile  Suceava 84, Moldova 83, Turda 81, Apullum, Arieşan şi Transilvania 1 având 

talia mai  înaltă (peste 90 cm), au manifestat o rezistenţă la cădere mai slabă (nota 5-6). Restul 
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soiurilor experimentate, care au avut şi talia mai scurtă, s-au comportat  în toţi anii ca rezistente 

(nota 2-4). 

 Precocitatea. S-au impus printr-o perioadă de vegetaţie  mai scurtă cu trei până la cinci 

zile faţă de martorul Fundulea 29, soiurile Flamura 85, Rapid, Bucovina şi Aniversar. În acelaşi  

timp Apullum şi Suceava 84 s-au dovedit  mai tardive decât acesta cu 1-3 zile. 

 Capacitatea de producţie. Pe parcursul celor 10 ani de  experimentare (1986 –  1995) 

luaţi în calcul pentru perioada  1976 – 1995, în funcţie de soi şi condiţiile  climatice, producţiile  

au avut limite largi de variaţie înregistrând valori de la 2502 kg/ha la soiul Bezostaia 1, în anul 

1991, până la 7926 kg/ha la soiul  Aniversar  în anul 1994 (tab. 8). Cele mai scăzute producţii la 

soiul Aniversar între anii 1986 – 1995 s-au realizat în  anul 1991,  nedepăşind 4240 kg/ha. La 

aceasta au contribuit condiţiile  de umiditate din  cursul vegetaţiei, care au favorizat mult atacul  

bolilor foliare, îndeosebi septorioza, precum şi  căderea plantelor. Cea mai mare amplitudine  de 

variaţie a producţiei s-a înregistrat în anul 1987 şi a fost cuprinsă între 3360 kg/ha la soiul 

Bezostaia 1 şi 5640 kg/ ha la soiul Suceava 84.                  

                                                                                                                                          

Tabelul 8. 

Producţia de boabe obţinută la principalele soiuri de grâu 

experimentate la  S.C.D.A. Suceava în perioada 1986 – 1995 

 

Nr. 

crt. 
Soiul 

Nr. anilor de 

experimentare 

Limite de 

variaţie 

kg/ha 

Media Semnifi- 

caţia kg/ha % +  kg/ha 

1. Fundulea 29- mt.  10 2897 - 6845 5444 100 -  

2. Fundulea 4 10 3002 - 7673 5864 108 420 * 

3. Flamura 85 10 3231 – 7017 5648 104 204  

4. Bucovina  10 3600 – 7200 5840 107 396 * 

5. Suceava 84 10 3865 – 7780 6341 116 897 *** 

6. Aniversar 10 4240 – 7926 6335 116 891 *** 

7. Moldova 83 10 3184 – 7158  5665 104 221  

8. Turda  81 10 3718 – 7729 5846 107 402 * 

9. Arieşan 10 3622 – 7147  5894 108 450 ** 

10. Transilvania 1 10 2640 – 6953  5336 98 -108  

11. Bezostaia 1 10 2502 – 6220  4796 88 -648 000 

 

 DL 5%=331 kg/ha;  DL 1% = 439 kg/ha;  DL 0,1% = 567 kg/ha 

12. Fundulea  29- mt. 5 2897 - 6773 5566 100 -  

13. Rapid 5 3349 – 7038 5435 98 -131  

14. Dropia 5 3112 – 7003  5636 101 70  

15. Apullum 5 3020 – 7093  5720 103 154  

16. F.308 5 4544 – 7838  6548 118 982 ** 

   DL 5% = 554 kg/ha;  DL 1% = 763 kg/ha; DL 0,1 % = 1048 kg/ha 

 

Producţia  medie pe 10 ani a înregistrat valori ridicate cuprinse între 4796 kg/ha la soiul 

Bezostaia 1 şi 6341 kg/ha la Suceava 84, iar  la  soiurile mai noi, verificate în ultimii cinci ani ai 

perioadei (1991 – 1995),  aceasta a oscilat de la 5435 kg la  Rapid, până la 6548 kg/ha, la linia 

F. 308. 
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Analiza globală a performanţelor de producţie demonstrează că  progresul realizat prin 

crearea şi  utilizarea de genotipuri ameliorate a fost probat pe deplin încă de la început de către 

soiul Bucovina,  la care s-au adăugat ulterior Suceava 84 şi Aniversar, care în decursul anilor 

1986 – 1995 s-au impus prin capacitatea  mare de  producţie, prin comportarea bună în cultură şi 

prin calitatea recoltelor. 

Apreciind valoarea soiurilor  în cei zece ani de experimentare, sub aspectul capacităţii de 

producţie se constată că s-au remarcat în mod evident soiurile create la S.C.D.A. Suceava, 

Suceava 84 şi Aniversar,  care au realizat în  medie 6341 kg/ha şi respectiv 6335 kg/ha, 

depăşind producţia de 5444 kg a soiului  Fundulea 29, folosit ca martor, cu  sporuri mari, 

statistic foarte semnificative, de 897 kg şi respectiv 891 kg/ha, ceea ce reprezintă 16 %. În 

acelaşi timp s-au evidenţiat şi printr-o  stabilitate mai mare a producţiilor, probată prin pasul 

amplitudinii producţiilor, relativ mai restrâns, de 3915 kg la Suceava 84 şi  3686 kg la 

Aniversar. Datorită  valorii lor productive, cât şi comportării bune  în vegetaţie, aceste soiuri au 

avut în perioada respectivă o  răspândire mare în cultură în Moldova, iar soiul Aniversar şi-a 

lărgit  arealul de cultură şi prin extinderea  suprafeţelor   cultivate în Transilvania, unde s-a 

dovedit, de asemenea,  ecologic bine adaptat. 

S-au evidenţiat sub aspectul productivităţii în perioada respectivă  şi soiurile Arieşan, 

Turda 81 şi Fundulea 4, care s-au cultivat  pe suprafeţe însemnate în Moldova şi care au dat în 

medie  pe zece ani, producţii cuprinse   între 5846 - 5894 kg/ha, depăşind  martorul Fundulea 29 

cu sporuri de până  la 8%, ceea ce  reprezintă 450 kg/ha. Cu excepţia soiului Bezostaia 1, care s-

a  înscris  faţă de martor cu o scădere  foarte semnificativă de 648 kg/ha,  soiurile Flamura 85,   

Transilvania 1 şi Moldova 83  au realizat producţii apropiate de cele  ale soiului martor 

Fundulea 29. În mod asemănător s-au comportat şi  soiurile Rapid, Dropia şi Apullum,  

înscriindu-se faţă de soiul Fundulea 29  cu diferenţe de producţie  de la minus 131 kg/ha până la 

plus 154 kg/ha. 

Soiurile Bucovina, Suceava 84 şi Aniversar s-au impus prin capacitatea mare de 

producţie în cei 10 ani de experimentare (1986-1995), realizând în medie 6172 kg/ha, ceea  ce 

reprezintă un spor de 728 kg/ha (13 %) faţă de soiul  martor Fundulea 29,  care a avut cea mai 

largă  răspândire ecologică în ţara noastră, în  acea perioadă. Prin  aceasta se admite ideea că 

producţia medie a  soiurilor Bucovina, Suceava 84 şi Aniversar a sporit continuu cu o rată  

anuală de creştere de 1,3 %. 

Distribuţia corelată a producţiei medii a soiurilor Bucovina, Suceava 84 şi Aniversar, 

faţă de soiul martor Fundulea 29, este  descrisă de o  regresie liniară cu panta subunitară (b = 

0,818), fapt care atestă  superioritatea productivă a soiurilor create, în condiţii mai puţin  

favorabile de mediu. Nivelul variaţiei producţiilor  medii mai  scăzut la soiurile analizate decât 

la soiul martor Fundulea 29, ilustrat  prin valori mai  reduse pentru varianţa  producţiei, de 134,7 

faţă de 179,0, sugerează o  stabilitate mai mare a producţiei la soiurile create de S.C.D.A. 

Suceava. 

Aceasta  este susţinută, de asemenea şi de valorile mai mici ale coficientului de variaţie s 

% (18,8  faţă de 24,5), care indică răspunsul ecologic pozitiv al acestor soiuri în raport cu 

variaţia condiţiilor de mediu din anii de referinţă. 

Calitatea  producţiei. Sub aspectul însuşirilor de calitate se  constată că între soiurile 

experimentate în perioada 1991- 1995 nu există  diferenţieri  marcante, acestea înscriindu-se 

între  grânele cu calităţi bune de morărit şi panificaţie (tab. 9). 

După conţinutul de proteină în bob, reprezentat prin valori medii de la 12,2 % la  soiurile 

Transilvania 1 şi Turda 81, până la 13,8 %, s-au remarcat soiurile  Aniversar, Fundulea  29, 
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Dropia şi Bezostaia 1,  la care şi  conţinutul de gluten a înregistrat  valori mai ridicate,  de până 

la  33,3 % la gluten umed şi 10,8 % la cel uscat. În  această privinţă s-au  evidenţiat, prin 

conţinut ridicat de gluten, soiurile Bucovina, Aniversar, Suceava 84,  Apullum, Arieşan, 

Bezostaia 1 şi Dropia, care au  înregistrat peste 30 % gluten umed şi 9,3 – 10,8 % gluten uscat. 

Sub aspectul  calităţii glutenului, care în final determină însuşirile de panificaţie   ale făinii, se 

constată că soiurile cu un conţinut ridicat de gluten au  avut şi   indicele glutenic ridicat, de la 

54,5 la Bucovina, până la 60,5 la Arieşan.                                                                                                                                      

 

Tabelul  9 

 

Însuşirile de calitate ale soiurilor de grâu experimentate la S.C.D.A. Suceava    

(1991-1995) 

Nr. 

crt. 

Soiul 
% 

proteină 

% gluten 
Indicele 

glutenic 

Pâine din 100 g făină 

umed uscat volum-cm3 greutate –g 

1 Fundulea 29 13,8 28,4 9,7 52,8 477 143 

2 Fundulea 4 12,4 25,3 8,5 54,4 443 144 

3 Flamura 85 13,6 28,1 9,5 54,2 453 142 

4 Rapid 13,6 29,0 9,5 58,6 457 143 

5 Dropia 13,8 32,1 10,2 59,6 506 144 

6 Bucovina 13,1 30,9 9,3 54,5 476 142 

7 Suceava 84 12,8 33,0 9,5 54,7 480 143 

8 Aniversar 13,8 33,3 10,1 55,3 479 144 

9 Moldova 83 12,8 29,4 9,2 53,0 495 140 

10 Turda 81 12,2 25,2 8,3 49,6 489 139 

11 Apullum 13,4 30,2 9,5 50,2 441 142 

12 Arieşan  13,3 30,5 9,4 60,5 437 140 

13 Transilvania 1 12,2 26,9 8,6 53,9 502 141 

14 F. 308 13,2 28,5 9,6 52,5 495 141 

15 Bezostaia  1 13,7 33,3 10,8 57,1 496 141 

 

 

Valoarea  de panificaţie  a soiurilor  experimentate, apreciată  prin volumul  şi greutatea  

pâinii din 100 g făină, demonstrează că sub acest aspect soiurile  cultivate, în marea  majoritate 

sunt soiuri cu calităţi bune de panificaţie,  volumul pâinii înregistrând valori    medii de la 441 

cm3  la soiul Apullum, până la 506 cm3 la Dropia iar greutatea  acesteia oscilând între 139 g la 

soiul Turda 81 şi 144 g la soiurile Dropia, Aniversar şi Fundulea 4. 

3.Perioada 1996 – 2005 a înregistrat  cele mai însemnate  progrese atât  în direcţia  

sporirii capacităţii de producţie cât şi a  îmbunătăţirii  semnificative a însuşirilor fiziologice şi de  

calitate ale soiurilor  nou create.  

Însuşiri  fiziologice. Testările  făcute  în perioada  anilor  de experimentare 1996-2005 

asupra principalelor  însuşiri fiziologice  au evidenţiat valoarea acestora, încadrând  soiurile  

Gaşparom, Magistral, Esenţial, Drobeta şi Voroneţ între genotipurile  de grâu  cu rezistenţă 

sporită la acţiunea factorilor de risc, biotici şi abiotici (tab. 10). 
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 Astfel,  sub raportul rezistenţei la iernare,  s-a înregistrat o ameliorare progresivă a 

acestei însuşiri, soiurile create la Staţiunea Suceava în perioada  1996 – 2005 caracterizându-se , 

din acest punct de vedere, ca foarte rezistente (nota 2 – 3). Faţă de stresul climatic  provocat de 

condiţiile de secetă  din unele  primăveri şi veri, noile soiuri s-au dovedit rezistente (nota 2 – 3). 

De asemenea, a fost mult îmbunătăţită rezistenţa la atacul  bolilor foliare (făinare, 

septorioză şi rugina brună), care în condiţiile de cultură  din nordul Moldovei  constituie 

frecvent factori importanţi ce influenţează stabilitatea şi calitatea recoltelor de grâu. Faţă de 

atacul  acestor boli, noile soiuri prezintă îmbunătăţiri semnificative,  rezistenţa  genotipurilor 

fiind evident sporită de la forme mijlocii  de rezistente până la forme rezistente ( nota 3-4). 

                

Tabelul 10 

Principalele  însuşiri  fiziologice ale soiurilor de grâu experimentate la S.C.D.A. Suceava 

( 1996 – 2005) 

Nr. 

crt. 

 

Soiul 

Rezistenţa  la boli şi stresul  climatic (note*): Precocitatea 

la maturitate: + 

zile faţă de mt. 
Iernare Secetă Făinare Septorioză Rugină  

brună 

Cădere 

1 Flamura 85 – mt. 5 3 4 6 5 2 0 (mt.) 

2 Aniversar 4 5 5 6 4 5 -2 

3 Gaşparom 2 3 3 3 4 4 0 

4 Magistral 2 2 4 4 4 1 -2 

5 Esenţial 3 3 3 5 3 2 0 

6 Drobeta 2 4 3 4 4 3 + 1 

7 Voroneţ 3 3 3 4 3 2 + 2 

* Notarea în scara FAO: 1 = foarte rezistent;  9 = foarte sensibil. 

 

 În mod asemănător se poate aprecia îmbunătăţirea treptată a rezistenţei la cădere a  

soiurilor, determinată prin  scurtarea şi îngroşarea paiului. 

 După  durata  perioadei de vegetaţie soiurile Aniversar şi Magistral  se înscriu între 

formele de grâu timpurii, ajungând  la maturitate  cu două zile mai devreme decât martorul 

Flamura 85, în timp ce soiurile Gaşparom, Esenţial, Drobeta şi Voroneţ se  încadrează în grupa 

soiurilor semitimpurii,  maturizându-se cu până la două zile mai târziu  decât Flamura 85. 

 Capacitatea  de producţie.  În ultimii 10 ani (1996 – 2005),  sortimentul de soiuri  

create  la S.C.D.A. Suceava a fost îmbogăţit  cu cinci noi  soiuri, de mare performanţă 

productivă şi mai ales calitativă.Astfel, de-a lungul celor 10 ani de experimentare atât  a 

soiurilor create la S.C.D.A. Suceava cât şi a altor numeroase soiuri create de alte unităţi de 

cercetare, producţiile au oscilat de la 3418 kg/ha la soiul Gabriela în anul 1998 până la 7679 

kg/ha la soiul Gaşparom  în acelaşi an, când de fapt s-a înregistrat şi cea mai  mare amplitudine 

de variaţie  a recoltelor (tab. 11). 

 Producţia medie pe 10 ani (1996-2005) a înregistrat  valori mai ridicate decât în perioada  

1986-1995, cuprinse între 5252 kg/ha la soiul Gabriela şi 6576 kg/ha la Gaşparom, iar la  

soiurile mai noi, verificate în ultimii şapte ani ai perioadei  ( 1999 – 2005), aceasta a oscilat de 

la 5477 kg la Eliana până la 6669 kg/ha la soiul Drobeta. 

 Performanţa  soiurilor Suceava 84 şi Aniversar, pusă în  valoare  în mod evident prin 

răspunsul ecologic de înalt nivel competitiv, a fost demonstrată şi în perioada 1996 – 2005. 

Astfel  datorită valorii productive şi comportării bune în vegetaţie, soiul Suceava 84 a avut şi în 

perioada respectivă o răspândire mare în cultură, în Moldova, până în anul 1998, când treptat a 
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fost  înlocuit cu Gaşparom şi Magistral, iar soiul Aniversar a ocupat suprafeţe mai mici din anul 

2002, fiind înlocuit cu Esenţial. 

 Apreciind valoarea soiurilor sub aspectul productivităţii în cei zece ani de experimentare 

(1996-2005) se constată  că s-au remarcat în mod  evident soiurile create la S.C.D.A. Suceava, 

Aniversar, Gaşparom,  Magistral şi Esenţial,  care au realizat  în medie producţii  de   la 6333 

kg/ha  până la 6576 kg/ha,  depăşind producţia de 5720 kg/ha a soiului martor Flamura 85, cu  

sporuri mari, de la semnificative (613 kg/ha) până la foarte semnificative (856 kg/ha), ceea ce  

reprezintă 11% şi respectiv 15%. În acelaşi  timp s-au remarcat şi printr-o  stabilitate mai mare a 

producţiilor,  probată prin   pasul amplitudinii producţiilor, relativ mai  restrâns, de la 1938 kg la 

soiul Aniversar până la 2581 kg la Magistral. 

 S-au mai evidenţiat în perioada respectivă, sub aspectul capacităţii de  producţie şi 

soiurile Arieşan şi Suceava 84, realizând în medie pe zece ani, producţii care au depăşit martorul 

Flamura 85 cu sporuri neasigurate statistic de 5% (316 kg/ha)  şi respectiv 7% (417 kg/ha). 

 Soiurile mai noi Drobeta şi Voroneţ, experimentate în ultimii  şapte ani ai perioadei            

(1999 – 2005) au realizat cele mai mari  producţii medii, de 6669 kg/ha şi 6567 kg/ha, depăşind 

martorul Flamura 85 cu sporuri distinct semnificative de 1122 kg/ha şi 1020 kg/ha, ceea ce 

reprezintă 20% şi respectiv 18%. Aceste sporuri  evidente conferă soiurilor  Drobeta şi Voroneţ 

şanse  de viitor privind introducerea şi răspândirea în cultură pe suprafeţe extinse. 

                                                                                                                                                 

Tabelul 11 

 

Producţia de boabe  obţinută la principalele soiuri de grâu  experimentate 

 la S.C.D.A. Suceava, în perioada 1996-2005 

Nr. 

crt. 
Soiul 

Nr. anilor de 

experimentare 

Limite de 

variaţie 

kg/ha 

Producţia medie: 

Semnificaţia 
kg/ha % 

Diferenţa 

+ kg/ha 

1 Flamura 85 - mt 10 4239 - 6842 5720 100 -  

2 Fundulea 4 10 4143 – 7100 5511 96 - 209  

3 Dropia 10 4274 – 6610 5588 98 - 132  

4 Gabriela 10 3418 – 6730 5252 92 - 468  

5 Apullum 10 4705 – 6638 5427 95 - 293  

6 Arieşan 10 4563 – 7345 6036 105 316  

7 Suceava 84 10 5031 – 6856 6137 107 417  

8 Aniversar 10 5332 – 7270 6397 112 677 ** 

9 Gaşparom 10 5594 – 7679 6576 115 856 *** 

10 Magistral 10 4806 – 7387 6394 112 674 ** 

11 Esenţial 10 4785 – 7338 6333 111 613 * 

                    DL 5 % = 484 kg/ha;    DL 1% = 641 kg/ha;    DL 0,1% = 829 kg/ha 

 

12 Flamura 85 -mt. 7 4239 – 6842 5547 100 -  

13 Eliana 7 4507 – 7073 5477 99 - 70  

14 Drobeta 7 5524 – 7337 6669 120 1122 ** 

15 Voroneţ 7 5625 – 7630 6567 118 1020 ** 

 

 DL 5% = 616 kg/ha;   DL 1% = 844 kg/ha;    DL 0,1% = 1150 kg/ha 
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 Soiurile Fundulea 4, Dropia, Gabriela, Apullum şi Eliana  au realizat producţii apropiate  

de cele  ale soiului martor Flamura 85, înscriindu-se cu diferenţe de producţie de la  minus 70 

kg/ha la soiul Eliana până la minus 468 kg/ha la soiul Gabriela. 

 Aportul productiv al soiurilor Gaşparom, Magistral, Esenţial, Drobeta şi Voroneţ, create 

la S.C.D.A. Suceava în perioada 1996 – 2005 a ridicat nivelul producţiei medii a acestor soiuri 

la 6489 kg/ha, înscriindu-se  faţă de producţia medie de 5720 kg/ha a soiului martor Flamura 85 

cu un spor de 769 kg/ha, adică 13 %. Se poate constata de aici că prin  introducerea în producţie 

a acestor noi soiuri s-a înregistrat  un progres mediu anual de 1,4% faţă de recolta medie anuală 

a soiului martor   Flamura 85. 

 Performanţa de producţie  a soiurilor Aniversar, Gaşparom, Magistral, Esenţial, Drobeta 

şi Voroneţ comparativ cu soiul martor Flamura 85 este descrisă de  regresia liniară  cu panta  

imprimată de o valoare subunitară (b =0,406), ceea ce  sugerează că soiurile  noi au fost 

superioare  soiului Flamura 85, în condiţii mai  puţin  favorabile de cultură. În plus, s-a  

constatat  că varianţa  producţiilor medii ale soiurilor create  de unitatea noastră (s =44,8) a fost 

mai mică decât varianţa înregistrată de soiul Flamura 85 (s = 82,8) în cei 10 ani de 

experimentare, ceea ce  sugerează  o mai bună stabilitate  a producţiei acestora. Aceasta a fost 

bine marcată şi de dispersia destul de  compactă a  producţiilor  soiurilor noi pe dreapta de 

regresie şi de coeficientul de variaţie  (s% = 10,3), mai scăzută decât la soiul martor Flamura 85 

(s% =15,9). 

 Calitatea  producţiei. Însuşirile  fizice ale producţiei, la soiurile create la S.C.D.A. 

Suceava în perioada 1996 – 2005, sunt  puse în evidenţă prin  boabe mari şi grele,  fapt ce le 

conferă  valori ridicate atât pentru  masa a 1000 de boabe,  înscrisă  cel mai adesea între  45 – 50 

g, cât şi pentru masa hectolitrică, care se regăseşte  frecvent  între 75 – 80 kg. 

 După însuşirile de panificaţie, soiurile Gaşparom, Magistral, Esenţial, Drobeta şi 

Voroneţ se încadrează între grânele cu calităţi superioare, dovedindu-se  competitive în raport 

cu cerinţele actuale în această privinţă  (tab. 12).    

                                                                                                                                                 

Tabelul 12 

Principalii indici ai calităţii de panificaţie la soiurile create şi experimentate 

la  S.C.D.A.  Suceava  în perioada   1996 – 2005 comparativ cu soiul Flamura 85 
Nr. 

crt. 
Specificaţie Gaşparom Magistral Esenţial Drobeta Voroneţ Flamura  85 

1 Proteină  (%) 14,2 13,9 13,8 13,8 14,1 13,6 

2 Gluten umed  (%) 30,2 32,4 28,5 28,4 29,8 28,1 

3 Gluten uscat  (%) 10,5 9,8 9,8 9,5 9,5 9,5 

4 Indicele glutenic (ml) 85,0 89,6 95,8 97,9 91,8 84,2 

5 Indicele de deformare (mm) 7 6 6 7 6 8 

     FARINOGRAMA 

6 Capacitatea de hidratare (%) 66,3 62,8 61,2 62,4 61,8 61,2 

7 Dezvoltare (min.) 2,1 2,1 2,3 2,5 2,5 2,1 

8 Stabilitate  (min) 2,3 2,2 2,4 2,6 2,6 2,1 

9 Elasticitate  (uv) 130 128 126 133 131 125 

10 Putere 56,8 57,7 59 56,6 57,5 50,5 

11 Indicele valoric 68,4 67,4 70,8 65,2 67,4 61,8 

12 Volumul pâinii (cm3) 510 512 510 505 510 500 

13 Greutatea  pâinii (g) 145 145 145 143 145 142 

GRUPA  VALORICĂ A2 –B1 A1 –B1 A2 –B1 A2 –B1 A1 –B1 B1 –B2 
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 Conţinutul chimic al boabelor, înregistrează frecvent  valori  ridicate, superioare 

martorului Flamura 85, atât la proteină,  de la 13,8 % până la 14,2 %, cât şi în privinţa 

conţinutului de gluten umed (28,4 – 32,4 %) şi uscat (9,5 – 10,5 %). Indicele  glutenic cuprins 

între 85,0 şi 97,9 ml, mult superior soiului Flamura 85, probează în mod elocvent valoarea 

cantitativă şi calitativă a glutenului  din proteină la soiurile create la S.C.D.A. Suceava în 

perioada 1996 – 2005, fapt  pus în evidenţă de nivelul mai scăzut   al indicelui de deformare (  6 

– 7 mm faţă de 8 mm la martor). 

 Legat  de aceasta sunt pe deplin edificatoare valorile referitoare la capacitatea de 

hidratare a făinii  (61,2 – 66,3 %), puterea făinii (56,6 – 59,0), timpul de dezvoltare (2,1 – 2,5 

min), stabilitatea  (2,2 – 2,6 min.)  şi elasticitatea  aluatului (126 – 133  u.v.), valori în 

exclusivitate superioare celor caracteristice soiului Flamura 85. Toate acestea determină,  în 

final, un indice valoric  mai ridicat  (65,2 – 70,8 ),  fapt  ce contribuie la obţinerea unei pâini de 

foarte  bună calitate, cu un  volum mare de 505 - 512 cm3   şi o  greutate de 143-145 g  din 100 g 

de făină. 

 Valorile medii obţinute în anii de experimentare 1996-2005, pentru principalele însuşiri 

de panificaţie, încadrează   soiurile Gaşparom,  Magistral, Esenţial, Drobeta şi Voroneţ  în 

clasele valorice de utilizare superioare  A1 – B1 şi A2 – B1,  pretabile pentru fabricarea unor 

produse de panificaţie şi patiserie de calitate superioară, atestând prin aceasta  competitivitatea 

lor pe piaţa  internaţională în privinţa calităţii de  panificaţie. 

 Din  cele descrise în această lucrare reiese că cercetările  susţinute de  lungă durată, 

efectuate în domeniul ameliorării  grâului, asupra unui sortiment mare şi foarte diversificat, 

completate cu cunoaşterea  cât mai amănunţită a comportării  soiurilor în condiţiile  de cultură, 

au  favorizat identificarea  celor mai valoroase  şi mai bine adaptate genotipuri, care  prin 

introducerea şi generalizarea lor în cultură  au contribuit la sporirea continuă a producţiei în 

zona de nord şi nord-vest a Moldovei. 

 Analizând evoluţia  progresului genetic înregistrat la  grâu prin utilizarea în cultură a 

celor mai valoroase soiuri, de-a  lungul celor 60 de ani de la înfiinţarea S.C.D.A. Suceava,  se 

constată o creştere continuă, cuantificată prin producţii medii de la 2145 kg/ha, în perioada 1951 

– 1955, până la 6367 kg/ha, în perioada 1996 – 2005, ceea ce în valori relative reprezintă un 

spor de 197 % . 

 Progresul genetic se reflectă cu deosebire în creşterea capacităţii de producţie,  

înregistrată mai ales în ultimii 30 de  ani ( 1976-2005), când, ca urmare a intensificării lucrărilor 

de creare de noi soiuri, productivitatea grâului a sporit mult, de la un nivel mediu de 4650 kg/ha, 

în perioada 1976-1985, până la 6367 kg/ha în perioada 1996-2005. 

 

Concluzii 

 

-Cercetările efectuate în  perioada 1946 - 2005  la  Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare 

Agricolă Suceava, iniţial în direcţia identificării de soiuri  şi linii mai valoroase şi ulterior  

pentru crearea de noi soiuri şi  linii de grâu  mai productive şi mai bine adaptate la condiţiile de 

cultură din nordul Moldovei, au contribuit la zonarea raţională a celor mai bune soiuri, la 

introducerea şi generalizarea acestora în cultură şi prin aceasta la creşterea progresivă a 

producţiei. Progresul genetic înregistrat  prin utilizarea în cultură a celor mai valoroase 

genotipuri de grâu, raportat la perioada 1951-1955, poate fi dimensionat în intervalul 1996-2005 

printr-un  spor de producţie de 197 %. 
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-Prin  cercetările efectuate  de-a lungul timpului  la S.C.D.A Suceava au fost create opt 

soiuri de  

grâu  comun de toamnă ( Bucovina, Suceava 84, Aniversar, Gaşparom, Magistral, Esenţial, 

Drobeta şi Voroneţ),mai productive şi mai bine adaptate  la condiţiile de  cultură specifice  

zonelor cu climat umed şi rece. 

-Analiza    globală  a   performanţelor    de   producţie    a   demonstrat   că,    prin   

crearea      şi  

utilizarea  în cultură a acestor genotipuri, pe parcursul timpului s-a  înregistrat un progres 

dinamic  ascendent, dimensionat printr-o rată anuală de creştere a producţiei, faţă de recolta 

medie anuală a soiului  martor  Flamura 85, de până  la 1,4 % în perioada 1996-2005. 

-Dacă la începutul perioadei 1946 – 1975, sub aspectul capacităţii productive, soiurile  

extensive Cenad 117, Târgu Frumos 16 şi Odessa 16 realizau în intervalul 1951 – 1955 o 

producţie medie de 2145 kg/ha, s-a  ajuns ca la sfârşitul  perioadei, în intervalul  1971 – 1975, 

producţia  soiurilor intensive Bezostaia 1, Aurora, Dacia şi altele  să  crească cu 59 %, ajungând 

la 3 410 kg/ha. 

-Dacă în prima jumătate a perioadei 1976-1995, soiurile Dacia, Iulia, Iliciovka, Fundulea 

29    şi Bucovina, care au predominat în producţie în intervalul 1976-1985, realizau o producţie 

medie de  4650 kg/ha, ajungând la un spor de 117 % faţă de producţia medie din intervalul 1951 

– 1955, s-a ajuns ca în  a doua  jumătate a  perioadei 1976 – 1995, adică în intervalul 1986 – 

1995,  prin soiurile Bucovina, Suceava 84 şi Aniversar, care au fost create la S.C.D.A. Suceava, 

să fie  ridicată producţia medie la 5740 kg/ha, adică cu 167 % faţă de producţia medie din 

intervalul 1951 – 1955. 

-Prin   comportare  bună  în   vegetaţie   şi   prin  productivitate  ridicată,  în condiţiile de 

cultură  

specifice  zonei, s-au evidenţiat şi soiurile Fundulea 4,  Turda 81 şi Arieşan, care au realizat în 

intervalul 1986 – 1995,  producţii medii superioare soiului martor Fundulea 29, cuprinse între 

5846 şi 5894 kg/ha, depăşindu-l  cu sporuri statistic asigurate de până  la 8 %, ceea ce reprezintă 

450 kg/ha. 

-Soiurile Gaşparom, Magistral, Esenţial, Drobeta şi Voroneţ,  create  la   S.C.D.A.   

Suceava   în perioada 1996 – 2005 s-au remarcat atât prin  capacitatea  mare de producţie cât şi 

prin stabilitatea recoltelor şi  au realizat producţii cuprinse între  6333 kg/ha şi 6669 kg/ha, 

depăşind  soiul martor Flamura 85 cu sporuri statistic asigurate de la 11 % până la  20 %,  ceea 

ce reprezintă 613 kg/ha şi respectiv 1122 kg/ha. 

-S-au înregistrat, de asemenea, progrese însemnate privind ameliorarea însuşirilor 

fiziologice şi  

de calitate: 

- rezistenţa la iernare şi la atacul bolilor criptogamice a fost  sporită de la forme 

moderat de    sensibile  până la  forme rezistente; 

- rezistenţa  la cădere a fost îmbunătăţită, prin scurtarea  taliei şi îngroşarea 

tulpinii, de la slabă până la foarte bună; 

- sub raportul însuşirilor de calitate, progresul  obţinut încadrează soiurile noi, 

create la S.C.D.A  Suceava, între grânele cu calităţi superioare de panificaţie 

(clasele A1 –B1 şi    A2 –B1) 

-Soiurile  de grâu de toamnă care se regăsesc în prezent în  sortimentul cultivat în 

Moldova, cu deosebire în partea de nord şi  nord-vest a acesteia, sunt soiuri valoroase cu 

multiple posibilităţi de adaptare ecologică, iar până  la crearea unor genotipuri mai performante 
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recomandăm cultivarea în continuare a soiurilor Gaşparom,Magistral, Esenţial, Drobeta şi 

Voroneţ. 
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OPTIMIZATION OF TECHNOLOGY CULTIVATION ELEMENTS OF 

BUCKWHEAT AND MILLET OF WESTERN FOREST STEPPES 
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It has been shown the results of studies of the cereal crops productivity of (buckwheat 

and millet) in one-specific and mixed crops. We have found more productive varieties of 

buckwheat and millet for mixed crops, which will help to increase the productivity per hectare 

of arable land and productivity of each crop separately. In addition, it has been established the 

influence of biologically active agents on the formation of the productivity of cereal crops.  

Keywords: buckwheat, millet, productivity, single-species crops, mixed crops, 

biologically active agents.  

 

Introduction 

 

 Analysis of the current situation in agriculture gives reason to anticipate further progress 

in agriculture due to the advantages that nature has given multi-species plant communities. A 

promising area of intensification of crop industry through more efficient use of bioclimatic 

potential of crops is a mix of agrophytocenosis. That is, growing two or more crops 

simultaneously in the same area may be of great scientific and practical interest especially for 

farmers. If successful, the selection of plants, providing sufficient moisture and nutrients mixed 

crops in productivity in some cases can significantly exceed the single-species. 

Questions of mixed cultivation of various crops were studied on individual plant species. 

So, Storozhyk L.I. offers to grow sugar sorghum together with uterine beets [1]. Studies by 

Dudka M.I. have established that the joint crops of  maize and amaranth provide almost the 

same yield of green mass, as well as single-species crops, but thanks to the high protein content 

of the component significantly increase the collection of protein per hectare [2]. Research 

carried out by scientists of Bilotserkivskyi NAU aimed at increasing of maize and sweet 

sorghum productivity in the joint crops [3]. According to V. Yamkova joint co-cultivation of 

cereals and legumes increases the total amount of protein and higher yields of silage [4]. 

In recent years, it is growing interest to the joint, mixed, compacted and other crops, but 

most of the researches are carried out in the direction of feed production. According to the joint 

crops of cereals (millet and buckwheat), particularly in the western forest-steppe conditions, 

research has not yet been, or are not known to us, so to explore the feasibility of such symbiosis 

is highly relevant.  

Today, humanity realizes the growing ecological threat, which occurs as a result of the 

intensification of agriculture. This has stimulated the development of alternative methods of 

agricultural production. These methods include: biodynamic agriculture, bio intensive mini-

farming, low-cost permanent agriculture, technology, the use of effective microorganisms (EM 

technology), organic farming, etc. [5, 6]. 

It should be noted that, buckwheat and millet are quite low yielding cultures in 

production conditions, so it is necessary and timely to find ways to increase the productivity per 
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hectare of arable land. Thus, productivity of cereal crops may contribute to the slides and bio 

plant growth regulators. 

 

Purpose and research material 

 

 Purpose and research material is to set the feasibility of cultivation of buckwheat and 

millet in the joint crops in order to increase productivity of crops by improving the microclimate 

in the plant communities.  To identify more productive varieties in the joint crops, and compare 

them with single-species crops, as well as to determine the influence of biologically active 

agents on the development and productivity of buckwheat and millet plants.Two experiments 

were carried out to perform the tasks. The experiments included varieties of buckwheat - Syn 

3/02, Ukrainka, millet - Kiev 87 and Omriyane. In experiment 1 it was included planting 

methods: single-species crops of buckwheat (45 cm), single-species crops of millet (15 cm), 

mixed crops, buckwheat (45 cm) + millet (15 cm). In experiment 2 preparations were studied: 

Vermistim K (8 l/t), Kleps (10 g/t), Agate 25K (10 ml/t). Pre-sowing treatment of seeds was 

carried out. Field experiments, surveys and monitoring were carried out by the procedure of the 

State Service for the protection of rights to plant varieties and methods of B.A. Dospehov.  

The experiments were carried out during 2013-2016 years in a production environment 

on the territory of the land of "Pastukh O.D." Kelmentsi district, Chernivtsi region. The soil at 

the experimental plots is black soil deep low humus content on carbonate loess loam. Farming 

equipment in tests is for common areas, except for the studied elements of cultivation 

technology. Sowing of buckwheat and millet was carried by seed drill NWT-3,6 in the first 

decade of May.  

 

Statement of the base material 

 

 Crop of plants is primarily determined by the dimensions and capacity of the leaves, 

which should achieve the optimum size during the growth as quick as possible. At the 

conclusion of A.A.Nichiprorovich, leaves an area of about 30-40 thousand m2/ha are sufficient 

to obtain high yields [7]. 

Table 1  

 

Area of leaf apparatus of millet and buckwheat plants in one-specific and joint crops,  

thousand m2 / ha (average for 2013-2016) 

 

Control 

One-specific crops 

Varieties of buckwheat Varieties of millet 

Syn 3/02 Ukrainka Kyivske 87 Оmriyane 

39,7 36,1 43,5 48,5 

Joint crops 

Variants 

Syn 3/02 

+ 

Kyivske 87 

Ukrainka 

+ 

Kyivske 87 

Syn 3/02 

+ 

Оmriyane 

Ukrainka 

+ 

Оmriyane 

Buckwheat 39,2 36,0 40,4 36,9 

Millet 32,6 32,0 35,7 35,9 

Together  

buckwheat+millet 
71,8 68,0 76,1 72,8 
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Results of our studies have shown that in the context of varieties can clearly be seen 

difference of the leaf blade area. Thus, in the varieties of buckwheat Syn 3/02 on the control leaf 

area was 39,7 thousand m2/ha, which is 3,6 thousand m2/ha more than indicator of Ukrainka 

variety. Millet variety Omriyane was characterized by larger area of leaf apparatus from seed 

hectare, the rate amounted to 48,5 thousand m2/a, ie 5 thousand m2/ha more than Kyivske 87 

variety. 

Each variety has its own characteristics, including the number and size of leaf apparatus, 

which in turn determines the efficiency of photosynthesis.  

Thus, leaf area per unit of sown area is crucial in shaping the productivity of any crop, 

including buckwheat and millet. After analyzing the data, it should be noted that the leaf area on 

average during the years of research millet and buckwheat plant are not much different to the 

one-specific and joint crops. However, in joint crops, taking into account more millet and 

buckwheat plants per unit area, leaf area was larger on 24,3-32,6 thousand m2/ha. The best 

variant was the symbiosis of buckwheat varieties Syn 3/02 and millet varieties Omriyane where 

total leaf area was 76,1 thousand m2/ha, which was higher than single-species crops of these 

varieties: buckwheat - by 36,4, and millet – 27,6 thousand m2/ha. 

Biologically active agents contributed to the increase in the area of leaf apparatus of 

cereals. The data in Table 2 show that the cross-sectional difference established varieties of leaf 

area index. The total value of the leaf surface of plants growing under the same conditions is a 

sign of varietal and is essential for the productivity of varieties.  

Variety of buckwheat Syn 3/02 was characterized by the maximum leaf area with agent 

Agate 25 K, the index exceeded the control option by 19,.0% and analogical variant of Ukrainka 

variety - by 7,0%. 

 

Table 2  

 

Area of leaf apparatus of millet and buckwheat plants depending on the application of 

microbiological agents thousand m2/ha (average for 2013-2016) 

Variants 

Buckwheat Millet 

variety 

Syn 3/02 Ukrainka Оmriyane Кyivske 87 

Without agent 

(control) 
35,7 33,2 46,4 44,3 

Vermystym К 37,6 35,4 48,4 45,6 

Kleps 39,8 36,0 51,6 48,2 

Аgate 25 К 42,5 37,2 52,4 48,8 

 

The best variant for millet - agent Agate 25 K that was used to Omriyane variety with 

leaf area index of 52,4 thousand m2/ha, which is higher than the control by 12,9% and Kievske 

87 - by 2,8%. 

Degree of absorption of photosynthetically active radiation by crops depends on the size 

and area of leaf surface. It is known that productivity of crops is largely dependent on the flow 

of the process of photosynthesis in agrocenosis of cultivated plants, in turn, ensures the quality 
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of the absorption of solar radiation by leaf apparatus and transformation of organic matter. Yield 

- is the final indicator, which determines whether the complex investigated factors and 

environmental conditions in which the plants grow.  

In our experiments we showed a significant benefit in terms of yield per hectare in two-

specific crops (buckwheat + millet). The best option turned out to be sort of symbiosis of 

buckwheat variety Syn 3/02 + millet variety Omriyane, where buckwheat yields per hectare was 

2,29, and millet – 4,50 t / ha (table 3). 

Table 3  

 Grain yield of millet and buckwheat in one-specific and joint crops, t / ha  

(average for 2013-2016) 

 

Control 

One-specific crops 

Varieties of buckwheat Varieties of millet 

Syn 3/02 Ukrainka Кyivske 87 Оmriyane 

1,91 1,78 3,865 3,96 

 Joint crops  

Variants 

Syn 3/02 

+ 

Кyivske 87 

Ukrainka 

+ 

Кyivske 87 

Syn 3/02 

+ 

Оmriyane 

Ukrainka 

+ 

Оmriyane 

Buckwheat 2,102 1,86 2,29 1,90 

Millet 4,10 4,06 4,50 4,40 

Together 

buckwheat+millet 
6,22 5,92 6,79 6,30 

LSD05 for buckwheat: 0,18; for millet: 0,20 

 

The use of microbiological agents contributed to the increase of grain yield of buckwheat 

by 0,09-0,23 t/ha, which is 4,5-12,9%, and millet - by 0,27-0,45 t/ha or 6,7-11,8% (table 4). 

 

 

Table 4 

  

Yield of buckwheat and millet grain depending on the use of microbiological agents t/ha 

(average for 2013-2016) 

 

Variants 
Varieties of buckwheat Varieties of millet 

Syn 3/02 Ukrainka Оmriyane Кyivske 87 

Without agent 

(control) 
1,97 1,77 3,98 3,85 

Vermystym К 2,06 1,86 4,25 4,10 

Kleps 2,18 1,96 4,32 4,19 

Аgate 25 К 2,20 2,0 4,45 4,30 

LSD05 for buckwheat: 0,18; for millet: 0,20 

The agent Agate 25 K can be emphasized by the optimal yield in both crops. 
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Conclusions 

 

1. Leaf area in joint crops of buckwheat and millet with the large number of plants per 

unit area, higher than single-species crops by 24,3-32,6 thousand m2/ha. The best variant – 

symbiosis of buckwheat variety Syn 3/02 and millet variety Omriyane, with the index of 76,1 

thousand m2/ha. The agent Agate 25 K used for seed treatment before sowing promoted in 

obtaining the maximum leaf area in millet variety Omriyane 52,4 thousand m2/ha, and in the 

buckwheat variety Syn 3/02 – 42,5 thousand m2/ha. 

2. The maximum grain yield was obtained in mixed sowing: buckwheat variety Syn 3/02 

+ millet variety Omriyane where the yield of buckwheat was 2,29, and millet – 4,50 t/ha. Use of 

the agent Agate 25 K for the pre-treatment of seeds contributed to higher yields on buckwheat 

11,6-12,9% and millet - by 11,6-11,8%. 
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  The level of heavy metal content in soils and crop products growing in the suburban 

zone of Сhernivtsi. It is established that the top priority soil pollutants are copper, zinc and lead 

and the plants are most polluted with cadmium. 

          Key words: soil, heavy metals, pollution, labile forms, gross forms, crop рroducts. 

 

Introduction 

 

Soil - open dynamic system which contains signals from which the lost material and 

energy [9]. Pollutants in it can turn, degrade, lose or maintain toxicity, move the reach of plant 

compounds. Soil can have stable or unstable chemical pollution. Persistent pollutants can be in 

the form of certain elements and compounds (heavy metals, DDT compounds, etc.).Unstable 

Pollutants can be organic compounds or minerals that are removed from the soil because of 

decomposition or leaching (organic fertilizers, nitrates, chlorine, etc.). [3, 10].  

          The normal state of agrarian landscapes - no pollution of any origin. But it is 

increasingly difficult to stick to this harmony due to the fact that both industry and agriculture 

are making a large share of heavy metals, sulfur, excess nitrate nitrogen entering the chain soil - 

plant - animal - people [7,15, 11]. 

           Strengthening the anthropogenic pressure on the ecosystem leads to a worsening of the 

situation not only in the areas that are centers of development of the industry, or within urban 

ecosystem, but in the poverty-stricken regions with a low degree of concentration of industrial 

production [2, 16]. Among the numerous anthropogenic environmental pollutants the priority 

attention should be paid to heavy metals and their compounds, which are characterized by 

significant stability, high toxicity, severe cumulative properties and have a negative impact on 

the health of the population [5, 8, 18]. In particular, quite a significant anthropogenic influence 

have ground cover and phytocoenosis areas adjacent to large urban ecosystem and motorways. 

Traditionally, these areas have a large density of placement of rural settlements and the high 

degree of development, since almost 100 percent of the available land used for agricultural land 

[1, 4, 6].                                                                                          

The peculiarity of the suburban settlements is that, being close to markets, they are 

producers of agricultural products, which are consumed as the local population, and is sold on 

the market [17]. 

Neither systematic nor episodic (except control of selling products on organized 

markets) observations on the quality of potato and vegetable grown in personal peasant farms 

adjacent to urban areas and highways, are almost not done [14]. Taking into account that the 

bulk of locally grown products are sold at spontaneous markets, which are often located directly 

near road, the question of learning the accumulation of heavy metals in soils and phytocoenosis 

suburban settlements is quite relevant. 
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The purpose and objectives of the research. We have set out to assess the level of 

pollution of gross forms of heavy metals (copper, lead, cadmium, zinc) soil cover and 

phytocoenosis on the territory of rural settlements and set the features of migration and 

accumulation of heavy metals in agro-residential landscapes install the features of distribution 

of heavy metals in bodies of vegetable crops. 

 

Objects and methods of research 

 

The study was carried out during 2011-2012. within the suburb of Chernivtsi. The initial 

territory presented was mainly sod-podzolic soils and ashed and average loam soils, the profile 

of which is partially or completely disrupted as a result of anthropogenic influence and 

properties changed. 

The number of samples of soil from each smallholding determined, on the basis of its 

total area. Sampling was conducted with soil layer depth of  

0-20 cm. Sampling plants was carried out evenly across the land in the two diagonal directions, 

with only selected goods fruits, roots and heads, healthy and without defects [13]. 

         Content in soil nitrogen alkaline-hydrolized defined by Cornfield (GOST 26211:84); 

moving forms of phosphorus and potassium Exchange – using the method O.V. Kirsanov in the 

modification of NNCÌGA (Ssu 4405:2005); content of humus – according to DSTU 4266:2004; 

the pH of the Kc1 – according to GOST 26483-85; contents deductible and moving forms of 

heavy metals in soil and plants was determined by the method of Atomic adsorption 

spectrometry in modification of CÌNAO [12]. 

           

Table 1 

Pollution of soil heavy metals and vegetable products 

 
Place of selection                    Content of heavy metals, mg/kg  

                                                      Soil               White cabbage 

 

                                        Cu     Pb     Zn      Cd      Cu    Pb    Zn    Cd 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 m from the highway    8.7    38.2   27.0   0.07   14.1   2.5   75.2   0.06 

50 m from the highway    8.9    27.0   19.3   0.06   13.2   1.2    67.3  0.05 

100 m from the highway  8.7    14.0   11.0   0.05   12.1    0.9   65.2  0.05 

200 m from the highway  8.7    9.0     9.7     0.05   12.4    0.6   50.0  0.04 

20 m from highway +  

forest line                           8.1   18.2   15.7   0.05    7.0    1.0   30.0   0.04 

MPC                                35    20       50     30      5,0     0.5 10.0  0.03 

The content of heavy  

metals in comparison to  

the MPC,%                        25-   191-   54-     2.3 -  282-  500-  752-  200- 

                                           23     45     19       1.7    140   100-  300   130 
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Assessment of the ecological condition of the soil content in it moving forms of heavy metals 

was carried out by comparing actual their contents in the soil of such indicators as the maximum 

permissible concentration and geochemical background for this type of soil [1]. 

To assess the degree of danger of the use of the element used a factor of danger – the 

ratio between the concentration of pollutant and its maximum permissible concentration (MPC). 

        Among the test subjects of heavy metals exceeding the maximum permissible 

concentration (MPC) was observed in soil for gross forms of lead, and plants for lead, cadmium, 

zinc and copper (table 1). 

The results of our research indicate that the degradation is thus caused by the most 

important properties of soils: reduced biological and ferments activity, increasing acidity, 

disturbed the balance of nutrients. 

The main/core components of humus are being transformed, resulting in reduced ability 

of humus to toxic substances in the inactive form. 

At the same time it is selected, then when you make the soil of different substances, this 

can strengthen the barrier properties of the soil and to prevent (reduce) the intake of harmful 

substances in plants. 

Studied by us natural and artificial substances of mineral and organic nature 

(vermiculite, peat, manure vermin-compost, lime and others) have shown that their application it 

is greatly reduced pollution of vegetable products mainly due to the increase in capacitive 

characteristics of soils in relation to heavy metals (table 2). 

Knowledge of the distribution of heavy metals in certain areas and tissues of different 

organs of vegetable cultures enables you to evaluate their potential danger depending on 

volume, which they occupy in this body, which will hold the mechanical removal of its 

dangerous parts. 

 
 

Table 2 

 

Crop yield and quality of cabbage on a ratty heavy metals in soil 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
№     Variants                                          Yield         pH                     NVM, mg/kg dry weight 

                                                                                                                   Cu     Zn    Pb    Cd 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Natural soil, control                    170          4,5                    15    70      5     0,07 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. (Caco3), 4 t/ha (background)       250        5,7                      8,5   19    1,4   0,05 

3. Background + humus,4 t/ha  

    + N30P45K20 + vermistim, 5t/HA  440        5,9                    6,0   15    1,0   0,04 

4. Background + bio-ferments, 5t/HA 432      5,8                     6,2    14    1,0   0,04 

5. Background + manure, 20 t/HA + 
ecogran. 0.3 t/HA                           455         6,2                     5,1     8     0,6   0,03 

MPC                                                                                        5,0   10     0,5   0,03 

 
      It was identified that the content of almost all of the studied elements in white-headed in 

cabbage grows about by 1.5-3.0 times of the outer leaves to the cabbage-stupm. All zones are 
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marked by a high content of zinc and low content of cadmium. The maximum number of heavy 

metals is concentrated in the cabbage stump and the core. The main amount of copper and 

cadmium focuses in the root of beets, then a maximum of lead and zinc concentrates in his skin. 

      Content of heavy metals significantly differ for cover of cloth and flesh. Thus, carrot tissues 

cover contains heavy metals more than flesh, copper at 53.2%, beet-53.8%, zinc on 57.1 and 

59.2%. (fig.1), also contains heavy metals at the lowest part of the table (fig. 2). 

The content of some heavy metals in different fruits of different sizes is not the same. 

Thus, a small fruit carrots, beets, zucchini, pumpkin contains more lead and less copper, arsenic, 

zinc. In carrots and beet roots, large in size, contains more than a small, arsenic 1.2 times in 

pubs - 1.6 times; copper respectively in 1.5;1.2;1.1;Zinc - 1.4;1.5;2.0 times. Our studies have 

shown that most of the heavy metals contained in the coating tissue (Fig. 1, 2). 

      It was also defined that the maximum amount of copper, zinc, lead and cadmium 

accumulates in the bottom of the root. 

In the carrot content of all investigated heavy metals decreases from the tip to the head 

(fig. 1).The maximum content of copper and cadmium marked in pulp root crop, while lead and 

zinc mostly concentrated in its core. Most copper is concentrated in the peel of the fruit. 

 

 

 
 

 

          Cu Zn Pb Cd 

8,2 40 2,2 0,1 

8,3 75 4,5 0,2 

15,4 70 3,3 0,4 

8,1 35 2,0 0,22 

 

8,3 

 

37 

 

2,2 

 

0,24 

 

10,5 

 

39 

 

2,4 

 

0,32 

 

 

12,4 

 

 

41 

 

 

2,9 

 

 

0,36 

MPC mg/kg,    5,0 10,0 0,5 0,03 

 

Fig.1. The content of heavy metals in the tissues of carrots 
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Content of heavy metals, mg/kg of dry tissue 

 

 

 

 

Cu Zn Pb Сd 

14 50 0,9 0,12 

 

10 

 

52 

 

0,16 

 

0,16 

 

12 

 

65 

 

0,40 

 

0,35 

 

Fig. 2. The content of heavy metals in tissues of table beet. 

 

 

Conclusions 

 

1. Soils within the suburban area of Chernivtsi city are well cultivated in the process of doing 

individual vegetable gardening and characterized by generally favorable agrochemical and 

physico-chemical properties for growing vegetables. 

2. Priority contaminants of soil cover and vegetable products agro-residential landscapes are 

copper, zinc and lead. 

3. Accumulation and distribution of heavy metals in bodies of vegetable crops is determined, 

first of all, by their kinds and morphological signs of individual organs. 

4. Offered measures of reducing the content of heavy metals in products received in the process 

of cultivation of agricultural crops. 
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