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CĂTEVA  REALIZĂRI   ÎN  AMELIORAREA   SECAREI  DE  TOAMNĂ, 

LA   S.C.D.A SUCEAVA 

   
                                                                                                                    

Drobotă C. – S.C.D.A Suceava 

                                                                                                                     

 Cu toate că  a înregistrat  în ultima vreme o restrângere considerabilă a suprafeţelor 

cultivate, cultura secarei de toamnă marchează  totuşi  o răspândire mai largă, atât în zonele 

subcarpatice şi deluroase, cu climat umed şi rece, în care predomină soluri podzolice  şi 

podzolite, cu aciditate ridicată şi cu fertilitate naturală mai redusă, cât şi în zonele cu soluri 

nisipoase, din sudul şi vestul ţării,  cu regim pluviometric deficitar şi neregulat  (3, 11, 16 ). 

 La restrângerea suprafeţelor cultivate au contribuit   rămânerea în urmă a cercetărilor de  

genetică şi ameliorare, ca urmare a  nefinanţării cercetării agricole, precum şi schimbările 

profunde survenite în ultima vreme în structura fondului  funciar, care au făcut ca potenţialul 

productiv al secarei să fie mai scăzut decât cel al grâului sau orzului (1,2,4,5,6,7,12,13,14,15). 

Drept urmare, sortimentul de soiuri la secară, în ţara noastră,  a rămas încă destul  de redus faţă 

de alte cereale ( 5,8,9,10,14,16). 

 Întrucât nivelul producţiilor de secară este frecvent afectat de rezistenţa mai scăzută la 

cădere, ca urmare a  taliei încă destul de înalte a acestei specii, de sensibilitatea  la atacul  

bolilor, îndeosebi la mucegaiul de zăpadă, care prezintă un pericol mare pentru culturi, în zonele 

mai  umede şi reci, precum şi de rezistenţa insuficientă  la  încolţirea în spic s-a  impus 

necesitatea  creării unor soiuri noi,  superioare din punct de vedere agronomic soiurilor cultivate 

de-a lungul timpului (1,2,7,13,16). 

 Legat  de aceasta, încă  de la înfiinţarea  în 1946 a S.C.D.A Suceava s-a desfăşurat o 

activitate de cercetare, urmărindu-se  iniţial  identificarea  celor mai potrivite populaţii locale şi 

soiuri străine, în vederea introducerii lor în cultură  şi a înlocuirii din sortimentul cultivat a 

acelora cu performanţe de producţie mai modeste (1,2,3,4,5). 

 După  anul 1950 au continuat cercetările pentru stabilirea  potenţialului  de 

productivitate la populaţiile  locale şi soiurile existente, amplificându-se după anul 1970, când s-

au iniţiat lucrările  speciale de ameliorare în direcţia creării de soiuri şi linii de secară mai 

productive şi mai adaptate pentru condiţiile de intensivizare  a agriculturii ( 4,5,7,8). 

 Prin dezvoltarea cercetărilor  de genetică şi ameliorare  au fost create atât soiuri  

superioare de secară, rezistente la cădere, la boli şi la   condiţii climatice mai puţin favorabile, 

pretabile pentru cultură  pe terenuri  cu fertilitate redusă şi după tehnologii perfecţionate,  cât şi 

linii noi  cu determinism genetic dominant pentru  talia scurtă a paiului ( 5,8,10,13,14,16). 

 Această lucrare îşi propune să aprecieze  contribuţia  adusă culturii secarei, iniţial prin 

testarea şi identificarea  celor mai potrivite populaţii locale şi soiuri străine iar 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 

 

 În cei 70 de ani de la înfiinţarea S.C.D.A. Suceava, lucrările de ameliorare efectuate la 

secara de toamnă au contribuit  în prima jumătate a perioadei la identificarea populaţiilor locale 

şi soiurilor străine, la crearea de linii autohtone şi la extinderea în cultură a celor mai valoroase 

dintre acestea iar în a doua jumătate la crearea de  patru soiuri, precum şi la obţinerea unui 
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material de ameliorare valoros, cu talia scurtată,  bine adaptat la condiţiile specifice de cultură a 

secarei, care poate fi folosit în crearea  unor genotipuri  mai performante. 

 Evaluarea superiorităţii soiurilor şi liniilor  de secară se  prezintă pe parcursul  a trei 

perioade de timp semnificative şi anume: 

 1.Perioada 1946-1975 reliefează  rezultatele experimentale  ale soiurilor şi liniilor de 

secară verificate la S.C.D.A. Suceava, sub aspectul însuşirilor fiziologice, calitative şi de 

producţie faţă de soiul Petkus;                                                                  

 2.Perioada  1976-1995 scoate în evidenţă valoarea productivă  atât a soiului  Gloria cât  

şi a liniilor Sv. 2546-78 şi Carpaţi, create în acest  interval de timp şi care aveau să devină 

soiuri,comparativ cu soiul Dankovskie zlote utilizat ca martor în această perioadă;                                                                         

 3.Perioada 1996-2005 prezintă valoarea soiurilor Gloria,  Orizont, Ergo şi Suceveana 

dar şi realizările în direcţia  creării  de forme cu paiul scurt, comparativ cu soiul martor Orizont, 

care este cel mai înalt. 

Soiurile  şi liniile experimentate au fost apreciate de-a lungul  timpului, sub aspectul 

însuşirilor fiziologice, calitative şi de  producţie folosind rezultatele obţinute în culturile 

comparative pe parcursul anilor de experimentare, comparându-se  cu soiurile martor Petkus şi 

Dankovskie zlote care au avut cea mai mare răspândire în producţie,  dar şi cu soiul Orizont, 

creat la Suceava, care chiar dacă nu  a ocupat suprafeţe însemnate,  este soiul autohton cu 

înălţimea plantelor cea mai mare. Corelaţia dintre rezultatele soiurilor create la Suceava şi  cele 

ale soiurilor martor  Dankovskie zlote şi Orizont din perioadele 1986-1995 şi  1996-2005 a fost 

evidenţiată prin calcularea regresiilor liniare, iar stabilitatea producţiilor a fost marcată prin 

determinarea varianţelor (s2). Observaţiile fenologice  făcute  în cursul vegetaţiei asupra 

principalelor însuşiri fiziologice sunt prezentate în lucrare prin valori medii iar interpretarea  

datelor de producţie s-a făcut 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 simplu (cu 3 repetiţii şi 7m2 parcela recoltabilă. În  majoritatea anilor 

amplasarea  experienţelor s-a făcut 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 40-70 kg N s.a. 

/ha, sub formă de azotat de amoniu sau nitrocalcar.  

Semănatul s-a făcut, în majoritatea anilor de experimentare,  în epoca optimă pentru zonă, 

asigurându-se  o densitate de 500 boabe germinabile /m2. 

Pentru crearea la S.C.D.A. Suceava a celor patru soiuri şi a cinci linii mai valoroase, a căror 

genealogie  şi metodă de obţinere o redăm pe scurt s-au folosit surse genetice valoroase, 

combinând atât gene  din germoplasma europeană, incluse în populaţia hibridă prin soiurile 

poloneze şi germane, de mare producţie, cât şi gene ecologic diferenţiate, din fondul autohton  

de germoplasmă, introduse prin liniile consangvinizate  caracterizate prin talie scurtă şi 

rezistenţă sporită la  cădere şi la boli (tab. 1). 
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Tabelul 1 

 

Genealogia şi metoda de obţinere a soiurilor şi liniilor create la S.C.D.A Suceava 

Soiul sau 

linia 
Forme parentale 

Anul 

încrucişării 

Anul  

omologării 

Metoda de  

selecţie 
Gloria Canorus x Danae 1974 1983 Selecţie pe familii 
Orizont (L.C.4415 x Danae)xPetkuser kurzstroh 1975 1988 Selecţie în masă 
Ergo Pecuro x (Dankovskie zlote x Danae) 1974 1988 Selecţie pe familii 
Suceveana (Dankovskie zlote x Sv.623-83) x Lad 185) 1988 1996 Selecţie pe familii 
Sv. 90 - Bl (Orizont x Borellus) x Borellus 1988 - Selecţie pe familii 
Sv. 21 - 90 (Ensi x Ergo) x E.M. – 1  polenizare liberă 1986 - Selecţie în masă 
Sv.4 - 2 - 90 (Ergo x Borellus)x Dankovskie zlote 1987 - Selecţie pe familii 
Sv. 90 – EM EM 1 – liber polenizat repetat  1986 - Selecţie în masă 
Sv. 90 – CP Ciulpan – liber polenizat repetat 1986 - Selecţie în masă 

 

 

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, cu atât mai mult cu cât în perioada de toamnă şi în timpul iernii, nu au influenţat  

negativ vegetaţia plantelor, astfel că la ieşirea în primăvară culturile au fost încheiate, având o 

densitate normală. 

În toamnele  anilor 1969, 1983, 1984, 1986, 1990 şi 2004, precipitaţiile  mai deficitare şi 

repartiţia lor neuniformă şi mai puţin avantajoasă 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, excesul de precipitaţii 

din  toamnele anilor 1972, 1998 şi 2001 a determinat întârzierea semănatului  cu influenţe  

negative 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 fenomenul de asfixiere a plantelor dar şi un 

atac intens de mucegai de zăpadă, care a provocat pierderi din desimea culturilor şi reducerea 

corespunzătoare a nivelului de producţie. 

Regimul precipitaţiilor, în majoritatea  anilor 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 a influenţat pozitiv apariţia şi dezvoltarea atacului de boli în perioada  de 

vegetaţie intensă şi în acelaşi timp a contribuit la căderea accentuată  şi  uneori timpurie a 

plantelor la genotipurile mai sensibile. 

În majoritatea anilor de experimentare, regimul termic a înregistrat valori relativ apropiate 

de media multianuală, fără a induce influenţe negative asupra vegetaţiei plantelor. 
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Tabelul 2 

 

      Regimul precipitaţiilor în perioadele de vegetaţie (1996-2005) la S.C.D.A. Suceava 

 

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 – Octombrie 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 

Decembrie – 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 60 de ani. 

 

Rezultate şi discuţii 

 

Cercetările de ameliorare a secarei de toamnă  începute după anul 1950, la puţin timp  după 

înfiinţarea S.C.D.A Suceava, prin  verificările asupra comportării diferitelor populaţii locale şi 

soiuri străine în condiţiile de cultură din partea de vest a Podişului Sucevei au constituit o etapă 

premergătoare organizării sistematizate şi amplificării lucrărilor de  ameliorare la secară, care s-

au  dezvoltat după anul 1970, apreciindu-se astfel că, odată cu aceasta, cultura secarei de 

toamnă, ca şi a altor plante din zonă, s-a  înscris pe o traiectorie ascendentă. 

În această lucrare se prezintă în dinamică numărul de  soiuri şi linii experimentate pe 

parcursul a şase decenii, astfel că,  începând din anul 1946 şi până în 2005, au fost verificate, 

sub aspectul comportării în vegetaţie şi producţie, în culturi comparative,  un număr de 3116 

soiuri şi linii de secară valoroase dintre  care 759 de soiuri autohtone şi străine. Cele mai 

valoroase dintre aceste soiuri au fost  introduse şi generalizate în producţie, ocupând la nivelul 

celor trei perioade distincte suprafeţe însemnate (tab. 3). 
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Tabelul 3 

 

Volumul şi dinamica cercetărilor de ameliorare la secara 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 

 

368 

 

2 153 

 

595 

 

3116 

- soiuri 

Din care: 

- linii 

 

57 510 192 759 

311 1643 403 2357 

Soiuri  şi linii evidenţiate ca 

valoroase 

Populaţii locale 

Petkus 

Petkus ameliorat 

Harrach 

Visa 

Danae 

Dankovskie zlote 

Dankovskie zlote 

Danae 

Ianoşi 

Pluto 

Gloria 

Orizont 

Ergo 

Sv. 4 - 2 – 90 

Sv. 92 – A 

Sv. 92 – R 

Sv. 185 – 90 

Gloria 

Orizont 

Ergo 

Suceveana 

Sv. 90 – Bl 

Sv. 21 – 90 

Sv. 90 – EM 

Sv. 921 – 97 

Sv. 90 – CP 

Sv. M. 72 – 98 

Sv. 200 S –99 

Sv. 300 S – 99 

 

Din care: 

introduse şi generalizate în 

producţie 

Petkus 

Petkus ameliorat 

Danae 

Dankovskie zlote 

Danae 

Dankovskie zlote 

Ianoşi 

Gloria 

Orizont 

Ergo 

Gloria 

Orizont 

Ergo 

Suceveana 

 

 

1. Perioada 1946 – 1975  s-a caracterizat prin experimentarea unui număr de peste 368 de 

soiuri şi linii străine şi autohtone, din care s-au evidenţiat sub aspectul însuşirilor fiziologice şi 

de producţie cîteva linii create la S.C.D.A. Suceava. 
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Însuşiri fiziologice 

Observaţiile  făcute asupra însuşirilor fiziologice au scos în evidenţă unele diferenţieri ale 

soiurilor şi liniilor experimentate în perioada 1970 – 1975  ( tab. 4). 

 

 

 Tabelul 4 

 

 

Principalele însuşiri fiziologice ale soiurilor şi liniilor de secară de toamnă  

experimentate în perioada 1970 – 1975 la S.C.D.A. Suceava 

Nr. 

crt. 

 

Soiul sau linia 

Rezistenţa la: * 
 

Talia 

-cm- 

Precocitatea:+ 

zile faţă de 

martor la 

maturitate 
Iernare 

Mucegai de 

zăpadă 
Făinare Cădere 

1 Petkus-mt. 7 8 7 8 153 0 (martor) 

2 Danae 7 5 3 7 142 -1 

3 Harkovskaia 60 5 3 4 8 133 -2 

4 Desneanka 2 5 7 4 8 138 -2 

5 Panterne 7 5 4 6 133 0 

6 Dankovskie zlote 6 3 5 8 150 -2 

7 Sv.11 – 65 5 4 6 6 142 -2 

8 Sv. 25 – 65 4 3 4 5 140 -1 

9 Sv. 17 – 65  4 3 4 5 146 +1 

10 Sv. 5 – 65  5 5 6 7 142 -1 

11 Sv. 3 – 65 4 4 5 7 147 -1 

12 Sv. 6 – 65  4 5 5 7 146 -1 

13 Sv. 32 – 66 5 3 6 7 147 +1 

 

* ) Notarea în scara FAO: 1 = foarte rezistent; 9 = foarte sensibil. 

 

Rezistenţa la iernare 

Liniile autohtone create la  Suceava au manifestat, în general, o rezistenţă bună spre mijlocie 

(nota 4-5). 

În privinţa rezistenţei la mucegaiul de zăpadă s-au comportat ca fiind mai rezistente 

soiurile Harkovskaia 60  şi Dankovskie zlote dar şi majoritatea liniilor noastre. Soiul martor 

Petkus, fiind foarte sensibil la mucegaiul de zăpadă,  a fost compromis în mare parte în 

condiţiile  specifice  anilor  1969 – 1970, atât în zona  din nord-vestul Moldovei cât şi în alte  

regiuni din ţară. 
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La atacul de făinare, soiurile şi liniile  experimentate s-au comportat diferenţiat, de la 

rezistente la soiul Danae până la sensibile la soiul Petkus. 

Rezistenţa la cădere 

Talia înaltă  a secarei în perioada 1946 – 1975, de până la 153 cm la soiul Petkus a făcut  ca 

rezistenţa la cădere să fie foarte scăzută iar nivelul producţiilor să fie  evident diminuat. 

Precocitatea   

După durata perioadei de vegetaţie,  soiurile şi liniile experimentate nu se diferenţiază prea 

mult de soiul Petkus, manifestând o precocitate relativ asemănătoare  cu acesta. 

Capacitatea de producţie   

Dacă la începutul perioadei 1946 – 1975, populaţiile locale de secară şi primul  soi ameliorat 

(Petkus) realizau producţii de circa 1000 kg/ha s-a ajuns ca prin ameliorarea, introducerea şi 

generalizarea în cultură a unor soiuri de secară mai productive să crească potenţialul de 

producţie la  această cultură, de la 1500 kg/ha cât se înregistra în medie la soiurile Petkus şi 

Petkus ameliorat  în perioada 1951 – 1960, până la 3349 kg/ha (cu 123 %) în perioada 1971 – 

1975 la soiurile Danae şi Dankovskie zlote. 

Începând din anul 1968, ca urmare a organizării lucrărilor propriu-zise de ameliorare la 

secară s-a constatat o amplificare a cercetărilor, când volumul acestora s-a  lărgit foarte mult, 

vizând stabilirea comportării în vegetaţie şi producţie la un număr mare de soiuri, populaţii şi 

specii de secară, în scopul utilizării lor ca sursă valoroasă de germoplasmă în  procesul de creare 

de noi soiuri mai productive şi mai  adaptate  pentru condiţiile de intensivizare a agriculturii. 

În funcţie de soi şi condiţiile climatice, producţiile  obţinute în  cei şase ani de experimentare 

(1970-1975), luaţi în  studiu pentru perioada 1946-1975 au variat în limite foarte largi, de la 616 

kg/ha  la soiul Petkus în anul 1970, până la  4800 kg/ha la soiul Panterne în anul 1974 (tab. 5). 

Cea mai mare amplitudine  de variaţie a producţiei s-a  înregistrat în anul 1970 şi a fost cuprinsă 

între 616 kg/ha la soiul Petkus şi 3480 kg/ha la linia Sv. 3-65, când din cauza  atacului masiv de 

Fusarium nivale recolta soiului raionat Petkus a fost redusă evident, întrucât s-a dovedit foarte  

sensibil la mucegaiul  de zăpadă.  

Producţia  medie a soiurilor şi liniilor experimentate în cei şase ani  a înregistrat valori 

cuprinse între 2248 kg/ha la soiul martor Petkus şi 3430  kg/ha  la linia  Sv. 11-65, astfel că,  

toate  soiurile şi liniile experimentate s-au dovedit superioare, remarcându-se în mod deosebit 

linia Sv.11-65, care a   depăşit martorul Petkus cu un  spor statistic foarte semnificativ de 1182 

kg/ha, ceea ce în valori  relative reprezintă 53 %. 

S-au evidenţiat, de asemenea , ca foarte productive soiul Dankovskie zlote şi liniile Sv. 25-

65 şi Sv. 5-65,  care au realizat producţii cuprinse între 3 313 kg/ha la linia  Sv. 5-65 şi 3 381 

kg/ha la soiul Dankovskie zlote, depăşind soiul martor  cu sporuri foarte semnificative de la 

1065 până la 1133 kg/ha, ceea ce reprezintă 47% şi respectiv 50%. 

Celelalte  soiuri şi linii experimentate în această perioadă  au realizat producţii superioare 

soiului Petkus, cuprinse între 2932 şi 3280 kg/ha, depăşindu-l cu sporuri  semnificative şi 

distinct semnificative de până la 1032 kg/ha, ceea ce reprezintă  46 %. 

Pe baza  comportării bune în producţie şi vegetaţie, în  special sub aspectul rezistenţei  la 

boli şi mai ales la mucegaiul de  zăpadă, soiurile Dankovskie zlote şi  Danae au fost introduse   

şi generalizate în cultură la noi  în ţară  în acea  perioadă. 
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Tabelul  5 

Producţia de boabe obţinută la soiurile şi liniile de secară 

experimentate la S.C.D.A. Suceava (1970-1975) 

 

Nr. 

crt. 

 

Soiul sau linia 

Producţia pe ani  ( kg/ha): Producţia medie: 
Semni-

ficaţia 1970 1971 1972 1973 1974 1975 kg/ha % 
+ 

kg/ha 

1 Petkus – mt. 616 2760 2525 1980 2925 2680 2248 100 -  

2 Danae 2535 2830 2475 3250 4180 2800 3012 134 764 * 

3 Harkovskaia 60 2470 2845 3025 3175 3150 2925 2932 130 684 * 

4 Desneanka 2 2710 2715 3075 1925 4100 3575 3017 134 769 * 

5 Panterne 2400 2355 2800 3950 4800 3375 3280 146 1032 ** 

6 Dankovskie zlote 2990 2620 2475 4250 4150 3800 3381 150 1133 *** 

7 Sv. 11 – 65 3360 3340 3980 3080 3920 2900 3430 153 1182 *** 

8 Sv. 25 – 65 2990 3320 4220 3060 3900 2760 3375 150 1127 *** 

9 Sv.17 – 65 2600 3560 3820 2940 3500 2780 3200 142 952 ** 

10 Sv.5 – 65 2500 3280 4320 2600 4180 3000 3313 147 1065 *** 

11 Sv. 3 – 65 3480 3420 3360 2320 3560 2740 3147 140 899 ** 

12 Sv. 6 – 65 3140 3060 3780 2600 3640 2760 3163 141 915 ** 

13 Sv.32 – 66  2000 3140 3040 3130 3825 2780 2986 133 738 * 

  

 DL 5%)=601 kg/ha; DL 1%=799 kg/ha; DL 0,1%=1040kg/ha.  

 

 

Calitatea producţiei  

  

În ceea ce priveşte  însuşirile fizice şi chimice   ale producţiei se constată că acestea prezintă 

valori diferenţiate de la un genotip la altul (tab. 6). Astfel, masa  hectolitrică a înregistrat în 

medie valori de la 64,8 kg la soiul Harkovskaia 60 până la 69,5 kg la linia  Sv. 25-65  iar masa a 

1000 de boabe  a oscilat între 29,1 g la soiul Panterne şi 33,2 g la soiul  Dankovskie zlote. 

Diferenţieri între soiurile şi liniile experimentate  s-au semnalat şi în privinţa însuşirilor  

chimice, acestea având valori  la proteină cuprinse  între  11,5% la soiul Danae şi 13,5% la linia 

Sv 32-66 iar la amidon între 58,2% la soiul Petkus şi 61,4% la soiul  Harkovskaia 60. 
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Tabelul 6 

Însuşirile  fizice  şi chimice  ale producţiei  la soiurile şi liniile  

de secară experimentate  în perioada  1970 – 1975 la S.C.D.A. Suceava 

 

Nr. 

crt. 
Soiul  sau linia 

Masa 

hectolitrică 

- kg - 

Masa a  

1000 de boabe 

- g - 

La substanţa uscată: 

% proteină 

(N x 5,7) 
% amidon 

1 Petkus  - mt 67,2 30,5 13,4 58,2 

2 Danae 66,3 30,8 11,5 61,3 

3 Harkovskaia 60 64,8 30,9 11,7 61,4 

4 Desneanka 2 65,2 30,4 13,4 58,3 

5 Panterne 67,7 29,1 12,5 60,6 

6 Dankovskie zlote 67,9 33,2 12,8 60,8 

7 Sv. 11 – 65 69,3 30,8 13,2 59,1 

8 Sv. 25 – 65 69,5 31,2 12,8 60,1 

9 Sv. 17 – 65 68,8 31,4 13,4 58,5 

10 Sv. 5 – 65 68,6 31,0 12,9 58,8 

11 Sv. 3 – 65 69,2 31,3 12,7 60,2 

12 Sv. 6 – 65 69,3 30,5 12,3 60,4 

13 Sv. 32 – 66 67,4 29,9 13,5 58,3 

 

2. Perioada  1976 - 1995  a scos în evidenţă valoarea soiurilor  şi liniilor  create la Suceava 

în acest interval de timp,  sub aspectul însuşirilor fiziologice, calitative şi de producţie 

comparativ cu soiul martor Dankovskie zlote. 

 

Însuşiri fiziologice 

Printr-o bună rezistenţă la iernare  s-a remarcat soiul Gloria precum şi celelalte  linii create  

la Suceava (tab. 7). 

Rezistenţa  la mucegaiul de zăpadă 

Existenţa  precipitaţiilor  sub formă de zăpadă  abundentă, cu o  durată  prelungită pe 

suprafaţa  solului,  precum şi oscilaţiile  însemnate de  temperatură din timpul desprimăvărării 

au influenţat pozitiv dezvoltarea atacului  de mucegai de zăpadă, care a provocat pierderi mari 

din densitatea plantelor. S-au  evidenţiat ca rezistente soiul Gloria şi liniile Dragomirna şi 

Carpaţi. 

La  atacul de făinare,  care apare frecvent  şi în faze  timpurii de vegetaţie, soiurile şi liniile 

experimentate s-au  comportat, în majoritate, ca mijlociu de rezistente (nota 5 – 6).  

Rezistenţa  la cădere 

Scurtarea taliei plantelor la soiurile  şi liniile noi de secară a atras după sine, în mod corelat,  

sporirea rezistenţei  acestora  la cădere. În  această  privinţă, s-au  remarcat în mod deosebit 

soiurile  Gloria  şi Pluto, precum şi liniile Dragomirna şi Carpaţi, care s-au comportat ca  

rezistente (nota 3–4). La  acestea  şi înălţimea medie a  plantelor a înregistrat valori  reduse, 

cuprinse  între 114 cm la linia Carpaţi şi 131 cm la soiul Pluto. Soiurile şi liniile cu talie mai 

înaltă ( 135–152 cm ) s-au  comportat  ca mijlociu de rezistente (nota 5 – 6) şi mai ales sensibile 

(nota 7 – 8), fiind predispuse cu uşurinţă  la căderea frecventă şi accentuată  a plantelor. 
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Precocitatea 

Soiurile şi liniile experimentate nu se diferenţiază  prea mult între ele după durata perioadei 

de vegetaţie,  manifestând o precocitate  relativ asemănătoare soiului martor Dankovskie zlote, 

cu excepţia  soiului Gloria şi a liniilor Sv.2546–78 şi Carpaţi, care s-au  dovedit mai timpurii, 

ajungând la  maturitate cu 2-3 zile mai devre                                                                                                  

                                                                                                                                               

Tabelul 7 

Principalele însuşiri fiziologice ale soiurilor şi liniilor 

de secară experimentate în perioada  1981 – 1985 la S.C.D.A. Suceava 

Nr. 

crt. 
Soiul sau linia 

Rezistenţa la :*) 

Talia 

- cm - 

Precocitatea:       

+ zile  

faţă de martor    

la maturitate 
Iernare 

Mucegai 

de zăpadă Făinare Cădere 

1 Dankovskie zlote - mt. 6 6 6 8 152 0 (martor) 

2 Danae 7 7 6 7 144 0 

3 Ianoşi 5 7 5 7 145 +1 

4 Voshod 1 6 5 5 7 146 +2 

5 Pluto 5 5 5 4 131 -1 

6 Golubka 5 5 5 8 147 -1 

7 Dorna 4 8 4 7 142 +2 

8 Prima 3 7 5 6 140 -1 

9 Dragomirna 4 4 4 4 128 +2 

10 Gloria 2 4 4 4 126 -3 

11 Sv. 2546 – 78 2 5 5 5 135 -2 

12 Carpaţi 2 4 5 3 114 -2 

*) Notare în scara FAO: 1 = foarte rezistent;  9 = foarte sensibil 

 

Capacitatea de producţie 

 Soiurile şi liniile de secară experimentate în perioada 1981 – 1985 au evidenţiat în condiţiile 

S.C.D.A.  Suceava niveluri diferite  de producţie, care au oscilat  de la 2560 kg/ha la soiul 

Dankovskie  zlote şi linia Prima până  la 6440 kg/ha la soiul Gloria în anul 1982 (tab. 8). 

Producţia medie pe cei cinci ani de experimentare a înregistrat valori ridicate, cuprinse între 

4020 kg/ha la soiul polonez Dankovskie zlote, răspândit  în cultură în acea perioadă şi 5320 

kg/ha  la soiul german  Pluto. Nivelul mai redus al producţiei  la soiul Dankovskie zlote  a fost 

condiţionat de rezistenţa tot mai scăzută  la atacul de mucegai de zăpadă, cât şi de căderea 

accentuată a plantelor în cursul vegetaţiei. 

Sub raportul productivităţii, s-au remarcat soiul Pluto  şi soiul românesc  Gloria, omologat în 

anul 1983 şi recomandat pentru   cultură în toate zonele  din ţară, care au realizat în medie 5030 

kg/ha şi respectiv 4994 kg/ha, depăşind soiul martor cu diferenţe de  producţie asigurate statistic 

de 1300 şi 974 kg/ha, ceea ce  reprezintă 32% şi 24%. Comportarea bună a soiului Gloria  este 

pusă în valoare şi de rezistenţa  sa sporită la cădere,  având talia mai scurtă cu circa 30  cm  

decât  cea a soiului  Dankovskie zlote. 
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 Tabelul 8 

Producţia de boabe obţinută la soiurile şi liniile de secară, 

experimentate la S.C.D.A.  Suceava în perioada 1981 – 1985 

 

Nr. 

crt. 
Soiul sau linia 

Limite de variaţie 

(kg/ha) 

Media: 
Semnificaţia 

kg/ha % +  kg/ha 

1 Dankovskie zlote – mt 2560 – 4560 4020 100 -  

2 Danae 3580 – 6060 4956 123 936 * 

3 Ianoşi 3500 – 5340 4692 117 672  

4 Voshod 1 2920 – 6120 4752 118 732  

5 Pluto 4860 – 5940 5320 132 1300 ** 

6 Golubka 4000 – 5900 4632 115 612  

7 Dorna 4640 – 5180 4852 121 832  

8 Prima 2560 – 5900 4472 111 452  

9 Dragomirna 3980 – 5680 4928 122 908 * 

10 Gloria 3960 – 6440 4994 124 974 * 

11 Sv. 2546 – 78 4120 – 5580  4924 122 904 * 

12 Carpaţi 3440 – 5620  4210 105 190  

DL 5% = 869 kg/ha;   DL 1% = 1163 kg/ha;     DL 0,1% = 1527 kg/ha. 

 

S-au mai evidenţiat sub aspectul productivităţii în perioada  respectivă soiul Danae şi liniile 

Dragomirna şi Sv 2546–78, care au realizat în medie pe cinci ani, producţii cuprinse între 4924 

şi 4956 kg/ha, depăşind martorul cu sporuri asigurate statistic de până la 23 %, ceea ce 

reprezintă 936 kg/ha. 

Toate celelalte soiuri şi linii experimentate au realizat producţii superioare martorului 

Dankovskie zlote, depăşindu-l cu sporuri neasigurate statistic de până la 21% la linia  Dorna 

adică 832 kg/ha. 

Luând în calcul  cei 10 ani de experimentare ai perioadei  1986 – 1995 s-a constatat că 

soiurile Gloria, Orizont şi Ergo  s-au  impus prin capacitate mare de producţie, realizând  în 

medie 5231 kg/ha, ceea ce reprezintă un spor de 544 kg/ha (12%) faţă de soiul  martor 

Dankovskie zlote, care s-a aflat în cultură  înainte de omologarea soiurilor autohtone. Prin 

aceasta se admite ideea că producţia medie a soiurilor Gloria, Orizont  şi Ergo a sporit continuu 

cu o rată anuală de creştere de 1,2%. 

Distribuţia corelată  a producţiei medii a soiurilor Gloria,  Orizont şi Ergo, faţă de soiul 

martor Dankovskie zlote, este descrisă  de o regresie liniară cu panta subunitară (b=0,919), fapt 

care atestă superioritatea  productivă a soiurilor create, în  condiţii mai puţin favorabile de 

mediu. Nivelul variaţiei producţiilor  medii ilustrat prin valori  relativ  identice pentru  varianţa 

producţiei de 111,0 la soiurile  analizate  faţă  de 109,3 la soiul martor  Dankovskie  zlote,  

sugerează o stabilitate insuficientă a producţiei la soiurile noi. Totuşi, valorile mai mici ale  

coeficientului  de variaţie s% (20,1 faţă de 22,3), indică răspunsul ecologic pozitiv al acestor 

soiuri în raport cu variaţia condiţiilor de mediu din anii de referinţă.  
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Calitatea  producţiei 

 În  privinţa  însuşirilor  de calitate ale  producţiei se constată  că între  soiurile şi liniile  

experimentate în perioada 1981 – 1985 au existat  diferenţieri (tab. 9).  

                                                                                                                                           

Tabelul  9 

Însuşirile  de calitate ale producţiei la soiurile şi liniile de 

 secară  experimentate  în  perioada 1981 – 1985 la S.C.D.A. Suceava 

 

Nr. 

crt. 

 

Soiul  sau  linia 

Masa 

hectolitrică 

- kg - 

Masa a 

1000 de boabe 

- g - 

La substanţă  uscată: 

% proteină % amidon 

1 Dankovskie  zlote – mt. 67,4 34,3 13,1 61,5 

2 Danae 66,2 35,1 12,5 60,3 

3 Ianoşi 67,8 34,9 11,5 62,5 

4 Voshod 1 67,5 34,7 12,0 65,7 

5 Pluto 68,7 33,9 12,2 64,3 

6 Golubka 65,3 36,2 12,4 61,2 

7 Dorna 67,9 35,3 12,8 61,0 

8 Prima 67,6 35,6 12,3 62,0 

9 Dragomirna 68,8 34,5 11,7 62,5 

10 Gloria 68,7 36,6 13,4 62,1 

11 Sv.2546–78 68,5 35,4 12,8 64,2 

12 Carpaţi 69,6 33,2 12,7 61,4 

 

 Masa  hectolitrică a înregistrat în această  perioadă valori  medii de la 65,3 kg la soiul  

Golubka până la 69,6 kg la linia  Carpaţi iar masa a 1000 de boabe a oscilat între 33,2 g la linia 

Carpaţi şi 36,6 g la linia  Sv. 2546–78. 

 Sub aspectul însuşirilor chimice, există de asemenea diferenţieri între soiurile şi liniile 

experimentate, atât în ce priveşte conţinutul de proteină cât şi cel de amidon. 

Conţinutul de proteină brută, raportat la substanţa  uscată, a  oscilat în limite relativ largi, 

de la 11,5 % la soiul Ianoşi până  la 13,4 % la soiul Gloria , iar  conţinutul de amidon a 

înregistrat  valori cuprinse  între 60,3 % la soiul Danae şi  65,7 % la soiul Voshod 1. 

3. Perioada  1996-2005  s-a caracterizat prin progrese înregistrate în direcţia creării de 

forme cu paiul scurt, de mare productivitate şi cu rezistenţă la cădere îmbunătăţită. 

Însuşiri  fiziologice 

Observaţiile fenologice efectuate asupra materialului de ameliorare  experimentat în 

perioada 1996 – 2005, au evidenţiat comportarea diferită a noilor genotipuri în ceea ce priveşte 

creşterea  plantelor  şi rezistenţa  acestora la acţiunea  factorilor de risc, biotici  şi abiotici (tab. 

10). 

 Rezistenţa la boli 

  Mucegaiul de zăpadă (Colonectria nivalis Schaffnit f.c. Fusarium nivale Fr. Ces.)  a 

atacat culturile de secară în  majoritatea anilor de experimentare, dar cu o intensitate mai mare 

în  condiţiile  specifice anului 1996, când persistenţa stratului  gros de zăpadă pe suprafaţa  

solului, precum şi oscilaţiile  de temperatură  din timpul  desprimăvărării au  provocat pagube 

prin scăderea densităţii plantelor şi distrugerea masei foliare. 
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 Au manifestat  o comportare relativ asemănătoare soiului martor Gloria, remarcându-se 

prin rezistenţă bună la mucegaiul de zăpadă, soiul Suceveana şi liniile Sv. 90-Bl., Sv. 921-97 şi                 

Sv. 300 S- 99 (nota 3-4). 

 Cu excepţia soiului înalt  Dankovskie zlote, care s-a comportat ca foarte sensibil la 

mucegai de zăpadă (nota 8),  toate celelalte   genotipuri  s-au dovedit  mijlociu de rezistente 

(nota 5-6). 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                    

Tabelul  10 

 

Principalele însuşiri  fiziologice  ale soiurilor şi liniilor  de secară   

experimentate  în perioada  1996 – 2005 la S.C.D.A. Suceava 

 

Nr. 

crt. 

 

Soiul sau linia 

Rezistenţa la boli:* 

Rezistenţa 

la cădere 

Înălţimea 

plantei 

- cm - 

Precocitatea: 

+  zile faţă 

de martor la 

maturitate 

Fusarium 

nivale 
(masă foliară distrusă) 

Făinare 
Rugina 

brună 

Forme  înalte: peste  140 cm 

1 Dankovskie  zlote 8 7 7 8 150 +1 

2 Sv. 21 – 90 6 5 7 6 145 -2 

Forme semiînalte: 120 – 140 cm 

3 Gloria – mt. 4 4 5 4 125 0 (267 zile) 

4 Orizont 5 5 5 6 138 +2 

5 Suceveana 3 3 4 4 132 -1 

6 Amando 5 5 6 5 137 +1 

7 Sv.90 – Bl 4 3 5 5 128 +1 

8 Sv. 921 – 97 4 4 5 5 132 +1 

Forme  mijlocii: 100 – 120 cm 

9 Ergo 5 5 5 3 118 +2 

10 Sv. 90 – EM 5 5 6 3 114 +5 

11 Sv. 90 – CP 6 6 5 3 116 +4 

12 Sv. M 72 – 98 6 3 6 3 112 +4 

13 Sv. 200 S – 99 5 5 4 2 110 +3 

14 Sv.300 S – 99 4 4 4 3 118 +4 

15 Sv. Im. – 98 6 6 6 3 112 +4 

 

* Notarea  în scara FAO: 1 =  foarte rezistent; 9 = foarte sensibil. 

  

 Atacul de făinare  (Erysiphe graminis  D.C. et Morat f.sp. secalis Marchal) a scos  în 

evidenţă soiurile Gloria şi  Suceveana dar şi liniile Sv. 90 – Bl, Sv. 921 – 97, Sv. M 72 – 98 şi 

Sv. 300 S – 99, care au manifestat o rezistenţă bună (nota 3-4). 

 La rugină brună (Puccinia recondita Rob. et Desm.)  s-au evidenţiat   prin rezistenţă  

bună (nota 4) soiul Suceveana şi liniile Sv. 200 S –99 şi Sv. 300 S –99. 
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 Rezistenţa  la cădere  se înscrie ca un  obiectiv de importanţă majoră la secară  

depinzând  într-o  proporţie   mai mare de talia plantelor decât de  rezistenţa  paiului. Astfel, au 

fost create  linii noi de  secară,  de mare productivitate şi cu rezistenţă la cădere îmbunătăţită. 

 Dintre soiurile şi liniile experimentate s-au remarcat, prin  rezistenţă  bună la cădere, 

toate genotipurile cu paiul scurtat sub 120 cm, precum şi soiurile Gloria şi Suceveana (nota 3-4), 

în timp ce  soiurile şi liniile cu talie semiînaltă şi înaltă au manifestat  o rezistenţă mai scăzută. 

 Talia plantelor la formele de secară rezistente la cădere a înregistrat valori mai scăzute, 

cuprinse între 110 şi 132 cm, în timp ce la genotipul cel mai sensibil (nota 8 ) talia plantelor a 

fost  de 150 cm, fapt care pune  în evidenţă  existenţa  corelaţiei între  talia mai redusă a 

plantelor şi rezistenţa  mai bună la cădere. 

 Precocitatea 

 Sub  acest aspect,  soiurile  şi liniile experimentate s-au comportat  relativ asemănător 

soiului martor Gloria, cu  excepţia  liniilor cu paiul scurtat, care s-au dovedit mai tardive cu 

până la cinci zile decât soiul Gloria. 

 Capacitatea de producţie 

  Sortimentul restrâns  de soiuri  de secară autohtone reprezentat prin  Gloria, Orizont şi 

Ergo a fost îmbogăţit în perioada 1996-2005 cu soiul Suceveana, care  se impune  faţă  de 

celelalte  prin   performanţă productivă şi rezistenţă  mai bună la cădere şi la atacul bolilor. 

 Experimentate pe parcursul  a 10 ani,  în condiţiile  S.C.D.A. Suceava, soiurile şi liniile 

de secară au evidenţiat producţii care au oscilat de la 2979 kg/ha la linia Sv.90-CP în anul 1998 

până  la 7034 kg/ha la  linia Sv 90 – Bl în  anul 1997 (tab. 11). 

                                                                                                                                             

Tabelul 11                 

 

Producţia  de boabe   obţinută la soiurile  şi liniile de secară experimentate                              

la S.C.D.A. Suceava, în perioada 1996-2005 

 

Nr. 

crt. 

 

Soiul  sau linia 
Nr.  anilor de 

experimentare 

Limite de variaţie 

kg/ha 

Producţia  medie: 
Semnifi- 

caţia kg/ha % 
Diferenţa 

+ kg/ha 

1 Orizont-mt. 10 3147 – 6383 4141 100 -  

2 Gloria 10 4019 – 6202 4707 114 566 ** 

3 Ergo 10 3171 – 6421 4244 102 103  

4 Suceveana 10 3892 – 6797 5075 122 934 *** 

5 Dankovskie zlote 10 3209 – 6772 4436 107 295  

6 Amando 10 3610 – 6082 4322 104 181  

7 Sv. 90 – Bl. 10 3967 – 7034 5431 131 1290 *** 

8 Sv. 21 – 90  10 4351 – 6343 5090 123 949 *** 

9 Sv. 90 – EM  10 3298 – 5370 4464 108 323  

10 Sv. 90 – CP  10 2979 – 5971  4535 109 394 * 

11 Sv. M. 72 – 98  10 3500 – 5308  4404 106 263  

              DL 5 %  =  382  kg/ha;             DL 1 % = 506  kg/ha;  DL  0,1 % = 655 kg/ha 

12 Orizont  - mt. 6 3147 – 4496 3775 100 -  

13 Sv. 921 – 97 6 4671 – 5543 5197 138 1422 *** 

14 Sv. Im. – 98 6 4282 – 4815 4528 120 753 *** 

15 Sv. 200 S – 99 6 4245 – 4785  4558 121 783 *** 

16 Sv. 300 S – 99  6 4558 – 4857  4732 125 957 *** 

  

 DL 5 %  =  273 kg/ha;     DL  1 %  = 372 kg/ha;          DL  0,1 % = 504 kg/ha      
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 Cea mai mare  amplitudine de  variaţie  a producţiei s-a  înregistrat  în anul 2005 şi a fost  

cuprinsă între 3147 kg/ha la soiul Orizont şi 5971 kg/ha la linia  Sv. 90-CP. 

 Producţia medie pe 10 ani ( 1996 – 2005) a înregistrat valori ridicate, cuprinse între 4141 

kg/ha la soiul Orizont şi 5431 kg/ha la linia Sv. 90 – Bl, iar la liniile mai noi, verificate în  

ultimii şase ani  ai perioadei (2000 – 2005), aceasta a oscilat de la 3775 kg/ha la  Orizont, până 

la 5197 kg/ha, la linia Sv.921 –97. 

 Sub aspectul  capacităţii productive s-au  remarcat  soiurile Gloria  şi Suceveana dar şi 

liniile Sv.90 – Bl, Sv 21 – 90 şi Sv. 90 – CP, care au realizat  în medie producţii de la  4535 

kg/ha până  la 5431 kg/ha, depăşind  producţia de 4141 kg/ha a soiului martor Orizont, cu 

sporuri  mari, de la semnificative (394 kg/ha) până la foarte  semnificative (1290 kg/ha), ceea ce  

reprezintă 9% şi respectiv 31 %. S-au remarcat în acelaşi  timp şi printr-o  stabilitate mai mare a 

producţiilor,  probată prin  pasul amplitudinii producţiilor, relativ mai restrâns, de la 1992 kg la  

linia Sv.21-90 până  la 3067 kg la linia Sv. 90 – Bl. 

 S-au  dovedit productive  în perioada respectivă  şi soiurile Ergo, Dankovskie zlote  şi 

Amando, care au depăşit martorul  Orizont  cu  sporuri  neasigurate statistic de 2% (103 kg/ha) 

până la 7 % (295 kg/ha). 

 Liniile   Sv. 90 – EM şi Sv. M. 72 – 98, la care înălţimea  plantelor înregistrează valori  

mai mici de 120 cm şi care au  realizat producţii medii de 4464 kg   şi  4404 kg/ha, s-au înscris 

faţă de producţia  martorului, cu sporuri neasigurate statistic, de  323 kg/ha (8%) şi respectiv 

263 kg/ha (6%). 

 Realizarea de către liniile de secară  cu paiul scurtat  a unor  producţii ridicate,  

superioare soiului semiînalt Orizont, care a fost  folosit ca  martor,  demonstrează  ruperea 

corelaţiilor  presupuse a  exista între  talia  înaltă a plantelor şi capacitatea  lor de  producţie mai 

mare şi probează, în acelaşi timp, posibilitatea  creării unor soiuri pitice de  înaltă producţie. 

 Această afirmaţie este susţinută şi de comportarea liniilor mai noi, experimentate în 

ultimii şase ani  ai perioadei (2000 –2005),  care au realizat  producţii medii cuprinse între 4528 

kg şi  5197 kg/ha, depăşind  martorul Orizont cu sporuri  foarte semnificative de la 753 kg/ha  

până la 1422 kg/ha,  ceea ce  reprezintă  20 % şi respectiv 38 %.  Aceste sporuri evidente 

conferă liniilor Sv. Im. – 98, Sv. 200S –99  şi Sv. 300 S – 99 posibilitatea  folosirii lor în viitor, 

ca surse genice pentru  scurtarea  paiului în lucrările de ameliorare a secarei cu talie scurtă. 

 Condiţiile   climatice ale anilor 1996, 2002, 2003 şi 2004 din perioada 1996 – 2005 au  

afectat semnificativ producţia la secară  comparativ cu perioada 1986 – 1995 astfel încât nivelul 

producţiei  medii a soiurilor Gloria, Ergo şi Suceveana, create la  S.C.D.A. Suceava  a atins doar 

4675 kg/ha, depăşind producţia medie de  4141 kg/ha a soiului  semiînalt Orizont  cu un spor de 

534 kg/ha, adică 13%. Astfel, faţă de recolta medie anuală a  soiului  martor Orizont se  poate 

constata că prin introducerea în producţie a acestor soiuri s-a înregistrat un progres mediu anual 

de 1,3 %. 

 Performanţa de producţie a soiurilor Gloria, Ergo şi Suceveana comparativ cu soiul 

martor Orizont este descrisă de regresia liniară cu panta imprimată de o valoare  subunitară ( b = 

0,402), ceea ce  sugerează că  soiurile cu paiul scurtat au fost superioare soiului  Orizont, în 

condiţii  mai puţin favorabile de cultură. 

 Mai mult, s-a  constatat că varianţa  producţiei medii   a soiurilor Gloria, Ergo şi 

Suceveana  ( s = 52,45 ) a avut o valoare mai mică decât varianţa înregistrată  de soiul Orizont     

( s = 151,7 ) în cei 10 ani  de experimentare, ceea ce sugerează o mai bună stabilitate  a 

producţiei acestora. Aceasta  a fost clar exprimată şi  prin dispersia  destul de strânsă a 
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producţiilor acestor soiuri pe dreapta de regresie  şi de coeficientul de variaţie (s% = 15,4), mai 

scăzut decât la soiul martor Orizont ( s % = 29,7). 

 

Calitatea  producţiei 

 Sub aspectul  însuşirilor  fizice şi chimice ale  producţiei s-a constatat că noile genotipuri 

experimentate în perioada 1996-2005  au evidenţiat valori diferenţiate (tab. 12). 

                                          

                                                                                                                                 Tabelul  12 

 

Însuşirile  fizice şi chimice ale producţiei la soiurile şi liniile  

 de  secară experimentate în perioada 1996 – 2005 la S.C.D.A. Suceava 

Nr. 

crt. 

 

Soiul sau linia 

Masa 

hectolitrică  

- kg -  

Masa a  

1000 de boabe  

- g - 

La substanţă  uscată: 

% proteină % amidon 

1 Orizont – mt. 69,8 42,1 12,4 60,2 

2 Gloria 71,5 40,6 12,7 60,9 

3 Ergo 72,2 38,8 12,1 61,2 

4 Suceveana 69,5 42,5 13,3 61,5 

5 Dankovskie  zlote 68,3 41,0 12,9 59,9 

6 Amando 70,2 39,8 12,4 60,4 

7 Sv. 90 – Bl. 69,1 42,7 12,9 62,5 

8 Sv.21 – 90  68,1 43,0 11,9 63,1 

9 Sv. 90 – EM  71,2 38,9 12,6 62,2 

10 Sv. 90 – CP  71,0 39,1 13,5 61,1 

11 Sv. M 72 – 98  71,1 39,2 12,6 62,5 

12 Sv. 921 – 97  69,5 42,8 12,2 64,2 

13 Sv. Im – 98   70,4 40,0 12,5 59,6 

14 Sv. 200 S – 99 71,0 39,8 12,9 60,6 

15 Sv. 300 S – 99      70,5 40,5 13,1 65,1 

 

 În această  perioadă  masa hectolitrică  a înregistrat, în raport cu condiţiile  climatice şi 

de  cultură,  valori medii ridicate, de la 68,1 kg la linia Sv. 21 – 90 până  la 72,2 kg la soiul Ergo 

iar masa a 1000 de boabe a oscilat între 38,8 g la soiul Ergo şi  42,8 g la linia Sv. 921 – 97. 

 Soiurile şi liniile experimentate s-au diferenţiat şi în privinţa însuşirilor chimice, care au 

înregistrat valori la proteină cuprinse între 11,9 % la linia Sv. 21 – 90 şi 13,5 % la linia Sv. 90 – 

CP iar la amidon între  59, 9 % la soiul Dankovskie zlote şi 65,1 %  la linia Sv. 300 S – 99. 

 Din această lucrare  reiese că la S.C.D.A.  Suceava  s-au  efectuat cercetări susţinute de 

lungă  durată în domeniul  ameliorării secarei de toamnă, asupra unui sortiment mare  şi 

diversificat. Aceste cercetări au vizat crearea unui material  valoros în direcţia scurtării paiului 

la această plantă, concomitent cu cunoaşterea cât mai  amănunţită  a comportării soiurilor şi  

liniilor  în condiţiile de cultură. Ca urmare, au fost identificate cele 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 realizat la secară prin utilizarea în cultură a celor 

mai valoroase soiuri, pe parcursul  celor şase  decenii de la înfiinţarea S.C.D.A.  Suceava s-a 

constatat  o creştere continuă,  cuantificată prin producţii  medii de la 1 300 kg /ha, în perioada 
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1951 – 1955, până la 5075 kg /ha  în perioada 1996 – 2005 la Suceveana,  principalul soi aflat în  

producţie,  ceea ce în valori relative reprezintă  un spor de 290 % . 

Progresul genetic se reflectă cu deosebire în creşterea capacităţii de producţie, înregistrată 

mai ales în ultimii 40 de ani (1966 – 2005), când, ca urmare a intensificării lucrărilor de creare 

de noi soiuri, productivitatea secarei a sporit mult, de la un nivel mediu de 3160 kg/ha în 

perioada 1966-1975, până la 5075 kg/ha în perioada 1996-2005.  

                                                         

                                                            CONCLUZII 

 

1. La Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare-Agricolă Suceava, în perioada 1946 – 2005 s-au 

făcut cercetări,  iniţial  în direcţia identificării soiurilor străine mai valoroase şi ulterior pentru 

crearea de noi  soiuri şi linii de secară cu talie scurtă, mai productive şi mai bine adaptate la 

condiţiile de cultură din nordul Moldovei, care au  contribuit  la introducerea, zonarea raţională 

şi generalizarea în  cultură a celor mai bune soiuri iar prin  aceasta la creşterea  progresivă a 

producţiei. Prin utilizarea  în cultură a celor mai  valoroase genotipuri de secară s-a înregistrat 

un progres genetic,  care raportat la perioada  1951 – 1955, poate  fi dimensionat în  intervalul 

1996-2005 printr-un spor  de producţie de 290 %. 

2. Pe baza cercetărilor  efectuate de-a lungul  timpului la S.C.D.A. Suceava au fost 

create patru soiuri de secară de toamnă cu  potenţial productiv  ridicat, rezistente la cădere şi 

mai bine  adaptate   condiţiilor  de cultură specifice zonelor umede şi reci: Gloria,  Orizont, Ergo 

şi Suceveana; 

3. În  urma  analizei  globale   a performanţelor  de producţie s-a  demonstrat că,  prin  

crearea  şi utilizarea în cultură a  acestor genotipuri s-a înregistrat  pe parcursul timpului un 

progres dinamic ascendent, dimensionat printr-o  rată anuală de creştere a producţiei de până  la 

1,3 % în perioada 1996-2005, faţă  de recolta  medie anuală a soiului martor Orizont. 

4. Sub aspectul  capacităţii productive,  la începutul  perioadei 1946-1975,  populaţiile 

locale şi soiul Petkus realizau în intervalul 1951 – 1955 o producţie  medie de 1300 kg/ha iar la 

sfârşitul perioadei, în intervalul  1970 – 1975  s-a ajuns ca producţia soiurilor Danae şi 

Dankovskie zlote să crească  cu 143 %, atingând  3160 kg/ha; 

5. În prima jumătate  a perioadei  1976 – 1995, soiurile Danae, Dankovskie zlote şi 

Ianoşi, existente în producţie  în intervalul   1976 – 1985,  realizau   o producţie medie  de 4207 

kg/ha, ajungând la un spor  de 224 % faţă de producţia  medie din intervalul 1951 – 1955 iar în a 

doua  jumătate a perioadei 1976 – 1995, adică  în intervalul 1986 – 1995, prin  soiurile Gloria, 

Orizont şi Ergo, care au fost  create la S.C.D.A. Suceava s-a ajuns ca producţia  medie să 

crească la 4980 kg/ha, adică  cu 283 % faţă de producţia medie din intervalul 1951 – 1955. 

  6. Soiul Suceveana, creat la S.C.D.A. Suceava s-a remarcat în perioada  1996 – 2005 atât  

prin capacitatea  mare de producţie  cât  şi prin  stabilitatea recoltelor şi a realizat  o producţie 

medie pe 10 ani de 5075 kg/ha,  depăşind  soiul  martor  Orizont cu un  spor foarte semnificativ 

de  22 %,  ceea  ce reprezintă 934 kg/ha. 

7. Atât  prin  comportare  bună în vegetaţie, sub aspectul rezistenţei la  cădere cât şi prin  

productivitate  ridicată s-au evidenţiat şi  liniile cu paiul scurt Sv.Im. – 98, Sv. 200 S – 99 şi               

Sv 300 S – 99, care au realizat în intervalul  2000 – 2005, producţii medii superioare  soiului 

martor Orizont, cuprinse între 4528 şi 4732 kg/ha, depăşindu-l cu sporuri  foarte semnificative  

de până la     25 %, ceea  ce reprezintă  957 kg/ha. 

8. S-au  înregistrat, de asemenea, realizări  evidente privind  ameliorarea însuşirilor  

fiziologice  şi de calitate: 
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- rezistenţa  la iernare şi la atacul bolilor, în special faţă de  mucegaiul de zăpadă a fost 

îmbunătăţită  de la  forme  sensibile până la forme rezistente; 

- rezistenţa la cădere  a fost mărită,  de la  foarte slabă până la  bună, prin  crearea de 

soiuri şi linii cu talie scurtă şi  paiul gros; 

- valorile superioare  ale însuşirilor  de calitate recomandă folosirea soiurilor de secară  

create la S.C.D.A.  Suceava, atât pentru  panificaţie, cât şi pentru furaje. 

9. Soiurile de secară de toamnă  care se regăsesc în prezent în  sortimentul cultivat în 

România, cu deosebire în partea de nord şi  nord-vest a Moldovei, dar şi în zonele cu soluri 

podzolice şi nisipoase,  sunt soiuri valoroase, cu adaptabilitate  ecologică  largă, iar până la 

crearea  unor genotipuri mai performante  recomandăm  cultivarea în continuare a soiurilor 

Gloria, Orizont, Ergo şi Suceveana. 
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DATE SINTETICE PRIVIND BIOLOGIA GÂNDACULUI DIN 

COLORADO ÎN CONDIȚIILE DE LA SUCEAVA 

 

Enea I. C. – S.C.D.A Suceava 

 

Gândacul din Colorado, ca şi alte insecte, au temperatura corpului variabilă, 

corespunzătoare mediului în care trăiesc, sunt animale cu sânge rece, poikiloterme. În general, 

insectele au temperatura corpului mai ridicată, cu 0,5°- 1°C, decât mediul înconjurător. Cu cât 

temperatura corpului este mai ridicată, cu atât procesele fiziologice se desfăşoară mai rapid. 

Dintre factorii meteorologici s-a studiat în primul rând influenţa temperaturii şi a umidităţii, 

întrucât acestea marchează determinant apariţia, intensitatea înmulţirii şi dezvoltarea ulterioară a 

insectei.  

Materialul şi metoda de cercetare 

În prezenta lucrare se prezintă unele evaluări ale influenţelor unor condiţii 

meteorologice, asupra duratei celor opt etape biologice din dezvoltarea gândacului din Colorado 

în condiţiile de la Suceava, ca etalon în anii  2006-2009. Observaţiile privind biologia 

gândacului din Colorado - incubaţia, apariţia şi dezvoltarea larvelor, retragerea acestora în sol şi 

transformarea ulterioară în adult au fost făcute direct în câmp în parcelele experimentale. 

Cele două generaţii anuale ale insectei au fost împărţite în opt etape ontologice. O 

generaţie începe cu depunerea ouălor de către o populaţie de insecte adulte şi continuă cu 

stadiile următoare până la adult. Adulţii acestei generaţii, prin ouăle depuse asigură o nouă 

genetaţie (fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Etapele ontologice ale dezvoltarii gândacului din Colorado din G1 şi G2 

E I

E I

E I

E I

E V

E V

E V

E V

Generația a I-a 

(EII,EIII,EIV)

Generația a I-a 

(EII,EIII,EIV)

Generația a I-a 

(EII,EIII,EIV)

Generația a I-a 

(EII,EIII,EIV)

Generația a II a 

(EVI,EVII,EVIII)

Generația a II a 

(EVI,EVII,EVIII)

Generația a II a 

(EVI,EVII,EVIII)

Generația a II a 

(EVI,EVII,EVIII)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

2006

2007

2008

2009

Nr. zile



 22 

 

Rezultate obținute 

 

Adulţii încep migraţia pe verticală din locurile de hibernare odată cu încălzirea solului în 

straturile superioare, stabilindu-se înainte de apariţie la câţiva centimetri adâncime în sol. În 

condiţiile anilor 2006-2009 la Suceava temperaturile medii zilnice în ziua apariţiei gândacului 

din Colorado au variat de la 10,1oC în anul 2006, la 12,5oC în 2009, cu un “normal” de 

temperaturi medii zilnice în 2007 şi 2008 de 10,9o şi respectiv 11,2oC (fig.2). Aceste temperaturi 

corespund calendaristic următoarelor date de apariţie a adulţilor: 1.05 în 2006, 29.04 în 2007, 

21.04 în 2008 şi 19.04. în  anul 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Condiţiile meteorologice din  ziua apariţiei adulţilor hibernanţi (2006-2009) 

 

Dacă în toţi aceşti ani temperaturile medii zilnice au fost grupate în jurul valorii de 11oC, 

temperaturile maxime din aer au variat în limite relativ largi, între 14,0oC în 2007 şi 18,2oC în 

2008 şi 2009. În anul 2006 maximile din aer au avut valoarea de 17oC. Temperaturile minime 

din aer au oscilat între 2,6oC în 2006 şi 9,5oC în anul următor, iar în 2008 şi 2009 minimile din 

aer au avut valoarea de 7,0oC. Cele mai mari oscilaţii de temperatură s-au înregistat la sol, unde 

minimile au fost cuprinse între -0,4 oC în anul 2006 şi 7,7oC  în 2007. 

Ceilalţi doi ani 2008 şi 2009 au avut valori întermediare anilor anteriori. Maximile la sol 

s-au poziţionat între 38,0oC în 2009 şi 11,5oC în 2007. Celorlalţi doi ani 2006 şi 2008 i-au 

corespuns 25,0o şi respectiv 33,5oC. 
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Fig. 3. Evoluţia dezvoltării insectei (2006-2009) 

 

În cei patru ani în care s-a studiat evoluţia insectei, prima generaţie s-a dezvoltat 

aproximativ în aceeaşi secvenţă temporală pe când cea de-a doua generaţie s-a defazat într-o 

secvenţă temporală mai largă (fig.3). 

 Parcurgerea celor opt etape între anii 2006 şi 2009 durează în medie 128,2 zile, anul 

2008 fiind cel mai nefavorabil dezvoltării celor două generaţii ale gândacului din Colorado, 

deoarece numărul de zile creşte cu 11,5% faţă de media celor patru ani (tab.2, fig.4).  

 După Daniela Donescu şi colab. (2006) parcursul unei generaţii a gândacului din 

Colorado durează în medie 61 de zile în Bucureşti, 55,6 zile în Braşov, 66,6 zile în Sibiu, 73,6 

zile în Cluj şi 52,7 zile în Iaşi. La Suceava, în urma celor patru ani în care s-au făcut observaţiile 

prima generaţie a avut în medie 53,0 zile, maximul situîndu-se în anul 2009 cu 62,0 zile, iar la 

polul opus anul 2007 cu 40,0 zile (tab.1).  

 De remarcat este faptul că în toţi cei patru ani durata de la apariţia Ah până la 

apariţia primelor ponte a fost în medie de 18 zile, cea mai lungă perioadă înregistrându-se în 

anul 2008 (22 zile), iar cea mai scurtă în 2006 cu zece zile mai puţin faţă de 2008  
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Tabelul 1 

Date sintetice privind etapele biologice la gândacul din Colorado (2006-2009) 

Anul 

Etapa 

I-VIII 

(nr. zile) 

Etapa 

 
Nr. zile 

Total 

etapele 

I-IV 

Etapa 

 
Nr. zile 

Total 

etapele 

V-VIII 

2006 119 

I 12 

65 

V 13 

54 
II 7 VI 6 

III 29 VII 20 

IV 17 VIII 15 

2007 117 

I 18 

58 

V 18 

59 
II 7 VI 5 

III 19 VII 18 

IV 14 VIII 18 

2008 143 

I 22 

79 

V 19 

64 
II 9 VI 9 

III 34 VII 23 

IV 14 VIII 13 

2009 134 

I 20 

82 

V 12 

52 
II 8 VI 7 

III 30 VII 22 

IV 24 VIII 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Durata anuală  a etapelor biologice la gândacului din Colorado, 

în perioada 2006-2009 
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Fig. 5. Procentul de participare a fiecărei etape în parte la cele două generaţii 

 

Generaţia a doua a fost mai scurtă cu 20% faţă de G1 şi a avut în medie 41,7 zile, 

maximul situându-se anul 2008 cu 45 zile, iar la celălalt pol fiind anul 2009 cu 40 zile. Perioada 

de hrănire şi copulaţia adulţilor din G1 până la depunerea primelor ouă a fost în medie de 15,5 

zile, cu 14% mai scurtă ca la Ah (fig.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Procentul de participare a etapelor II,III,IV la dezvoltarea insectei în G1 

 

Procentul de participare a fiecărei etapă, din cele opt,  la dezvoltarea celor două generaţii 

de Leptinotarsa decemlineata Say, variază în limite foarte largi, cele mai substanţiale fiind 
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ocupate de etapele trei cu limite între 16,2-24,4% şi etapa şapte, cu limite cuprinse între 15,4 -

16,8% care corespund dezvoltarii stadiului larvar (fig.6). 

Procentul de participare a etapei a II-a la dezvoltarea primei generaţii a gândacului din 

Colorado a fost cuprins între 12,9 în 2009 şi 17,5 procente în anul 2007, având o medie de 

participare în cei patru ani de 14,8%. Etapa a III-a a avut cea mai mare pondere în dezvoltarea 

primei generaţii, de la 47,5 %  în 2007 la 59,5% în anul următor (fig.6). Media acestei etape a 

fost de 52,5 procente. Ultima etapă, care corespunde migrării larvelor de ultimă vârstă în sol şi 

transformarea acestora în pupe are un procent de participare cuprins între 24,6 în 2008 şi 38,7 % 

în 2009, media pe cei patru ani fiind de 32,6 procente.  
Pentru generaţia a doua, etapa  VI are o participare cuprinsă între 12,2% în 2007 şi 20% 

în 2008, media pe cei patru ani luaţi în studiu fiind de 15,3 procente, mai mare cu 0,5% fată de 

media etapei II din G1. Următoarea etapă a fost cuprinsa între 43,9% în 2007 şi 55,0% în 2009, 

cu o medie de 49,7 procente (fig. 7). Aceasta etapă este mai mică cu 2,8 procente faţă de media 

etapei a III-a de la prima generaţie. Etapa a VIII-a a fost cuprinsă între 27,5% în 2009 şi 43,9% 

în 2007, aceasta din urmă având cea mai mare pondere de participare la dezvoltarea gandacului 

din Colorado. Media acestei etape este de 34,2%, mai mare ca la G1 cu 1,6 procente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Procentul de participare a etapelor VI,VII şi VIII la dezvoltarea insectei în G2 
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Tabelul 2 

Variabilitatea sumelor de unităţi termice (ut) efective 

Praguri 

termice 
Generaţia 

Diferenţe între ani 1) Dl 

5% 

Diferenţe între generaţii 

2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Etapa larvară 

0 oC 
G1 -4,7 159 x 77 x 

68 
mt mt mt mt 

G2 -1,5 65 22 -15 17 -109 o -70 o 

5 oC 
G1 3 134 x 72 x 

69 
mt mt mt mt 

G2 -5 50 12 30 22 -54 30 

8 oC 
G1 33 119 x 69 x 

42 
mt mt mt mt 

G2 1 41 6 57 x 25 21 6 

10 oC 
G1 53 x 109 x 67 x 

40 
mt mt mt mt 

G2 4 35 2 75 x 27 1 10 

12 oC 
G1 68 x 74 x 65 x 

40 
mt mt mt mt 

G2 9 29 -2 88 x 29 37 21 

15 oC 
G1 54 x 40 x 26 x 

21 
mt mt mt mt 

G2 16 20 -24 o 71 x 33 x 51 x 37 x 

Etapa de împupare 

0 oC 
G1 -35 -156 130 

184 
mt mt mt mt 

G2 146 6 -22 -48 73 54 -260 o 

5 oC 
G1 -20 -41 95 

124 
mt mt mt mt 

G2 71 -42 -62 -38 53 -39 -195  

8 oC 
G1 -11 -32 74 

98 
mt mt mt mt 

G2 62 -38 -50 -32 41 -38 -156 o 

10 oC 
G1 -5 -26 60 

81 
mt mt mt mt 

G2 56 -34 -42 -28 33 -36 -130 o 

12 oC 
G1 1 -20 46 

64 
mt mt mt mt 

G2 50 -30 -34 -24 25 -34 -104 o 

15 oC 
G1 10 -11 26 

39 
mt mt mt mt 

G2 41 x -22 -22 -28 13 -29 -66 o 

Etapa de la apariţia primelor larve – apariţia adulţilor 

0 oC 
G1 -82 3 207 x 

205 
mt mt mt mt 

G2 71 11 -60 -63 90 -55 -330 o 

5 oC 
G1 -17 93 167 x 

154 
mt mt mt mt 

G2 66 8 50 -8 75 -93 -165 o 

8 oC 
G1 22 87 143 x 

121 
mt mt mt mt 

G2 63 3 -44 25 68 -59 -150 o 

10 oC 
G1 48 83 127 

100 
mt mt mt mt 

G2 61 1 40 47 -60 -35 -120 o 

12 oC 
G1 69 74 111 x 

82 
mt mt mt mt 

G2 59 -1 -36 64 54 11 -83 o 

15 oC 
G1 64 x 29 52 x 

45 
mt mt mt mt 

G2 57 x -2 -30 53 x 46 x 22 -29 
1) 2006 – martor; 
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Datorită marii variabilităţi a datelor privind regimul termic, nu se întrevede posibilitatea 

estimării în condiţiile meteorologice din centrul Podişului Sucevei, a unor valori ce pot fi 

acceptate drept constante termice. 

Cunoscând că pentru obiective asemănătoare o variabilitate majoră generează şi 

amplificarea erorilor statistice (cu atât mai mult cu cât pragurile termice sunt mai mici), s-au 

luat în considerare şi praguri termice mai mari de 10oC, care uneori atenuiază neajunsul 

menţionat şi înlesnesc cel puţin conturarea unor tendinţe. 

Datele înscrise în tabelul 2 evidenţiază totuşi că în anii 2008 şi 2009 s-au acumulat, în 

etapa larvară mai multe unităţi termice comparativ cu anul 2006, numai în prima generaţie. 

Altfel spus, pentru finalizarea stadiului larvar în 2008 şi 2009 au fost necesare mai multe unităţi 

termice, decât cele necesare în 2006. Aceeaşi tendinţă s-a înregistrat şi în anul 2007, dar numai 

când în calcul s-au luat în considerare temperaturi mai mari de 10o,12o şi 15oC. 

Din acelaşi tabel rezultă că între cele două generaţii au existat diferenţe semnificative 

doar în anul 2009 şi numai în etapa dintre apariţia primelor pupe - şi apariţia primilor adulţi din 

generaţia a doua. Aceste diferenţe negative fată de prima generaţie (2009), se datorează scurtării 

cu 56% (de la 24 la 11 zile) a etapei premergătoare apariţiei adulţilor din a doua generaţie 

comparativ cu prima generaţie. 

 

Concluzii 

 

1. Luând în considerare datele înregistrate în anii 2006-2009, durata medie a etapei de la 

apariţia adulţilor hibernanţi, cât şi a apariţiei adulţilor din G1, şi până la depunerea pontelor a 

fost în medie de 18 şi respectiv 16 zile. Dacă în anii 2006-2008 durata acestei etape nu se 

diferenţiază semnificativ între cele două cicluri, în anul 2009 durata aceleiaşi etape a fost cu opt 

zile mai lungă în prima generaţie comparativ cu generaţia a doua. Aceasta diferenţă majoră între 

20 zile în G1 şi 12 zile în G2, poate fi atribuită numărului foarte mare de zile (zece) cu 

temperaturi minime mai scăzute de 5oC. 

2. Din punct de vedere al duratei etapelor ontologice, cea mai scazută etapă (5-9 zile) a 

fost cea de incubaţie, urmată de etapa premergătoare împupării (11-14 zile), de perioada dintre 

apariţia Ah şi depunerea primelor ponte (12-22 zile), iar cea mai îndelungată (18-34 zile) a fost 

etapa larvară. 

3. Cele mai mici amplitudini între datele anuale s-au înregistrat în etapa de incubaţie (2-4 

zile), urmată de cea premergătoare deounerii pontelor (7-10 zile), iar cele mai însemnate 

amplitudini anuale s-au înregistrat tot în etapa larvară (5-15 zile). 

4. În ceea ce priveşte amplitudinile dintre cele două generaţii, unde cele mai reduse 

amplitudini s-au înregistrat în perioada de incubaţie (1-2 zile), după care urmează perioadele 

premergătoare depunerii primelor ponte (1-8 zile), şi etapa dintre împupare şi apariţia adulţilor 

din G2. Cele mai mari amplitudini (8-11 zile) dintre cele două generaţii au fost consemnate în 

etapa larvară. 

5. Durata zilelor cu medii ale temperaturilor minime mai scăzute de 5o şi 10oC uneori 

mai scăzute chiar şi de 10oC, numărul zilelor cu precipitaţii „reci” (asociate mai ales cu 

temperaturi minime scăzute), cantităţi mari de precipitaţii, numărul zilelor cu temperaturi medii 

mult mai scăzute decât pragul biologic minim, precum şi momentul apariţiei acestor abateri, au 

fost împrejurări care au prelungit durata etapei premergătoare depunerii de ponte cu 22-36% în 

primul ciclu, cu 17-31% în al doilea ciclu, durata etapei larvare fiind prelungită cu 20-33% în 

primul ciclu şi 14-20% în al doilea ciclu derulat după apariţia adulţilor din prima generaţie. 
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Varietățile locale românești de porumb sunt foarte diferite datorită condițiilor ecologice 

sub influența cărora s-au format și peste care s-au suprapus efectele selecției empirice efectuate 

de mii de cultivatori, fiecare în felul său. Se disting printr-o mare capacitate de adaptare la 

condițiile de mediu din fiecare areal de cultură și prin producții stabile cu însușiri calitative 

superioare (Cristea, 2006; Hallauer și Miranda, 1981; Murariu și colab, 1999, 2001, 2010). 

Cu toate că populațiile locale de porumb sunt heterogene, ele au fost grupate în rase 

distincte, fiecare ocupând un anumit areal ecologic (Cristea, 2006).  

Populațiile locale de porumb sunt de mare interes în programele de ameliorare, în special 

ca surse de gene utile pentru crearea de hibrizi adaptați la condițiile de mediu nefavorabile,  cu 

însușiri fiziologice, agronomice și de calitate, valoroase.     

O evaluare complexă a resurselor genetice de porumb se poate realiza printr-o 

caracterizare morfologică, fiziologică, biochimică și moleculară (Karp et all,1995, 1997, 1998, 

Welsh et all, 1990, Williams et all, 1990, Pejic 1998), în măsură să conducă la atingerea unui 

scop important și anume: evidențierea valorii incontestabile a populațiilor locale de porumb în 

privința zestrei genetice cu valoare de ameliorare și 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 față de această situație, îndeosebi prin studii complexe care să 

pună în valoare potențialul genetic al acestui fond de germoplasmă. 

 Toate aceste raționamente științifice au stat la baza realizării unui sistem complex de 

evaluare, capabil să dezvăluie variabilitatea genetică care să conducă la identificarea unor  

genotipuri valoroase utile diferitelor programe de ameliorare. 

 

 Materialul și metoda de cercetare 

 

Colecții importante de populații locale vechi de porumb sunt păstrate în bănci de gene. 

Astfel, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, deține o colecție bogată, de peste 4300 de 

probe colectate din zonele montane și submontane ale României.  

Materialul biologic a fost reprezentat de 300 de probe ce aparțin populațiilor locale 

originare din diferite zone din România (fig. 1). 
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În prima etapă s-a determinat rezistența la temperaturi scăzute prin utilizarea unei 

metode de laborator perfecționată de Rotari și Comarov (1992). S-au folosit câte 60 de semințe 

din fiecare probă care au fost semănate în două vase de vegetație. Plantele au fost expuse la 

lumină (10-15.000 lx), timp de 14 ore și 10 ore la întuneric. După 14-15 zile de la răsărire, când 

a apărut a treia frunză, un vas din fiecare probă, a fost transferat într-o cameră de creștere unde 

temperatura în timpul zilei era de 8-90C, iar în timpul nopții de 4-50C. Probele au fost ținute în 

aceste condiții timp de 7 zile. La sfârșitul perioadei de stres, probele au fost transferate în 

condițiile inițiale. Ambele vase de vegetație din fiecare probă au crescut în condițiile inițiale 

încă 14-15 zile. După această perioadă s-au tăiat câte 20 de plante din fiecare vas și s-a 

determinat substanța uscată. După obținerea rezultatelor s-a determinat indicele coldtest –Ki 

(proporția dintre cantitatea de substanță uscată rezultată de la proba crescută în condiții de stres 

și cantitatea de substanță uscată rezultată de la proba crescută în condiții normale). 

 

Semnificația indicelui coldtest (Ki): 

 > 0,85  plante foarte rezistente la temperaturi scăzute; 

0,80-0,85 plante rezistente la temperaturi scăzute; 

0,6-0,79 plante mijlociu rezistente la temperaturi scăzute; 

0,4-0,59 plante slab rezistente la temperaturi scăzute; 

< 0,4 plante foarte sensibile la temperatureiscăzute; 

În urma determinării indicelui coldtest (Ki), din  cele 300 de probe analizate au fost 

selectate 61 de probe de porumb (fig.2) cu Ki> 0,84 la care s-a realizat caracterizarea 

morfologică, fiziologică și biochimică. 

Fig. 1. Site-urile de colectare ale celor 300 probe de porumb luate în studiu 
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Caracterizarea morfo-fiziologică s-a efectuat într-un sistem experimental adecvat bazat 

pe utilizarea descriptorilor morfo-fiziologici editați de BIOVERSITY INTERNATIONAL 

(IPGRI, 1996).   

S-au folosit 22 de descriptori morfologici pentru caracterizarea arhitecturii plantelor: 

înălțimea totala a plantelor, înălțimea de inserție a știuletelui principal, numărul total de 

frunze/plantă, numărul total de frunze până la știuletele principal, lungimea și lățimea frunzei de 

la baza știuletelui principal, numărul de ramificații principale la panicul, numărul de ramificații 

secundare la panicul, diametrul maxim și minim al tulpinii, lungimea știuletelui, numărul de 

rânduri de boabe, numărul de boabe pe rând, diametrul maxim și minim al știuletelui, forma 

știuletelui, dimensiunile bobului, culoarea bobului, greutatea boabelor pe știulete, masa a 1000 

de boabe. 

 Pentru identificarea populațiilor precoce și rezistente la frig s-au luat în considerare 

următorii descriptori fiziologici: rezistența plăntuțelor de porumb la temperaturi scăzute, 

vigoarea plantelor, suma gradelor termice până la mătăsit și înflorit. 

S-a considerat ca utilă și determinarea rezistenței cariopselor de porumb, ale celor 61 de 

probe studiate, la infecția cu micotoxine produse de diferite specii de Fusarium. Acest studiu s-a 

realizat prin utilizarea unui sistem de punctare descris de Naumova (1972) și a unei formule de 

calcul specifică, folosită de Booth, (1971).  

Determinarea conținutului de proteină din cariopsele de porumb s-a efectuat cu ajutorul 

metodei Kheldal 

 

 

 

Fig. 2. Site-urile de colectare ale celor 61 de probe de porumb foarte 

rezistente la temperaturi scăzute 
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Pentru toți descriptorii menționați s-au calculat următorii estimatori: media aritmetică 

(x), amplitudinea de variație, varianța (s2), coeficientul de variație (%) și coeficienții de corelație 

(r%). 

 

Rezultate și discuții 

 

În acest studiu s-au determinat 12 descriptori morfologici care oferă o imagine asupra 

arhitecturii plantelor iar cei 10 descriptori de la știulete și bob constituie elemente importante ale 

capacității de producție a materialului biologic analizat (tabelul 1). Interpretarea rezultatelor s-a 

realizat cu ajutorul coeficientului de variație ca o expresie a diversității materialului biologic 

analizat. 

Un coeficient de variație ridicat s-a înregistrat pentru: înălțimea de inserție a știuletelui 

principal, numărul de ramificații principale și secundare la panicul și greutatea boabelor/știulete 

(tabelul 1). 

Valori mijlocii ale coeficientului de variație au fost la: înălțimea plantei, numărul total 

de frunze/plantă, numărul de frunze până la știuletele principal, lățimea frunzei de la baza 

știuletelui principal, diametrul maxim și minim al tulpinii, lungimea știuletelui, numărul de 

rânduri de boabe, numărul de boabe pe rând, diametrul maxim și minim al știuletelui și masa a 

1000 de boabe (tabelul 1). 

 Indicele coldtest indică rezistența diferită a probelor la temperaturi scăzute. Coeficientul 

de variație pentru această însușire a fost foarte mic pentru că toate cele 61 de  populații studiate 

au prezentat un indice coldtest cu valori foarte apropiate, cuprins între 0,80 și 0,84 (tabelul 1). 

Pentru evidențierea corelației dintre indicele coldtest și două însușiri agronomice (masa a 

1000 de boabe și greutatea boabelor/știulete) s-au trasat drepte de regresie.  Din figurile 3 și 4 se 

observă că indicele coldtest corelează pozitiv semnificativ cu greutatea boabelor/știulete 

(r=0,24*) și cu masa a 1000 de boabe  (r=0,25*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

Fig. 3. Dreapta de regresie corespunzătoare indicelui coldtest și greutatea 

boabelor/știulete la  cele  61 de populații locale de porumb analizate 
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Fig. 3. Dreapta de regresie corespunzătoare indicelui coldtest și MMB (gr) 

la cele  61 de populații locale de porumb analizate 
 

Corelațiile dintre aceste caractere sugerează că populațiile locale selectate, foarte 

rezistente la temperaturi scăzute, au valori ridicate ale masei 1000 de boabe și o greutate mare a 

boabelor/știulete, fiind bine adaptate în zonele mai reci, situate la altitudini înalte.  

Formele locale de porumb au avut un conținut de proteină cuprins între 9,67 și 12.08%. 

Se observă, de asemenea că multe populații locale au un conținut mai ridicat de proteină decât 

hibrizii de porumb luați ca martori (de exemplu, la hibrizii de porumb Montana, Bucovina, 

Nordic conținutul de proteină este cuprins între 10.00 și 11.12%). Coeficientul de variație al 

acestui caracter este foarte mic, pentru că în general conținutul de proteină variază între limite 

destul de reduse (tabelul 1).  

Estimarea rezistenței cariopselor la infecția cu micotoxine produsă de Fusarium spp. a 

scos în evidență o variabilitate ridicată a probelor, prezentând procente de infecție cuprinse între 

0 și 20% (tabelul 2), Conform metodei de calcul elaborate de Booth, (1971) s-au stability 

următoarele nivele de atac: 1-2% - atac neglijabil; 2-5% - atac slab, 5-10% -atac slab spre 

mediu; 10-20% - atac mediu; 20-30% - atac mediu spre intens; 30-50% -atac intens și peste 50% 

- atac foarte intens. În acest studiu există un atac mic spre mediu, al speciei Fusarium 

moniliforme și un atac slab al speciei Fusarium graminearum, pe cariopsele probelor de porumb 

analizate. 

Majoritatea probelor au fost infestate cu Fusarium moniliforme, excepție făcând 

populația locală originară din loc. Padeș, Jud. Gorj care a fost infestată cu Fusarium 

graminearum  (tab. 2).  
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Tabelul 2 

 

Procentul de infecție cu Fusarium la probele de porumb analizate 

 
 

 

Conform datelor preluate de la locul de colectare (altitudinea site-ului de colectare) la 

cele 61 de populații luate în studiu, foarte rezistente la temperaturi scăzute, se observă că 

probele originare din localități situate la 20 m. altitudine (Călrași, Dolj,etc) prezintă un atac de 

Fusarium, mediu spre intens, iar cele originare din zonele înalte la 1000-1800 m altitudine 

prezintă un atac foarte redus de Fusarium (figura 5) 
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Fig. 5. Nivelul infecției cariopselor de porumb cu Fusarium în funcție de altitudinea de 

colectare a celor 61 de populații de porumb analizate 

 

Dacă analizăm câteva componente de productivitate, ale primelor 10 populații extrem de  

rezistente la frig în comparație cu martorul HS Bucovina (tabelul 3), se observă că sunt două 

populații foarte rezistente la frig (Ki.>0,90), originare din loc. Petrosani, Jud. Hunedoara (SVB-

1790), respectiv Valea Siliștii, jud. Argeș (SVGB-7754) cu valori mai ridicate ale descriptorilor 

masa a 1000 de boabe și greutatea boabelor/știulete, în comparație cu martorul luat în studiu 

(HS Bucovina). 

 

 Tabelul 3 
 

Componentele de productivitate ale primelor 10 populații de porumb foarte rezistente la 

temperaturi scăzute și ale hibridului simplu Bucovina folosit ca martor 

 

 

Numărul de 

intrare 

Site-ul de 

colectare 

Altitudinea 

de colectare 

Greutatea 

boabelor/ 

Știulete 

(gr) 

MMB (g) (Ki) 

Număr 

boabe/ 

știulete 

Greutatea 

boabelor 

(g) 

SVGB-499 Ilva Mică, BN 464 141.00 300.00 0.86 462.00           0.30 

SVGB-14453 Șieu Mare, BN 550 167.00 252.00 0.94 504.00 0.33 

SVGB-5172 Teregova, CS 436 109.00 304.00 0.93 456.00 0.24 

SVGB-1790 Petrosani, HD 400 128.00 392.00 0.93 350.00 0.36 

SVGB-7754 Valea Siliștii. AG 400 109.00 368.00 0.94 310.00 0.35 

SVGB-8012 Meteș, AB 490 136.00 352.00 0.95 396.00 0.34 

SVGB-595 Ceahlău, NT 450 107.00 304.00 0.86 372.00 0.28 

SVGB-3973 Bălcești, CJ 944 156.00 376.00 0.89 400.00 0.39 

SVGB-9591 Satuma Mare, HG 628 98.00 336.00 0.89 336.00 0.29 

SVGB-5874 Runcu, GJ 289 139.00 492.00 0.86 340.00 0.40 

HS Bucovina martor  190.00 368.00 0.72 574.00 0.33 
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În concluzie, primele 10 populații de porumb foarte rezistente la temperaturi scăzute , 

originare de la altitudini de peste 200 de m altitudine, rezistente la Fusarium, prezintă valori 

ridicate ale componentelor de productivitate. Aceste populații au o stabilitate agricolă bună și 

pot fi folosite ca potențiali donori de gene pentru îmbunătățirea rezistenței germopalsmei de 

porumb la temperaturi scăzute.  
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STUDIUL  VARIABILITĂŢII  TALIEI PLANTEI  LA HIBRIZII F1  DIRECŢI ŞI 

RECIPROCI  DE  SECARĂ  REZULTAŢI   PRIN HIBRIDARE RECURENTĂ 

                                            
 Drobotă C. – S.C.D.A Suceava 

 

 
 În România, secara de toamnă rămâne în cultură, ca cereală panificabilă urmând după 

grâu, având în acelaşi timp şi o importanţă furajeră deosebită. 

 Cercetările de genetică şi ameliorare la secară, efectuate în direcţia îmbunătăţirii 

rezistenţei la cădere prin scurtarea paiului, au determinat lărgirea variabilităţii taliei prin 

descoperirea surselor genetice cu determinism monogenic dominant (Kobîleanski şi 

colab.,1979; Bahtizin N.R. şi colab., 1987; Gaşpăr I. şi colab., 1981,1996). Gena H1, existentă 

în formele de secară pitică, este răspunzătoare de piticirea plantelor şi nu atrage după sine efecte 

negative în cazul hibridării cu formele înalte de secară (Kobîleanski şi colab., 1989; 

Kondratenko şi Goncearenko, 1974; Skorik, 1979; Semenova şi colab., 1979; Kunakbaev şi 

colab., 1979; Gaşpăr I. şi colab., 1988). 

 Informaţii referitoare la intensitatea variabilităţii şi ereditatea caracterelor, la hibrizii F1 

direcţi şi reciproci de secară, obţinuţi prin hibridare recurentă între formele cu talie scurtă şi cele 

cu talie semiînaltă şi înaltă, se întâlnesc destul de rar în literatura specifică, deşi necesitatea lor 

se impune prin faptul că aceste cunoştinţe vor permite aprecierea posibilităţilor de combinare şi 

de selecţie a caracterelor (Skorik,1988; Gaşpăr I. şi colab., 1990; Kurilovici şi Samusik, 1990; 

Drobotă C., 2004, 2011, 2012). 

          Rezultatele cercetărilor prezentate în această lucrare au fost realizate la S.C.D.A. Suceava 

în perioada 2009-2011 şi au constat în obţinerea a 32 de hibrizi F1 direcţi şi reciproci după trei 

hibridări recurente între liniile cu talie scurtă şi soiurile cu talie semiînaltă. 

 
 

Materialul şi metoda de cercetare 

 

Organizarea experienţelor propriu-zise 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 de importanţa teoretică şi implicaţiile practice 

ale acestora. 

Materialul de cercetare, creat la S.C.D.A Suceava şi folosit la 3 hibridări recurente 

(backcross), cea de-a treia realizându-se în anul 2011, a fost reprezentat de soiurile cu talie 

semiînaltă Gloria, Orizont, Ergo şi Suceveana, liniile Sv 90-EM, Sv M72-98, Sv 200S-99 şi Sv 

300S-99, cu talie scurtă şi un determinism genetic monogenic dominant pentru acest caracter, 

precum şi de 32 de hibrizi F1 direcţi şi reciproci, corespunzători fiecărei generaţii de 

retroîncrucişare. 

Hibrizii direcţi la prima hibridare recurentă s-au obţinut prin folosirea liniilor scurte ca 

forme materne (donatoare de talie scurtă) şi a soiurilor Gloria, Orizont, Ergo şi Suceveana ca 

genitori paterni (recurenţi cu valori superioare ale elementelor de productivitate), iar hibrizii 
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reciproci s-au realizat inversându-se poziţiile părinţilor în formula hibridă, cu precizarea că la a 

doua şi a treia retroîncrucişare, hibrizii F1 direcţi şi reciproci au servit ca forme materne. 

Pentru stabilirea gradului de variabilitate a taliei plantei, prezentat în această lucrare, s-

au recoltat pentru analize, probe de până la 50 de plante reprezentative sub raport genetic şi 

fenotipic, din cele opt forme parentale şi cei 32 de hibrizi F1, direcţi şi reciproci, asupra cărora s-

au făcut determinări  biometrice. 

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

pe baza analizei varianţei, calculându-se următoarele elemente: media aritmetică (x̅), varianţa 

(s2), abaterea standard (s), abaterea standard a mediei aritmetice (s x̅) și coeficientul de variaţie 

(s%). 

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

au fost favorabile. 

 Regimul precipitațiilor, apreciat după cantitatea de precipitații 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 privința modului de repartizare a precipitațiilor în cursul vegetației s-au semnalat, în 

toți anii și în diferite faze de vegetație, atât surplusuri de până la +224,0 mm în perioada de 

vegetație intensă, mai-iunie, din anul 2010, cât și deficite, de până la -38,5 mm în perioada de 

reluare a vegetației (aprilie), din anul 2009. 

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

dus la evidențierea unor abateri anuale pozitive, de până la 1,3°C, în anul 2009, fără a avea și 

influențe negative asupra vegetației plantelor. 

Tabelul 1 

Evoluția condițiilor climatice, în perioada 2009-2011, la S.C.D.A. Suceava 

Perioada 2008/2009 Abaterea 2009/2010 Abaterea 2010/2011 Abaterea 

Media 

multi-

anuală* 

 PRECIPITAȚII (mm) 

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

Sept.-Oct. 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 

Dec.-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 +73,7 387,4 +224,0 150,4 -13,0 163,4 

Iulie 120,8 +28,5 112,0 +19,7 91,2 -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 

Sept.-Oct. 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 

Dec.-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 
 * Media multianuală la precipitații este calculată pe 86 de ani; Media multianuală la temperaturi este calculată pe 

47 de ani 
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Rezultate şi discuţii 

 
 Cercetările propriu-zise, efectuate asupra celor opt forme parentale şi 32 de hibrizi F1, 

direcţi și reciproci, corespunzători generaţiei trei de backcross, au demonstrat că talia plantei la 

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

manifestă totuşi, în general, o uniformitate destul de pronunţată. 

 Analizând rezultatele înregistrate de soiurile cu talie înaltă, folosite la hibridarea 

repetată, se observă că gradul de variabilitate al înălţimii plantei s-a realizat în limite mult mai 

restrânse decât la formele cu paiul scurt (tab.2). 

 

 

 

Tabelul 2 

 

Variabilitatea taliei plantei la formele parentale de secară cu talie înaltă şi scurtă, folosite la 

hibridarea recurentă, în perioada 2009-2011, la S.C.D.A. Suceava 

Nr. 

crt. 

Forma 

parentală 

Indicii varianţei pentru talia plantei: 
Limite de variaţie 

x̅ (cm) sx̅ s% 

1 Gloria 146,0 1,4 4,9 137-153 

2 Orizont 155,6 1,4 4,6 147-166 

3 Ergo 141,6 1,5 5,2 136-154 

4 Suceveana 160,8 1,3 4,2 153-169 

5 Sv 90-EM 128,8 1,8 7,0 114-136 

6 Sv M72-98 129,0 1,8 6,9 116-140 

7 Sv 200S-99 127,8 1,9 7,5 111-134 

8 Sv 300 S-99 121,4 2,0 8,3 111-133 

               

 Astfel, la soiurile Gloria, Orizont, Ergo şi Suceveana, talia plantei a înregistrat valori 

medii de la 141,6 cm la soiul Ergo, până la 160,8 cm la soiul Suceveana, având o uniformitate 

mare şi relativ asemănătoare, pusă în evidenţă prin coeficienţi de variaţie reduşi, de la 4,2% la 

soiul Suceveana, până la 5,2% la soiul Ergo. 

 Spre deosebire de soiurile parentale de secară cu talie înaltă, la formele parentale cu 

paiul scurt, Sv 90-EM, Sv M 72-98, Sv 200S-99 şi Sv 300S-99, s-a manifestat o variabilitate 

mai mare de genotipuri diferite ca înălţime, indicată şi prin coeficienţi de variaţie relativ mai 

ridicaţi, cuprinşi între 6,9% la linia Sv M72-98 şi 8,3% la linia Sv 300S-99. Amplitudinea 

valorilor medii absolute a înălţimii plantei, la liniile de secară cu paiul scurt, a înregistrat limite 

de la 121,4 cm la linia Sv 300S-99, până la 129,0 cm la linia SV M72-98. 

 Comparativ cu formele parentale, la hibrizii F1, rezultaţi din încrucişarea directă și 

reciprocă între liniile cu paiul scurt şi soiul cu talie înaltă Gloria, înălţimea medie a plantei a 

înregistrat valori diferenţiate, cuprinse între 119,8 cm la hibridul direct (Sv 90-EM x Gloria ) şi 

162,0 cm la hibridul reciproc (Gloria x Sv M72-98) (tab.3). 
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Tabelul 3 

 

Variabilitatea taliei plantei la hibrizii F1, direcţi şi reciproci de secară, rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Gloria, în perioada 2009-2011, la S.C.D.A. Suceava 

 

Nr. 

crt. 
Hibridul 

Indicii varianţei pentru talia plantei: 
Limite de variaţie 

x̅ (cm) sx̅ s% 

1 (Sv 90-EM x Gloria) 119,8 1,0 4,0 114-125 

2 (Gloria x Sv 90-EM) 149,8 2,2 7,4 138-166 

3 (Sv M72-98 x Gloria) 131,2 1,2 4,6 121-136 

4 (Gloria x Sv M72-98) 162,0 2,7 8,3 141-178 

5 (Sv 200S-99 x Gloria) 127,2 1,9 7,4 113-139 

6 (Gloria x Sv200S-99) 161,6 1,8 5,4 148-171 

7 (Sv 300S-99 x Gloria) 120,6 1,3 5,3 110-125 

8 (Gloria x Sv300S-99) 151,0 2,0 6,6 142-167 

  

 Analizând modul de transmitere la descendenţi a taliei scurte a plantei, 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. 

Variabilitatea înălţimii plantei la hibrizii F1 în a căror structură au participat liniile scurte, în 

combinaţie cu soiul Gloria, a fost destul de restrânsă, probându-se în mod statistic prin 

coeficienţi de variaţie cu valori reduse, cuprinse între 4,0% la hibridul direct (Sv 90-EM x 

Gloria) şi 8,3% la hibridul reciproc (Gloria x Sv M72-98). 

 

Tabelul 4 

Variabilitatea taliei plantei la hibrizii F1, direcţi si reciproci de secară, rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Orizont, în perioada 2009-2011,  

la S.C.D.A. Suceava. 

Nr. 

crt. 
Hibridul 

Indicii varianţei pentru talia plantei: 
Limite de variaţie 

x̅(cm) sx̅ s% 

1 (Sv 90-EM x Orizont) 130,4 2,3 8,8 118-145 

2 (Orizont x Sv 90-EM) 151,2 1,4 4,5 144-160 

3 (Sv M72-98 x Orizont) 117,6 1,8 7,7 105-127 

4 (Orizont x Sv M72-98) 162,8 2,3 7,0 152-179 

5 (Sv 200S-99 x Orizont) 135,4 1,7 6,3 124-148 

6 (Orizont x Sv200S-99) 160,2 1,6 5,1 152-172 

7 (Sv 300S-99 x Orizont) 134,4 1,7 6,5 127-149 

8 (Orizont x Sv300S-99) 158,8 1,2 3,8 150-165 
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Hibrizii F1, direcţi şi reciproci, în a căror structură a intrat soiul înalt Orizont, au 

înregistrat  pentru talia plantei valori diferenţiate, cuprinse între 117,6 cm la hibridul direct (Sv 

M72-98 x Orizont) şi 162,8 cm la hibridul reciproc (Orizont x Sv M72-98), manifestând o 

uniformitate evidentă a înălţimii plantei, indicată prin coeficienţi de variaţie ale căror valori s-au 

încadrat între 3,8% la hibridul reciproc (Orizont x Sv 300S-99) şi 8,8% la hibridul direct (Sv 90-

EM x Orizont) (tab.4).  

Spre deosebire de hibrizii F1 reciproci în a căror alcătuire a participat soiul Gloria, 

hibrizii F1 reciproci care au avut în poziţia maternă soiul Orizont, au prezentat în toate cazurile 

valori mai reduse ale coeficienţilor de variaţie, de la 3,8% la (Orizont x Sv 300S-99), până la 

7,0%  la (Orizont x Sv M 72-98), ceea ce demonstrează  o influenţă genetică în transmiterea 

acestui caracter în descendenţa hibridă. De altfel, aceste valori mai reduse ale coeficienţilor de 

variaţie la hibrizii F1 reciproci, în a căror componenţă a intrat soiul Orizont, atestă și o 

variabilitate mai redusă a taliei plantei la hibrizii reciproci, mai înalţi (151,2-162,8 cm), 

comparativ cu hibrizii F1 direcţi, care au fost mai scurţi (117,6-135,4cm). 

 În cazul când în structura hibrizilor F1 reciproci a participat soiul Ergo, nu s-au mai 

înregistrat în toate combinaţiile ci doar în două din acestea, valori mai reduse ale coeficienţilor 

de variaţie, ceea ce demonstrează că chiar şi soiurile înalte, dar cele cu valori mai mici ale taliei 

plantei, adică Ergo și Gloria, transmit în descendenţa hibridă o variabilitate mai largă a acestui 

caracter. Astfel, amplitudinea valorilor medii absolute a taliei plantei la hibrizii F1  direcţi şi 

reciproci, în a căror genealogie a participat soiul Ergo, a înregistrat limite de la 124,0 cm la 

hibridul direct (Sv M72-98 x Ergo), până  la 163,6 cm la hibridul reciproc (Ergo x Sv 300S-99) 

(tab.5).                            

 

 

Tabelul 5                          

Variabilitatea taliei plantei la hibrizii F1, direcţi şi reciproci de secară, rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Ergo, în perioada 2009-2011, la S.C.D.A. Suceava 

 

Nr. 

crt. 
Hibridul 

Indicii varianței pentru talia plantei: Limite de variaţie 

 x̅(cm) sx̅ s% 

1 (Sv 90-EM x Ergo) 126,2 1,2 4,7 121-134 

2 (Ergo x Sv 90-EM) 157,2 1,8 5,8 147-170 

3 (Sv M72-98 x Ergo) 124,0 2,3 9,2 113-142 

4 (Ergo x Sv M72-98) 155,8 1,5 4,7 144-161 

5 (Sv 200S-99 x Ergo) 129,8 2,4 9,2 119-145 

6 (Ergo x Sv200S-99) 160,4 3,3 10,4 140-179 

7 (Sv 300S-99 x Ergo) 135,4 2,7 9,8 121-150 

8 (Ergo x Sv300S-99) 163,6 2,4 7,3 146-175 

 

Variabilitatea mai largă a taliei plantei, la hibrizii F1 direcţi şi reciproci, în a căror 

componenţă a intrat soiul Ergo, a fost exprimată statistic, prin coeficienţi de variaţie ale căror 
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valori s-au încadrat între 4,7% la hibrizii (Sv 90-EM x Ergo) şi (Ergo x Sv M72-98) şi 10,4% la 

hibridul (Ergo x Sv 200S-99). 

 Hibrizii F1  în a căror structură genetică a participat soiul înalt Suceveana,au înregistrat 

pentru talia plantei valori medii diferenţiate, cuprinse între 130,8 şi 136,2 cm la hibrizii direcţi, 

iar la hibrizii reciproci între 151,6 cm şi 169,6 cm (tab.6). 

 

Tabelul 6 

Variabilitatea taliei plantei la hibrizii F1, direcţi şi reciproci de secară, rezultaţi prin hibridare 

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

la S.C.D.A. Suceava 

 

Limite de variaţie 

Indicii varianței pentru talia 

plantei: Hibridul 
Nr. 

crt. 
s% sx̅ x̅(cm) 

122-151 7,6 2,1 136,2 (Sv 90-EM x Suceveana) 1 

158-172 3,8 1,2 163,0 (Suceveana x Sv 90-EM) 2 

125-140 4,6 1,2 131,0 (Sv M72-98 x Suceveana) 3 

144-159 3,7 1,1 151,6 (Suceveana x Sv M72-98) 4 

125-137 4,4 1,2 130,8 (Sv 200S-99 x Suceveana) 5 

162-174 2,9 1,0 169,6 (Suceveana x Sv200S-99) 6 

128-145 5,2 1,4 136,2 (Sv 300S-99 x Suceveana) 7 

152-170 4,0 1,3 161,2 (Suceveana x Sv300S-99) 8 

 

 Variabilitatea taliei plantei la hibrizii F1 direcţi care conţin soiul înalt Suceveana, a fost 

exprimată prin coeficienţi de variaţie, ale căror valori s-au încadrat între 4,4% la (Sv 200S-99 x 

Suceveana) şi 7,6% la (Sv 90-EM x Suceveana), iar în cadrul combinaţiilor reciproce aceste 

valori au fost mai reduse şi au oscilat de la 2,9% la (Suceveana x Sv200 S-99), până la 4,0% la 

(Suceveana x Sv 300 S-99). 

 În general, la majoritatea hibrizilor direcţi, variabilitatea taliei plantei a fost sensibil mai 

ridicată, în comparaţie cu variabilitatea acestui caracter la hibrizii reciproci, demonstrându-se 

astfel o influenţă genetică în transmiterea acestui caracter în descendenţa hibridă. Această 

influenţă  genetică se explică prin aceea că forma maternă cu talie scurtă transmite hibrizilor F1 

direcţi, realizarea expresiei  fenotipice a caracterului de piticire, iar datorită dificultăţii 

menţinerii unei homozigoţii cât mai ridicate la formele cu paiul scurt, se manifestă o 

amplitudine de variaţie mai largă a acestui caracter. În schimb, forma maternă cu talie înaltă 

transmite hibrizilor F1 reciproci, realizarea expresiei fenotipice a caracterului de talie înaltă, iar 

avantajul menţinerii unei homozigoții mai ridicate la formele înalte, duce la o variabilitate mai 

restrânsă a acestui caracter. 

 

 

 

 



 44 

Concluzii 

 

 1. După trei generaţii de backcross, hibrizii F1 direcţi au înregistrat valori medii absolute 

ale înălţimii plantei, de la 117,6 cm la hibridul (Sv M72-98 x Orizont), până la 136,2 cm la 

hibridul (Sv 300 S-99 x Suceveana) şi toţi au fost mai scurţi decât hibrizii F1 reciproci, ale căror 

valori dimensionale s-au încadrat în limite de la 149,8 cm la hibridul (Gloria x Sv 90-EM), până 

la 169,6 cm la hibridul (Suceveana x Sv 200S-99). 

          2. Analizând modul de transmitere în descendenţa hibridă a taliei scurte a plantei, prin 

prisma valorilor medii absolute ale înălţimii acestora realizate în generaţia F1, s-a constatat o 

influenţă genetică, în sensul că forma maternă a influenţat în mod evident realizarea expresiei 

fenotipice a caracterului de piticire. 

 3. Comparativ cu formele parentale, reducerea taliei plantei la secară prin hibridare 

recurentă, a fost de până la 25% (38cm) faţă de părintele cel mai înalt şi s-a înregistrat la toţi cei 

16 hibrizi F1 direcţi şi la doi hibrizi reciproci, iar faţă de părintele cel mai scurt, reducerea 

înălţimii plantei,  semnalată numai la şase hibrizi F1 direcţi, a fost de până la 9% (11cm). 

 4. Determinările biometrice au demonstrat înregistrarea celei mai scăzute variabilităţi la 

înălţimea plantei, unde valorile coeficienţilor de variaţie s-au încadrat între 2,9% la hibridul 

reciproc (Suceveana x Sv 200S-99) şi 10,4% la hibridul reciproc (Ergo x Sv200S-99). Astfel, s-

a constatat că, atât la 11 hibrizi F1 direcţi cu talie scurtă, cât şi la 5 hibrizi F1 reciproci cu talie 

înaltă şi în a căror structură se regăsesc soiurile Gloria şi Ergo, soiuri caracterizate printr-o 

înălţime mai mică decât a soiurilor Orizont şi Suceveana, gradul de variabilitate al înălţimii 

plantei a înregistrat valori sensibil mai ridicate în comparaţie cu variabilitatea celorlalţi hibrizi 

studiaţi. 

                                              
 

Bibliografie 

 
1. Bahtizin N.R.,Iuhin I.P.,Gareev D.B.,Lescenko N.I.,1987,Safir Abdullovici Kunakbaev , Selekţia i 

semenovodstvo,2,27-28; 

2. Drobotă C.,2004,Soiuri şi linii de secară de toamnă adaptate condiţiilor de climat umed şi răcoros din 

zona de nord a ţării,Lucrări ştiinţifice-Seria Agronomie, Iaşi, vol 47; 

3. Drobotă C.,2011,Experimental results concerning the behaviour of some rye cultivars and lines,created at 

A.R.D.S Suceava, Simpozionul 54, U.S.A.M.V. Iaşi; 

4. Drobotă C., 2012, Efectul hibridării recurente asupra variabilităţii şi eredităţii principalelor caractere 

cantitative la hibrizii F1 direcţi şi reciproci de secară,Analele I.N.C.D.A. Fundulea,LXXIX; 

5. Gaşpăr I.,1981,Variabilitatea şi corelaţia principalelor caractere cantitative la unele forme de secară cu 

talie scurtă,Probleme de genetică teoretică şi aplicată,XIII(1),17-36; 

6. Gaşpăr I., Zamă E., Ştefan I., Tican Cornelia,Frăţilă I.,1988,Soiuri şi linii de secară cu talia 

scurtă,rezistente la cădere,Analele I.C.C.P.T. Fundulea,LVI,89-101; 

7. Gaşpăr I.,Zamă E.,1990,Cercetări privind variabilitatea,ereditatea şi corelarea principalelor caractere 

cantitative la unele forme de secară cu talie redusă.Probleme de genetică teoretică şi 

aplicată,XXII,(3),99-131; 

8. Gaşpăr I.,Zamă. E., Popescu Constanţa,Tican Cornelia,Voica Maria,Zoltan P.,Zbuciumeală 

I.,1996,Realizări în ameliorarea secarei cu talie scurtă şi rezistenţă sporită la cădere,Volum omagial 

1946-1996;37-52; 



 45 

9. Kobîleanski V.D., Cimeleva Z.V., Rakitina A.N.,1979,Vîsokokacestvennie obrazţi ozimoi rji, Selekţia i 

semenovodstvo, nr.3,24-25; 

10. Kobîleanski V.D.,Rakitina A.N.,Litovcenko M.F.,1989,Ishodnîi material dlea selekţii korotkostebelinoi 

rji,Selekţia i semenovodstvo,4,31-33; 

11. Kondratenko F.T.,Goncearenko A.A.,1974,Osobenosti selekţii ozimoi rji na korotkostebelnosti s 

izpolzovaniem mutanta EM-1,Tezisî dokladov III vsesoiuznogo sovesciania no selekţii,semenovodstvu i 

sortovoi agrotehnike ozimoi rji, Vashnil,str.19; 

12. Kunakbaev S.A.,Lescenko N.I.,Insupova A.I.,1979,Novoe dostijenie v selekţii ozimoi rji,Selekţia i 

semenovodstvo,4,28-31; 

13. Kurilovici V.V.,Samusik D.I.,1990, Selekţia i semenovodstvo 1,35-36; 

14. Semenova N.Iu.,1979,Ob ispolzovanii donorov korotkostebelimosti v selekţii diploidnoi ozimoi 

rji,Selekţia i semenovodstvo,6,7-10; 

15. Skorik V.V.,1979,Korreleaţia i nasledstvernost kolicestvennîh priznakov korotkostebelinoi ozimoi rji 

EM-1,Genetika,XV(6),1083-1093; 

Skorik V.V.,1988,Fenotipiceskie i geneticeskie konrreleaţii zarodîşevîh kornei korotkostebelinîh 

populeaţii ozimoi rji,Selekţia i semenovodstvo,4,12-15; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

VARIABILITATEA ŞI EREDITATEA PRINCIPALELOR 

CARACTERE MORFO-PRODUCTIVE LA HIBRIZII F1 DE SECARĂ OBŢINUŢI 

PRIN HIBRIDARE RECURENTĂ 

 

      Constantin Drobotă – S.C.D.A Suceava 

       

 

   

 Hibrizii F1 direcţi şi reciproci  rezultaţi prin hibridare recurentă între liniile de secară cu 

talie scurtă şi soiul semiînalt Gloria,in perioada 2009-2011, la S,C,D,A, Suceava, sunt prezentaţi 

in această lucrare, în urma unor determinări biometrice efectuate asupra principalelor caractere 

cantitative. 

 Talia plantei a prezentat cea mai slabă variabilitate şi a fost dimensionată prin coeficienţi 

de variaţie cuprinşi între 4,1% la hibridul direct (Sv90-EMxGloria)3 şi 7,5% la hibridul direct 

(SvM72-98xGloria)3 , iar valorile medii absolute ale caracterului s-au încadrat între 104,4 cm la 

hibridul direct  (Sv90-EMxGloria)3 şi 138,8 cm la hibridul reciproc (GloriaxSvM72-98)3, 

Valorile de mijloc ale coeficienţilor de variaţie au indus o variabilitate medie şi a fost 

înregistrată la lungimea spicului(13,3%), numărul de spiculeţe per spic(11,9%), fertilitatea 

spicului(18,1%), numărul de boabe per spic(19,8%),greutatea boabelor per spic(19,2%) şi 

MMB(14,5%), iar o variabilitate intensă a fost marcată de coeficienţii de variaţie de până la 

61,0% la capacitatea de înfrăţire, 34,1% la numărul de boabe per plantă şi 47,7% la greutatea 

boabelor per plantă. 

 După trei hibridări recurente,hibrizii F1 direcţi,mai scurţi decât hibrizii F1 reciproci ,au 

prezentat reduceri ale taliei de până la 20,7%(27,2 cm) faţă de părintele cel mai înalt şi o 

transmitere a taliei scurte in direcţia scurtării paiului, apreciata prin valori negative ale indicilor 

de dominanţă, cuprinse între -0,86 şi -1,61. 

 La majoritatea hibrizilor F1 direcţi, s-au înregistrat valori medii absolute de până la 3,8 

fraţi fertili la capacitatea de înfrăţire, 12,0 cm la lungimea spicului, 42,4 spiculeţe per spic, 71,4 

boabe per spic, 3,27 g la greutatea boabelor per spic, 272,2 boabe per plantă şi 11,9 g la 

greutatea boabelor per plantă ceea ce a pus in evidenţă, atât o creştere a valorilor dimensionale, 

la majoritatea caracterelor cantitative, 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,indicată de valori pozitive ale indicilor de dominanţă, care semnifică 

manifestarea unor valori diferenţiate de heterozis. 

 Cuvinte cheie: hibridare recurentă la secară, variabilitatea şi ereditatea caracterelor. 

                   

 

Introducere 

 

 Secara de toamnă rămâne în cultură în România ca cereală panificabilă urmând după 

grâu, având  în acelaşi timp şi o valoare furajeră deosebită. Atât prin cercetările întreprinse în 

cadrul unor programe de ameliorare orientate în direcţia scurtării taliei, cât şi prin multiplele 

destinaţii de utilizare şi avantajele proprii, neajunsurile specifice secarei pot fi depăşite. 

Referitor la cercetările efectuate, în programele de ameliorare au căpătat o largă dezvoltare 

cercetările în direcţia sporirii rezistenţei la cădere prin reducerea înălţimii plantei (Gaşpăr 
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I,,1984; Balntizin N,R, şi colab,,1987; Gaşpăr I, şi colab,,1996,1996; Kobîleanski ,V,D, şi 

colab,,1989; Drobotă C., 2004, 2011). 

 Informaţii referitoare la intensitatea variabilităţii şi ereditatea caracterelor la hibrizii F1 

direcţi şi reciproci de secară obţinuţi prin hibridare recurentă între formele cu talie scurtă şi cele 

cu talie semiînaltă şi înaltă , se întâlnesc mai rar în publicaţiile de specialitate, 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, 2012, 2015) 

 În perioada 2009-2011 s-au desfăşurat cercetările propriu-zise la S.C.D.A. Suceava şi au 

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

semiînaltă,ceea ce a 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 

Gloria. 

 

                  

      Materialul şi metoda de cercetare 

  

 Organizarea acestei experienţe a fost impusă, atât de importanţa teoretică şi implicaţiile 

practice ale cercetărilor cât şi de necesitatea adâncirii cercetărilor de ameliorare la secară în 

direcţia reducerii taliei, dar cu păstrarea unor valori superioare a elementelor de productivitate. 

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

(backcross) în perioada 2009-2011 a fost reprezentat de soiul cu talie semiînaltă Gloria, trei linii 

cu talie scurtă şi cu un determinism genetic monogenic dominant pentru acest caracter (SV 

90xEM, SV M72x98 şi SV 200Sx99), precum şi de şase hibrizi F1 direcţi şi reciproci, 

corespunzători fiecărei generaţii de retroîncrucişare. 

 Pentru obţinerea hibrizilor direcţi la prima hibridare recurentă, liniile scurte  s-au folosit 

ca forme  materne (donatoare de talie scurtă) şi soiul Gloria 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 la a 

treia retroîncrucişare, hibrizii F1 direcţi şi reciproci au servit ca forme materne. 

 În vederea aprecierii gradului de variabilitate şi a modului de transmitere a caracterelor 

morfo-productive la hibrizii F1 obţinuţi după trei hibridări recurente, s-au făcut determinări 

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

fertili, lungimea spicului, numărul de spiculeţe per spic, fertilitatea spicului, numărul şi 

greutatea boabelor şi masa a 1000 de boabe. 

 Interpretarea rezultatelor experimentale obţinute în urma analizelor biometrice, s-a 

efectuat pe baza analizei varianţei, pentru fiecare character calculându-se următoarele elemente: 

media aritmetică(x̅), varianţa(s2), abaterea standard (s), abaterea standard a mediei 

aritmetice(Sx̅), coeficientul de variaţie(s%) şi indicele de dominanţă(s). 

 Aprecierea valorică a eredităţii caracterelor analizate s-a făcut prin folosirea indicelui de 

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

                                                                
 

x̅F1=valoarea medie a caracterului la hibridul F1; 

x̅mp=valoarea medie a caracterului la formele parentale; 
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x̅HP=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 V.D.,1982). 

 Condiţiile climatice apreciate în general pe parcursul celor 3 ani de experimentare, au 

fost favorabile. 

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

surplusuri care au oscilat de la 93,4 mm în anul 2009 până la 208,3 mm in anul 2010 (tab.1). 

 Referitor la modul de distribuţie a precipitaţiilor în cursul vegetaţiei s-au semnalat, în 

toţi anii şi în diferite faze de vegetaţie ,atât surplusuri de până la +224,0 mm în perioada 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 s-a caracterizat prin înregistrarea unor valori medii anuale peste media 

multianuală, situaţie care a dus la evidenţierea unor abateri anuale pozitive, de până la 1,3 , în 

anul 2009, fără a avea şi influenţe negative asupra vegetaţiei plantelor. 

 

Tabelul 1 

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

 

Perioada 2008/2009 Abaterea 2009/2010 Abaterea 2010/2011 Abaterea 
Media 

anuală* 

Precipitaţii(mm) 

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

Sept-Oct 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 
Dec-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 +73,7 387,4 +224,0 150,4 -13,0 163,4 

Iulie 120,8 +28,5 112,0 +19,7 91,2 -1,1 92,3 

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

Temperaturi( ) 

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

Sept-Oct 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 

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

*Media multianuală la precipitaţii este calculată pe 86 de ani; Media multianuală la temperaturi este calculată pe 47 

de ani. 

  

   

  Rezultate şi discuţii 
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 Rezultatele cercetărilor propriu-zise au evidenţiat că talia plantei la hibrizii F1 direcţi şi 

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

mediu, manifestă totuşi în general o uniformitate destul de pronunţată. Drept urmare la hibrizii 

F1 direcţi ai plantei a înregistrat valori medii cuprinse între 104,4 şi 112,8 cm, iar dispersia 

restrânsă de variaţie a valorilor caracterului a fost exprimată prin coeficienţi de variaţie cuprinşi 

între 4,1 şi 7,5% (tab.2). 

 Hibrizii reciproci ce conţin soiul Gloria au prezentat o variabilitate a taliei, tot slabă dar 

uşor mai ridicată decât a hibrizilor direcţi, cuprinsă între 5,3 şi 7,2%, iar valorile medii ale 

caracterului s-au situat între 135,0 şi 138,8 cm (tab. 3). 

 În urma celor 3 hibridări recurente dintre liniile scurte şi soiul Gloria, toţi hibrizii F1 

direcţi au înregistrat reduceri faţă de valoarea medie de 131,6 cm a părintelui cel mai înalt de 

până la 20,7% (27,2 cm), iar hibrizii reciproci au realizat creşteri faţă de părintele cel mai înalt, 

de până la 5,5%, adică 7,2 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 direcţi şi reciproci de secară, rezultaţi după trei hibridări 

recurente între soiul semiînalt Gloria şi liniile scurte,  x̅=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). 

 Apreciind modul de transmitere a taliei la hibrizii F1 direcţi, după 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 
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indicelui de dominanţă, cuprinse între -0,86 la hibridul (Sv 200S-99xGloria)3 şi -1,61 la hibridul 

(SV 90-EM xGloria)3 (tab.4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                Fig. 2 Participarea relativă (%) a hibrizilor F1 de secară, la moștenirea taliei, 

în funcție de gradul de dominanță S 

 

Transmiterea taliei la hibrizii reciproci s-a realizat în direcţia părintelui cu valoarea cea 

mai mare, întrucât valorile pozitive ale indicelui de dominanţă  s-au încadrat între 1,28 la 

hibridul (Gloria xSv 200S-99)3 şi 1,85 la hibridul (Gloria xSv-M72-98)3 (tab.5). 

 Doi hibrizi direcţi, adică 33,3% din hibrizii studiaţi ce au în constituţie soiul Gloria au 

înregistrat depresii in ereditatea taliei, dovedite prin indici de dominanţă cuprinşi între -1 şi -

1,61, iar cei trei hibrizi reciproci (50% din hibrizii studiaţi) au evidenţiat heterozis în 

manifestarea caracterului, deoarece valorile indicelui de dominanţă  s-au încadrat în intervalul 

1,0 şi 1,85 (fig.2). 

Talia plantei a avut o variabilitate slabă, lungimea spicului şi numărul de spiculeţe per 

spic au înregistrat o variaţie mică spre mijlocie, iar patru din zece caractere analizate au 

prezentat o variabilitate mijlocie, coeficienţii de variaţie ajungând până la 18,1% la fertilitatea 

spicului, 19,8% la numărul de boabe per spic, 19,2%  la greutatea boabelor per spic şi 14,5% la 

MMB (tab. 2 şi 3), 18,1% la fertilitatea spicului, 19,8% la numărul de boabe per spic, 19,2% la 

greutatea per spic şi 14,5% la MMB (tab. 2 şi 3). 

 

 Tabelul 2 
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Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii F1 direcţi de secară obţinuţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Gloria  în perioada 2009-2011 la S.C.D.A. Suceava 

  

Tabelul 3 

 

Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii F1 reciproci de secară rezultaţi prin hibridare 

recurentă între liniile cu talie scurtă şi soiul Gloria în perioada 2009-2011 

 

Evidenţierea unei variabilităţi intense la trei caractere a fost marcată de coeficienţi de 

variaţie de până la 61,0% la capacitatea de înfrăţire, 34,1% la numărul de boabe per plantă şi 

47,7%  la greutatea boabelor per plantă (tab. 2 şi 3). 

 În ansamblu, s-a observat o influenţă citoplasmatică maternă în transmiterea majorităţii 

caracterelor cantitative în descendenţa hibridă, concretizată printr-o superioritate a valoriilor 

medii absolute şi a coeficienţiilor de variaţie la majoritatea hibrizilor direcţi faţă de cei reciproci, 

fapt care o oferit posibilităţi sporite de selecţie a unor noi genotipuri de secară cu talie scurtă şi 

cu valori superioare pentru aceste caractere. 

Nr. 

crt. 

Caracterele morfo- 

productive 

Indicii varianţei la hibrizi direcţi 

(Sv90EM x 

Gloria) 

(Sv M72-98 x 

Gloria)3 
(Sv 200S-99xGloria)3 

x̅ sx̅ s% x̅ sx̅ s% x̅ sx̅ s% 

1 Talia plantei (cm) 104,4 0,9 4,1 112,8 1,7 7,5 109,4 0,9 4,2 

2 Nr. fraţi fertile/plantă 3,6 0,2 24,8 3,8 0,4 50,6 3,4 0,4 61,0 

3 Lungimea spicului pr(cm) 11,2 0,2 7,5 12 0,2 8,3 11,6 0,3 13,3 

4 Nr. spiculeţe /spic 40 0,8 11,9 42,4 0,6 7,0 37,2 0,6 10,3 

5 Fert. spicului princ. -%- 84 2,2 13,0 75,5 2,2 14,3 84,2 2,7 18,1 

6 Nr. boabe/spic 68,2 2,3 17,0 54,0 0,8 5,7 71,4 2,9 19,8 

7 Greut. boabelor/spic-g 3,27 0,11 18,9 2,08 0,1 17,2 2,96 0,06 10,9 

8 Nr. boabe/plantă 272,2 13,6 25,0 270,2 17,5 32,3 265,2 14,0 34,1 

9 Greut. boabe/plantă g 11,9 0,38 16,0 11,5 1,06 46,1 9,46 0,90 47,7 

10 MMB - g 43,72 0,9 10,7 42,6 1,2 14,5 35,67 1,0 13,6 

Nr. 

crt. 

Caracterele morfo- 

productive 

Indicii varianţei la hibrizi reciproci 

(Gloria x Sv 90-Em)3 (Gloria x Sv M72-98)3 (Gloria x Sv 200S-99)3 

x̅ sx̅ s% x̅ sx̅ s% x̅ sx̅ s% 

1 Talia plantei (cm) 137,6 1,5 5,3 138,8 1,5 5,6 135,0 1,9 7,2 

2 Nr. fraţi fertile/plantă 2,6 0,1 21,3 2,5 0,1 22,8 2,8 0,1 16,0 

3 Lungimea spicului(cm) 11,3 0,2 7,8 11,4 0,2 7,8 11,3 0,1 4,8 

4 Nr. spiculeţe/spic 37,8 0,3 3,7 39,6 0,3 4,2 40,0 0,4 5,0 

5 Fertilitatea spicului pr.% 93,8 1,1 5,7 93,4 1,3 7,0 75,6 2,8 17,8 

6 Nr. boabe/spic 63,2 2,0 13,4 55,9 1,3 10,6 66,4 2,1 17,1 

7 Greut. boabe/spic - g 2,46 0,07 12,4 2,12 0,09 13,9 2,31 0,11 19,2 

8 Nr. boabe/plantă 248,2 8,7 17,6 239,6 10,0 20,9 251,0 12,3 24,5 

9 Greut. boabe/plantă - g 9,45 0,30 15,8 9,95 0,59 29,7 10,46 0,44 21,0 

10 MMB - g 38,07 0,6 8,1 41,53 0,8 10,2 41,67 0,6 7,0 
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 Toţi hibrizii direcţi ce conţin în formulă soiul Gloria, au realizat o moştenire a 

capacităţii de înfrăţire în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, realizând un număr de 

fraţi superiori hibrizilor reciproci, de până la 3,8  fraţi fertili per plantă la hibridul (Sv 200S-

99xGloria)3(tab.4), iar hibrizii reciproci au moştenit caracterul în direcţia genitorului cu 

valoarea cea mai mică şi au prezentat faţă de părintele cel mai înfrăţit reduceri de până la 1,7 

fraţi la hibridul (Gloriax SvM72-98)3 (tab.5). 

 Superioritatea hibrizilor direcţi faţă de hibrizii reciproci a fost reliefată de valorile medii 

ale lungimii spicului de până la 12 cm la hibridul (Sv-M72-98x Gloria)3, impunându-se prin 

moştenirea caracterului în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare faţă de care a prezentat 

creşteri de până la 0,5 cm la hibridul (Sv-M72-98x Gloria)3 cât şi o reducere de  0,3 cm la 

hibridul (Sv-90-EMx Gloria)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 4,8 spiculeţe a fost realizată de hibridul direct (Sv-M72-98xGloria)3 (tab. 4). 

 Valorile gradului de dominanţă, înscrise între -0,27 şi 2,36 au făcut ca 4 din 6 hibrizi 

studiaţi să moştenească fertilitatea spicului în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare , faţă 

de care numai 2 hibrizi reciproci au înregistrat creşteri ale caracterului de până la 8,7% la 

hibridul(Gloria x Sv -90-EM)3 (tab.5). 

 La majoritatea hibrizilor direcţi şi reciproci s-a realizat atât o transmitere a  numărului de 

boabe per spic în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare,  cât şi creşteri ale caracterului 

faţă de acesta de până la 10 boabe per spic la hibridul (Sv-200S-99xGloria)3 (tab. 5). 

 Înregistrarea de către majoritatea hibrizilor direcţi, faţă de părintele cu greutatea 

boabelor per spic cea mai mare  a unor creşteri superioare celor realizate de hibrizii reciproci, 

de până la 0,92 g la hibridul (Sv 90-EMxGloria)3 a fost completată de transmiterea caracterului 

la majoritatea hibrizilor studiaţi in direcţia părintelui cu valoarea cea mai bună(tab. 4). 

În timp ce toţi hibrizii direcţi au moştenit numărul de boabe per plantă în direcţia 

părintelui cu valoarea cea mai mare, faţă de care au realizat creşteri de până la 9,1 boabe per 

plantă la hibridul (Sv 90-EMxGloria)3, hibrizii reciproci au reacţionat, faţă de genitorul cel mai 

bun, prin reduceri ale valorii caracterului de până la 23,5 boabe per plantă la hibridul (Gloriax 

Sv M72-98)3(tab. 4 şi 5). 

 Cu excepţia hibridului direct (Sv200S x Gloria)3 şi hibridului reciproc (Gloria x Sv 90-

EM)3, care s-au evidenţiat prin moştenirea greutăţii boabelor per plantă în direcţia părintelui cu 

valoarea cea mai mică şi prin reduceri de până la 0,5 g faţă de părintele cel mai bun, ceilalţi 

hibrizi studiaţi s-au remarcat, atât prin moştenirea caracterului în direcţia părintelui cu valoarea 

cea mai mare, cât şi prin creşteri valorice faţă de acesta de până la 1,95 g la hibridul direct(Sv 

M72-98xGloria)3 (tab 4 şi 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4 
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Modul de transmitere ereditară a caracterelor cantitative,,exprimat prin gradul de dominanţă S, 

la hibrizii F1 direcţi de secară, rezultaţi prin hibridare recurentă, între liniile cu talie scurtă şi 

soiul Gloria, în perioada 2009-2011 la S.C.D.A Suceava 

 

Chiar dacă hibridul direct (Sv-200S-99xGloria)3 şi hibridul reciproc (GloriaxSv-90-

EM)3 au înregistrat reduceri ale masei a 1000 de boabe de până la 4,72 g şi o moştenire a 

caracterului în direcţia părintelui cu valoarea ce mai mică, totuşi transmiterea caracterului, la 

majoritatea hibrizilor direcţi şi reciproci s-a făcut în direcţia părintelui cu valoarea cea mai mare, 

iar creşterile caracterului faţă de acesta au ajuns până la 3,33g la hibridul direct (Sv 90-EMx 

Gloria)3 (tab. 4 şi 5). 

 Din analiza generală a 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 influenţeze 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 genotipuri scurte de secară şi cu valori superioare pentru principalele 

caractere cantitative. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 5 

 

Nr.crt. 
Caracterele 

cantitative 

Gradul de dominanţă la hibrizii direcţi 

(Sv 90-EMxGloria)3 (Sv M72-98xGloria)3 (Sv 200S-99xGloria)3 

♀ F1 ♂ S ♀ F1 ♂ S ♀ F1 ♂ S 

1 
Talia 

plantei(cm) 
110,8 104,4 131,6 -1,61 114,8 112,8 131,6 -1,23 

107,

8 
109,4 13,6 -0,86 

2 
Nr. fraţi 

fertili/plantă 
4,0 3,6 2,4 0,50 4,2 3,8 2,4 0,55 3,8 3,4 2,4 0,43 

3 
Lung. spic 

princ.-cm 
9,9 11,2 11,5 0,62 9,6 12,0 11,5 1,53 9,2 11,6 11,5 1,09 

4 
Nr. 

spiculeţe/spic 
35,7 40,0 37,6 3,53 35,0 42,4 37,6 4,69 34,5 37,2 37,6 0,74 

5 
Fert. spic. princ. 

% 
72,3 84,0 85,1 0,83 70,0 75,5 85,1 -0,27 68,8 84,2 85,1 0,89 

6 Nr. boabe/spic 58,1 68,2 61,4 5,12 56,6 54,0 61,4 -2,08 52,3 71,4 61,4 3,20 

7 
Greut. 

boabe/spic-g 
2,21 3,27 2,35 14,14 2,06 2,08 2,35 -0,80 2,15 2,96 2,35 7,10 

8 
Nr. 

boabe/plantă 
209,4 272,2 263,1 1,34 239,2 270,2 263,1 1,59 

203,

1 
265,2 

263,

1 
1,07 

9 
Greut. 

boabe/plantă-g 
9,56 11,90 9,95 10,46 9,84 11,51 9,95 24,85 9,41 9,46 9,95 -0,78 

10 M.M.B.- g 37,89 43,72 40,39 3,66 35,07 42,60 40,39 1,83 37,41 35,67 40,39 -2,17 
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Modul de transmitere ereditară a caracterelor cantitative,exprimat prin gradul de dominanţă S, la 

hibrizii F1 reciproci de secară, rezultaţi prin hibridare recurentă între liniile cu talie scurtă şi 

soiul Gloria în perioada 2009-2011, la S.C.D.A Suceava 

 

   

 

 

Concluzii 

 

 1. La hibrizii F1 de secară rezultaţi prin 3 hibridări recurente , variabilitatea taliei plantei, 

comparativ cu a celorlalte caractere a fost cea mai slabă, fiind exprimată prin coeficienţi de 

variaţie cuprinşi între 4,1% şi 7,5%, iar dispersiile valorice înregistrate de majoritatea hibrizilor 

direcţi au fost sensibil mai restrânse, decât cele ale hibrizilor reciproci şi s-au concretizat în 

valori medii absolute cuprinse între 104,4 cm la hibridul direct (Sv 90-EMx Gloria)3 şi 138,8 cm 

la hibridul reciproc (Gloria x Sv M72-98)3. 

 2. Lungimea spicului şi numărului de spiculeţe per spic au înregistrat o variaţie mică 

spre mijlocie, coeficienţii de variaţie ajungând până la 13,3% şi respectiv 11,9%, iar patru 

caractere au avut o variabilitate mijlocie prezentând coeficienţi de variaţie de până la 18,1% la 

fertilitatea spicului, 19,8% la numărul de boabe per spic, 19,2% la greutatea boabelor per spic şi 

14,5% la MMB. Evidenţierea unei variabilităţi intense la trei caractere a fost marcată de 

coeficienţi de variaţie de până la 61,0% la capacitatea de înfrăţire, 34,1% la numărul de boabe 

per plantă şi 47,7% 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 maternă 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 Gloria, de până la  20,7% 

(27,2 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 

Nr.crt 
Caractere 

cantitative 

Gradul de dominanţă la hibrizii direcţi 

(Gloria x Sv 90-EM)3 (Gloria x Sv M72-98)3 (Gloria x Sv200S-90)3 

♀ F1 ♂ S ♀ F1 ♂ S ♀ F1 ♂ S 

1 Talia plantei(cm) 131,6 137,6 110,8 1,60 131,6 138,8 
114,

8 
1,85 131,6 135,0 

107,

8 
1,28 

2 
Nr. fraţi 

fertili/plantă 
2,4 2,6 4,0 

-

0,75 
2,4 2,5 4,2 -0,89 2,4 2,8 3,8 -0,43 

3 
Lung. spic princ. -

cm 
11,5 11,3 9,9 0,75 11,5 11,4 9,6 0,89 11,5 11,3 9,2 0,83 

4 Nr. spiculeţe/spic 37,6 37,8 35,7 1,21 37,6 39,6 35,0 2,54 37,6 40,0 34,5 2,55 

5 Fert.spic princ. % 85,1 93,8 72,3 2,36 85,1 93,4 70,0 2,10 85,1 75,6 68,8 -0,16 

6 Nr. boabe/spic 61,4 63,2 58,1 2,09 61,4 55,9 56,6 -1,29 61,4 66,4 52,3 2,10 

7 Greut. boabe/spic-g 2,35 2,46 2,21 2,57 2,35 2,12 2,06 -0,53 2,35 2,31 2,15 0,6 

8 Nr.boabe/plantă 263,1 248,2 209,4 0,45 263,1 239,6 239,2 -0,96 263,1 251,0 230,1 0,60 

9 
Greut. 

boabe/plantă g 
9,95 9,45 9,56 

-

1,49 
9,95 9,98 9,84 1,54 9,95 10,46 9,41 2,78 

10 M.M.B. - g 40,39 38,07 37,89 -0,86 40,39 41,53 35,07 1,43 40,39 41,67 37,41 1,86 
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mică, pusă în evidenţă de valorile negative ale indicilor de dominanţă, cuprinse între -0,86 şi -

1,61. 

 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 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 in 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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CERCETĂRI PRIVIND DEPISTAREA NOILOR RASE FIZIOLOGICE DE RÂIE 

NEAGRĂ, MULT MAI AGRESIVE FAŢĂ DE RASA INIŢIALĂ D1 ,  CAPABIBILE SĂ 

INFESTEZE SOIURILE DECLARATE REZISTENTE LA PATOGENUL COMUN 
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    Referitor la specializarea fiziologică a agentului patogen, până în anul 1942, s-a respins 

ideea apariţiei unor noi rase fiziologice a ciupercii Synchytrium endobioticum, deoarece se 

considera că are însuşiri foarte stabile. Această idee a pornit de la observaţia că soiurile de cartof 

rezistente au rămas mulţi ani rezistente pretutindeni unde s-au cultivat, iar raporturile dintre 

parazit şi planta gazdă sunt foarte stabile, instabilitatea lor fiind insesizabilă, însă de la începutul 

celui de al doilea război mondial s-au descoperit de noi rase şi biotipuri de Synchytrium 

endobioticum. Afost demonstrată această apariţie a noilor rase prin descoperirea lor în anii 1940 

şi 1950 pe teritoriile R.D.G. şi R.F.G., la începutul anilor 1960 în U.R.S.S., iar în anii 1964-

1969 în Cehoslovacia (tab. 1). 

 

                                                                                                                              Tabelul 1 

Noile rase fiziologice descoperite după anul 1940 

 

Numerotarea 

după Ullrich 

 

Notarea după 

Hey 

Anul 

constatării 

Locul 

constatării 

Ţara 

1 D1 1896   

2 G1 1941 Giessubel R.D.G. 

3 SB 1940 Slberhutte Cehoslovacia 

4 P1 1942 Pappenheim R.D.G. 

5 K1 1951 Kppatz R.D.G. 

6 - 1952 Olpe R.F.G. 

7 - 1953 Schveinsberg R-F-G 

8 - 1954 Kohlhaus R.F.G. 

9 R1 1950 Rudolfstadt R.F.G. 

10 E1 1956 Eulenorf R.F.G. 

11 M1 1961 Verchne Bistr. U.R.S.S. 

12 R2 1961 Racov U.R.S.S. 

13 B1 1961 Bucovcy U.R.S.S. 

14 - 1964 Boy Roberte N.Zeelandă 

15 P2 1965 Plachov Cehoslovacia 

16 N1 1967 Nezkov Cehoslovacia 

 

   Despre apariţia noilor rase fiziologice ale agentului patogen al Râiei negre, există trei 

puncte de vedere, care explică mecanismul şi posibilităţile de apariţie, genetic, neolamarc şi 

influenţa posibilă a  condiţiilor de climă. 

    Genetic, se explică apariţia noilor rase fiziologice prin mutaţii, prin recombinarea 

genelor cu ajutorul hibridării, heterocariozei şi parasexualităţii, acţionând însă şi procesele de 

selecţie. După Braun (1942), rasele agresive au apărut prin încrucişarea sau mutaţii. După Hey 

(1959), rasa G1 a apărut prin mutaţii, iar rasa P1 a putut apare prin încrucişarea rasei G1 cu rasa 

iniţială D1. 

    Punctul de vadere neolamarc este susţinut de Bojnansky (1959) , care opinează că rasele 

noi apar prin adaptarea activă a ciupercii la condiţiile nefavorabile de mediu, create prin 

cultivarea de soiuri rezistente de cartof. Acest punct de vedere este explicat prin experienţele cu 
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pasajarea agentului patogen al rasei iniţiale D1, la soiurile slab rezistente pe care s-a reuşit 

formarea tumorilor izolate, în stare să infecteze alte soiuri rezistente. După Malec (1974), 

apariţia noii rase prin pasajare poate avea loc prin selecţia indivizilor virulenţi din populaţia în 

cauză, deoarece nu a fost demonstrată adaptarea ereditară activă la soi sau linii genetic pure a 

patogenului. 

     Pentru a fi posibilă apariţia de noi rase prin mutaţii şi recombinarea genelor, ciuperca 

trebuie să aibă posibilitatea să întâlnească cel puţin o rezistenţă limitată, posibilitate oferită de 

soiurile slabrezistente sau rezistente. S-a constatat că substanţele chinină şi fenoli, care în plantă 

au funcţia de apărare, au influenţă mutagenă asupra ciupercii. Rolul pe care îl au soiurile slab 

rezistente şi rezistente în apariţia noilor rase este confirmat de faptul că acestea s-au cultivat în 

locuri contaminate cu rasa D1, unde mai târziu au apărut rase agresive. Acest lucru este valabil 

pentru rasele germane care au apărut după cultivarea soiurilor rezistente la scurt timp, pentru 

rasele din U.R.S.S. care au fost determinate după 12 ani şi rasele din Cehoslovacia care s-au 

determinat după aproximativ 15 ani.  În procesul apariţiei noilor rase , un rol important îl au 

akinetosporangii, întrucât ciuperca spre sfârşitul ciclului evolutiv trece din faza haploidă la faza 

diloidă (Malec 1974). 

       Punctul de vedere privind influenţa posibilă a condiţiilor de mediu asupra apariţiei 

raselor este susţinută de Jefremenko (1982), care opinează că rasele germane au apărut la limita 

dintre zonele favorabile şi nefavorabile cu condiţii climatice caracterizate prin temperaturi mai 

ridicate şi precipitaţii mai puţine. 

     Întrucât până în prezent nu sunt posibilităţi exacte de diferenţiere a raselor fiziologice, 

cum ar fi deosebiri morfologice, anatomice, biochimice şi ecologice, singurul mod de 

diferenţiere a acestora se poate face după reacţiile diferite ale soiurilor de cartof diferenţiatoare 

de rase. 

      În ţara noastră în prezent nu se cunoaşte decât existenţa rasei iniţiale D1, astfel se 

impune necesitatea studierii posibilităţii apariţiei unor noi rase fiziologice pe terenul 

experimental din cadrul Centrului de Cercetări Agricoloe Pojorâta, unde incă din anul 1954 se 

testează rezistenţa al râia neagră atât în condiţii de câmp cât şi în condiţii de seră, a materialului 

iniţial de ameliorare şi a soiurilor provenite din import. 

 Este posibilă apariţia de noi rase fiziologice în condiţii ecologice favorabile pentru 

desfăşurarea ciclului biologic al ciupercii, care întâlnind o rezistenţă limitată din partea plantei 

gazdă poate diferenţia rase agresive, posibilitate oferită de faptul că în câmpul de testare a 

rezistenţei se încearcă soiuri şi descendenţe sensibile şi rezistente. 

  Identificarea existenţei unei alte rase fiziologice decât cea cunoscută la noi în ţară (D1) 

este motivată şi de faptul că pe plan european sunt cunoscute un număr de alte 41 rase 

fiziologice ale ciupercii  Synchytrium endobioticum, după cum urmează: Olanda-4 

rase,Germania-11 rase, Cehia -19 rase şi Ucraina-7 rase.  

 

                                     

 

 

 

Materialul şi metoda de cercetare 

 

    În anii 2006-2008 la Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta s-au executat, în condiţii de 

câmp, cercetări referitoare la identificarea existenţei unor noi rase de Synchytrium endobioticum 
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în afara de rasa iniţială D1, pe un sol foarte infestat cu agentul patogen al râiei negre.  Având în 

vedere cnoaşterea pretenţiilor ciupercii faţă de factorii de climă şi sol,  Bojnanscky ( 1959 ) a 

stabilit prognoza răspândirii, dezvoltării şi a pagubelelor ce le poate produce boala , delimitând 

regiuni foarte favorabile, favorabile şi nefavorabile,  caracterizate după următorii factori de 

bază: precipitaţii medii anuale, temperatura medie anuală, temperatura medie din luna iulie, 

numărul zilelor din an cu temperatura solului sub 5o C, altitudinea şi tipul de sol (tab. 2).  Din 

acest punct de vedere, factorii de climă şi sol de la Pjorâta se încadrează în zona foarte 

favorabilă dezvoltării agentului patogen cât şi a apariţiei noilor rase fiziologice, mult mai 

agresive faţă de rasa iniţială D1 ( tab.2 ).   

   

                                                                                                                                           

                                                                                                                            Tabelul 2 

                 Condiţiile ecologice privind apariţia, evoluţia şi răspândirea râiei negre 

 

Caracteristici Regiune Pojorâta 

Foarte favorabilă Favorabilă Nefavorabilă 

Altitudine 500 m 250-500 m 250 m 800 m 

Precipit.medii anuale 800 mm 700-800 mm 600 mm 726 mm 

Temper. medii anuale 6 0 C 6  – 8 0 C > 8 0 C 6,4 0 C 

Temper.medie iulie 16 0 C 16 – 18 0 C >18 0 C 13 0 C 

Nr.zile din an cu < 5oC 160 110 110 150 

Soluri 

-pietroase 

-de turbă 

-brune 

-putrnic podzolite 

-slab podzol. 

- luto-nisip. 

- aluviale 

-nisipoase 

-sărăturoase 

- pietroase 

-luto nisip. 

-aluviale 

 

      

        În regiunile foarte favorabile, prin cultivarea soiurilor sensibile la patogen, pagubele ce 

se înregistrează sunt foarte mari, iar gradul de infestare al solului se menţine destul de ridicat.  

În regiuni favorabile, intensitatea apariţiei bolii este mai scăzută, pagubelele sunt mai mici, iar 

în verile secetoase şi calde, boala stagnează. În regiunile nefavorabile, boala nu se manifestă 

decât în intensitate slabă, iar în sol populaţia patogenului dispare, o dispariţie totală are loc după 

5-7 ani.  

       În contextul identificării existenţei unor noi rase de Synchytrium endobioticum, în afară 

de rasa iniţială D1 (rasa comună), s-a constituit şi utilizat un sortiment compus din 19 soiuri de 

cartof diferenţiatoare de rase ale patogenului, soiuri utilizate şi în alte ţări, din care:  2 soiuri 

sensibile numai la biotipul iniţial D1, 2 soiuri sensibile atât la D1 cât şi la alte biotipuri ale 

patogenului, 15 soiuri rezistente la biotipul comun ( D1 ) dar sensibile la unul sau mai multe rase 

fiziologice descoperite în alte ţări.         

      Experienţa a fost amplasată după metoda blocurilor randomizate în trei repetiţii, 

plantându-se în ficare repetiţie câte 50 de tuberculi la distanţa de 70 cm între rânduri şi 20 cm 

între tuberculi pe rând. După plantare, s-au executat lucrări de întreţinere a culturii conform 

tehnoplogiei în vederea asigurării unei dezvoltări normale a plantelor.  

       Sub aspect meteorologic, fiecare an de cercetare prezintă particularităţi în ceea ce priveşte 

temperaturile cât şi precipitaţiile Temperatura medie multianuală în această zonă este de 6,4°C pe 

întregul an şi de 12,7° C pe perioada de vegetaţie iar precipitaţiile medii multianuale 
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înregistrează valori de 726,2 pe întregul an şi 531,0 pe perioada de vegetaţie (tab. 3 ).  Din punct 

de vedere al precipitaţiilor , anul 2006 s-a situat, nesemnificativ, sub  media multianuală cu 26,7 

mm pe întregul an şi au depăşit semnificativ  pe perioada de vegetaţie cu 106,9 mm. 

Temperaturile au înregistrat valori egale cu normala pe întregul an şi au depăşit normala pe 

perioada de vegetaţie cu 0,80C. Anul 2007 a fost normal din punct de vedere al precipitaţiilor 

atât  pe întregul an cât şi pe perioada de vegetaţie, dar temperaturile s-au situat semnificativ 

peste normală,  cu 2,5° C pe întregul an şi cu 3,4 ° C pe perioada de vegetaţie.  În anul 2008, 

precipitaţiile au depăşit semnificativ valorile mediei multianuale cu 185,2 mm pe întregul an şi 

cu 234,1 mm pe perioada de vegetaţie, datorită precipitaţiilor abundente din luna iulie când s-au 

înregistrat 299,0 mm. Valorile temperaturilor au fost normale pe întregul an şi mai mari cu 

1,60C pe perioada de vegetaţie. 

 

Tabelul 3 

                  Condiţiile climatice din perioada de cercetare (2006-2008) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Specificare              Precipitaţii     (  mm  )              Temperaturi     (  ° C  ) 

       Anuale              IV- IX              anuale              IV – IX 

         2006          699,5          637,9 6,4 13,5 

         2007          757,7          520,8 8,9 16,1 

         2008          911,4          765,1 6,7 14,3 

Media 

multianuală 
726,2 531,0 6,4 12,7 

 

   Identificarea infecţiei s-a făcut prin observaţii la sfârşitul lunii iulie şi în toamnă la 

recoltarea soiurilor în luna septembrie. În vară, s-au făcut obsevaţiile specifice pe pe un număr 

de 25 de cuiburi la fiecare soi în cele trei repetiţii, iar toamna s-au efectuat observaţiile finale. 

Aprecierea infecţiei s-a făcut la fiecare cuib prin spălarea bazei tulpinii şi tuberculilor la fiecare 

plantă în vederea depistării cu uşurinţă a celor mai mici tumori canceroase. În funcţie de 

procentul plantelor atacate şi de mărimea tumorilor s-a efectuat notatrea atacului, utilizându-se 

următoarea scară de apeciere la patogen ( tab. 4 ). 

 

                                                                                                                              Tabelul 4 

                                                     Scara de apreciere 

Plante atacate 

(%)   

Mărimea tumorilor 

(cm/ diametru) 

Nota Aprecierea  

- - 0 foarte rezistent 

1-5 <0,5 1 rezistent 

5-15 0,5-1,5 2 mijlociu rezistent 

15-30 1,5-2,0 3 sensibil 

>30 >2,0 4 foarte sensibil 

 

                                              Rezultate şi discuţii 

 

     În urma rezultatelor obţinute referitoare la identificarea noilor rase fiziologice ale 

patogenului Synchytrium endobioticum, mult mai agresive faţă de rasa iniţială ( D1 ), prin 
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observaţii efectuate asupra comportării sortimentuli de soiuri diferenţiatoare de rase luate în 

studiu, s-a constatat că din cele 19 soiuri, 14 s-au dovedit a fi rezistente la toate rasele 

menţionate a fi sensibile iar 5 soiuri au prezentat diferite grade de sensibilitate atât la 

observaţiile de vară cât şi de toamnă ( tab. 5 ). Soiurile Urgenta, Imandra, Nora, Oktia Brionok, 

Susane, Tondra Ultimus Ora Zeissing, Wenun, Ausonia Certa şi Saphir sunt soiuri care prezintă 

rezstenă faţă de rasa comună D1 a agentului patogen, iar la celelalte rase menţionate a fi 

sensibile,  nu s-au manifestat ca sensibile în câmpul experimental de la Pojorâta,  ceea ce 

demonstrează că  acest sol nu este infestat cu una din aceste rase.    

Dintre cele 5 soiuri care au prezentat sensibilitate la Râia neagră, soiurile Bintje şi 

Woltman, cunoscute din cercetările efectuate la noi şi pe plan mondial ca soiuri foarte sensibile 

la rasa iniţială D1 şi alte rase fiziologice ( G1, P1, K1, E1 şi 9R1 ), nu pot da garanţia că solul pe 

care s-au executat cercetările ar exista şi alte rase fiziologice în afara arsei iniţiale D1.       

 

                                                                                                                                Tabelul 5 

Reacţia soiurilor din sortimentul de testare la diferite rase fiziologice de Synchytrium 

endobioticum  la C.C.A. Pojorâta 

     

     Soiurile Granola şi Tunica certifică prezenţa rasei iniţiale D1, deoarece aceste soiuri nu 

prezintă sensibilitate şi la alte rase, manifestând un grad de atac a patogenului foarte puternic, 

numărul de plante luate în studiu fiind atacate în procent de 29 % iar mărimea tumorilor 

depăşind 1,8 cm în diametru . 

Soiul Fortuna, soi rezistent la rasa comună D1,  este singurul soi dintre cele luate în 

studiu care,  s-a manifestat ca sensibil la la patogen în câmpul experimental, numărul de plante 

atacate fiind de 22 % iar mărimea tumorilor depăşind 1,6%. Din cercetările executate până acum 

Nr 

crt. 

Soiul 

 

Rase fiziologice faţă 

de care sunt soiurile sensibile 

Nota atac 

de vară 

Nota atac de 

toamnă 

repetiţia 

I II III I II III 

1 Urgenta  G1,6,7,8,9,R1,M1,R1 - - - - - - 

2 Fortuna G1,F1,E1,M1,12R1,R2,N1 1 1 1 1 1 2 

3 Imandra 12R1, 13B1 - - - - - - 

4 Kardula - - - - - - - 

5 Nor - - - - - - - 

6 Oktia Brionok G1, M1, 12R1, B1 - - - - - - 

7 Susane M1, 12R1 - - - - - - 

8 Tondra - - - - - - - 

9 Tunica D1 2 3 2 3 3 3 

10 Ultimus G1, 8, M1, B1, 12R1 - - - - - - 

11 Ora (mira) M1, 12R1 - - - - - - 

12 Zeissig 8, M1, 12R1, 15P2 - - - - - - 

13 Wenun 16N1 - - - - - - 

14 Ausonia - - - - - - - 

15 Certo - - - - - - - 

16 Granola D1 2 3 2 3 3 3 

17 Saphir G1, P2 - - - - - - 

18 Wolhtman D1, G1, P1, K1, E1, 9R1 3 2 3 3 3 3 

19 Bintje D1,G1,P1, K1, E1, 9R1 3 3 2 3 3 3 
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şi în alte ţări, soiul Fortuna este singurul sensibil la rasa E1 alături de Bintje şi Wohltman.  

Comparativ cu celelalte soiuri luate în studiu şi ţinând cont că soiurile Bintje şi Wohltman sunt 

sensibile şi la rasa iniţială D1 iar Fortuna fiind rezistent la D1, se poate concluziona că pe terenul 

de la  Pojorâta unde se face testarea, de foarte mulţi ani, a genotipurilor de cartof în curs de 

ameliorare şi a materialului provenit din import,  confirmă apariţia unor noi rase fiziologice de 

Synchytrium endobioticum, cu specificare a rasei E1.    

 

 

                                                              Concluzii 

 

        In sola de testare a rezistentei cartofului la râia neagră produsă de ciuperca Synchytrium 

endobioticum de la Centrul Pojorâta, in urma cercetărilor efectuate în acest scop se confirmă 

apariţia unor noi rase fizilogice mult mai agresive faţă de patotipul ( D1 )  cum ar fi rasele E1, 

M1, F1, etc. 
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         The paper considers a possibility of increasing the usage of solar energy for 

photosynthesis and increasing the productiveness of arable land due to intermediate plants, mais  

       Key words: photosynthesis, winter crops, stubbly, indices in crop productivity, 

biohydrothermal potential. 

 

Introduction 

 

  The green plants, using the pigment chlorophyll, absorb energy from sunlight and use it 

to create simple, fully oxidized, without stockpiles of chemical energy metabolism - carbon 

dioxide, water and mineral salts, they are rich in energy, complex, and diverse in composition of 

organic matter, releasing in this connection free oxygen in the atmosphere. Formed in 

photosynthesis organic matter serve as food for all living organisms on Earth, including humans, 

and the oxygen that is allocated, is used for breathing. The products of photosynthesis of plants 

on Earth, how expertly a man will it multiply and how fully and rationally he will use it for the 

nutritional goals - depends the degree of supply of humanity and the possible level of 

habitability of the Earth. 

         Photosynthesis - that's the main function and process of powering plants as autotrophic 

organisms. It is evident from the fact that 90-95% of plant biomass are organic substances 

formed during photosynthesis. To increase the productivity of plants - is, above all, to improve 

their photosynthetic productivity and utilization of photosynthesis to solar radiation. It has been 

found out that the flow of radiation is the ultimate decisive factor in determining the maximum 

yield of plants. 

 

Material and methods research 

 

  One of the major farming practices that lead to increased photosynthetic activity of 

plants in crops is the use of fertilizers. For the purpose of the experimental study of this issue, 

we have conducted research in PCB "Lighthouse" Novoselytsia district of Chernivtsi region of 

the impact of fertilizers on the basic parameters of photosynthetic activity of plants in corn 

crops. Corn was sawn with the aisle of 70 cm, hybrid Lyubava. Studied black soil ashed and 

average Loam, which in 0-30 cm arable layer contains 13-14 mg lightly-hydrolyzed nitrogen, 

mobile forms of phosphorus - 9-10 mg, exchangeable potassium - 16-18 mg / 100 g soil pH of 

salt extract - 6,5.                                                                                           

 Fertilizers (Nitroamophoska, humus, manure, bio-pro-farm (organic fertilizer, a                                                                                               

mixture of peat and chicken manure containing: N - 2,5%, P2O5 - 1.65% K2O -1.6%, CaO - 

4%, eco-granule content: NRK - 4.5%) contributed in autumn on plowing plowed fields. 

Climatic conditions during the vegetation period (IV-IX month): rain, mm - in 2011r.-367.8; -

347.2 in 2012, 455.0 in 2013the temperature of air in 0S- 2011r.- 18.4; 2,012 -18.9; -17.2 2,013. 

In our study used herbicide Master Power: the seed before planting were treated with 

disinfectants Vitavaks that securely controls disease transmitted through seeds and soil and 

biological products - vermistim. 

The first requirement, on which crop can be assessed - is the presence of a particular 

structure to absorb his energy radiation incident upon it more fully. The main organs of plants 

that absorb light energy for photosynthesis are naturally leaves, that is why the optical density of 

sowing should be closely linked to the area of leaves on one hectare or per 1 m2 sowing. As the 
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leaves in crops area increased to 30-40 thousand m2 / ha/ the rate of energy absorption is greatly 

increased. Further growth of the leaves area does not give a significant increase in the 

percentage of energy absorption. This gave us reason to believe that the area leaves 35-40 

thousand. m2 / ha/ corresponds to optimal structure of crops. 

         Crops that have the optimal structure and good progress of its development and 

formation, we considered those in which the area of leaves, if possible, quickly grows to a size 

of about 40 thousand. m2 / ha, then, if possible, for a long time (depending on the length of the 

growing season of a different plant) is stored in an active state at this level and, finally, 

significantly reduces or completely dies, giving the plastic material for the formation of 

reproductive organs or recourse ones. 

          Equally fruitless lost of potentially active energy of solar radiation takes place because the 

actual period of the growing season is much shorter than the potential period, implying, for 

example, the length of the period with average daily temperatures above + 5. It is particularly 

great underutilization of solar radiation during the spring months (april-may, and in southern 

and march), when the illumination is quite good for active photosynthetic activity but the 

temperature is low. This leads to a particularly severe underutilization of solar radiation energy 

in spring and even summer months of late spring heat-loving crops cultivated that are sown per 

large areas of supply, but the plantlets which in the early phases are characterized by slow 

growth [7-10].The result is that in the month the best illumination crops have too small area of 

leaves and poorly absorb energy radiation, and by the time the area leaves reach full        

development, it is much worse light and thermal regimes and, in addition, do not have time for 

full photosynthetic work. Cases such defective solar radiation energy crops over time even when 

the area leaves in crops is a fairly good sized, illustrated by examples (fig. 1). 

In terms of high culture of agriculture a significant role is played by developing farming 

practices, chemical methods of crop protection from weeds and other measures to improve plant 

growth and development and, consequently, to increase their productivity. A.A Nychyporovych 

argued that the photosynthetic activity of plants depends primarily on the availability of 

nutrients and water, the most important methods of regulation of which is rational mechanical 

tillage and destruction of competitors crops - weeds. Therefore, the size and quality of harvests 

is the combined result of a complex interaction processes of plant nutrition, growth, 

development, exchange and transformation of matter and energy crops [5, 7]. It is known that in 

the process of photosynthesis it is produced and accumulated biomass of plants. Because crop 

yields are determined by the strength of aboveground mass and capacity of the photosynthetic 

apparatus to accumulate organic matter [6]. According to N.K. Kayumov, [4] the high yield and 

quality can be obtained only in crops that have optimal size area of foliage. It is the most 

important that it is a leaf which is the means of vegetable coenosis of interaction with the 

environment, through which there is the absorption of solar energy, carbon dioxide assimilation 

and transpiration (fig. 2). 

On the left side (a) it is shown a vertical section undersized plants - red clover. Much of 

the leaves in such areas sown located in upper horizon. They absorb a significant portion of light 

energy, quickly weakening the penetration to the depth of planting. To the right (B) it is shown a 

tall crop plants - corn, the leaves of which can orient vertically. This can create a large crop area 

size of leaves, and give higher daily gains crop. And performing important functions leaves are 

developing in accordance with the state of the environment in which the change (e.g. humidity, 

power conditions) the plants most likely respond to the change of leaf surface.  
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     Fig.1. The use of solar radiation during  the growing season (average for 2011-2013) 

 



 65 

 
                   B - light curve line of photosynthesis of plants; ф - the total photosynthesis. 
     

Fig. 2. The structure of the two crops with horizontal thick located (a) and with vertical leaves (b) 
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In different circumstances and areas it can be done in different ways: in foothill areas 

with short growing period it is particularly important fast-growing selection of ripening in early 

phases of varieties; early particular late autumn or winter crops, artificial heating of soil under 

crops and planting of vegetable crops, covering plantlets with transparencies and so on. d. In 

southern regions with long growing season (especially where there is a good supply of moisture) 

it is also important  to perhaps more or early winter crops, to select varieties with a long 

growing season, crops combined spending sealed or successive plantings of one crop or 2-3, that 

together can be used for a long period of growth more fully . 

The complete structure crops, developing area of leaves 40-50 thousand m2 / ha should 

absorb a lot of energy of solar radiation. However even the most good cases, most of the energy 

(80-90 %) is converted into heat, causing increased transpiration.  
To be able to form a full crop , it should be possible to evaporate water in an amount of 

about 2500-3500 m3 1 billion . Acquisitions kcal of energy in crops. 

 In cases where crops are not provided with such amounts of moisture, they develop smaller area 

of leaves, a smaller footprint and consume less energy in accordance with the possibilities of 

evaporation of water. 

Thus, to obtain full structure of crops they need to be provided with moisture in 

accordance with the amount of energy radiation that such crops must absorb in a given 

geographical area. The same applies to the need to ensure full crops mineral nutrition. Suppose 

that the crops carried out in a zone where energy radiation during the growing period is 2 

billion. Kcal, and we set ourselves the task to use it in photosynthesis at least k. d. 3%. In this 

case we should expect to receive biological crop (U biol), equal to 15 t/ha, U boil = 2 . 109 

.3/102 . 4 . 103 = 6 . 109/4 . 108 = 15 t/HA 

Considering that the average nitrogen content in dry biomass should be about 1.5%, ash 

elements — 5-10%, we must ensure the possibility for crops to learn from soil and fertilizers to 

about 200 kg nitrogen and 750-1500 kg of ash. In areas with a smaller percentage of energy of 

solar radiation it is not necessary to ensure crops such large amounts of nutrients. But if the 

work is done in areas with large amounts of energy solar radiation or if we're getting increasing 

coefficient of energy use, then, of course, crops should be made and large quantities of elements 

of mineral nutrition [1-3]. But it must be stressed that the effect can be expected only in the case 

we are dealing with plants, able to create a fully operational structure crops [6]. 

       The rapid growth of the area leaves sowing in all variants of the experience are observed 

from mid-June to the end of July. After that comes the decrease of leaves at the expense of 

partial withering away of them. After August 20 leaves began quickly turn yellow and die, so  

exactly determination of area of the photosynthetic active leaves became inconvenient and was 

discontinued. 

      Application of mineral and especially organic-mineral fertilizers considerably increases (by 

20-30%) the maximum area of leaves and daily increases of dry matter (tab. 1). 
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Table 1 
  

Leaf surface area and daily gain of corn during the growing season 

(average for 2011-2013) 
№ 

 

Variants Leaf surface , м2/ha Daily gain , kg/ha 

Days after beginning of vegetation 

20 35 50 64 78 94 20 35 50 64 78 94 

1 Without fertilizers 2,1 7,5 15,0 21,0 25,0 27,0 12,0 50,0 180 200 100 70 

2 Р120К120 2,2 8,0 13,5 15,5 23,9 25,0 14,0 51,0 190 220 100 80 

3 N120Р120 2,3 8,3 15,0 24,0 27,0 27,0 15,0 52,0 190 240 130 85 

4 N120К120 2,4 8,5 16,0 25,0 27,0 28,0 15,5 55,0 200 245 140 90 

5 N120Р120К120 2,5 9,0 17,0 26,0 28,0 30,0 16,0 60,0 205 270 250 95 

6 Humus, 4t/ha 

+N30P45K20 + 

Vermistim, 5 l/ha 

2,6 10,0 18,0 27,0 29,0 33,0 16,0 61,0 210 290 252 97 

7 Bio-pro-farm, 5 

t/ha 

2,7 11,0 19,0 29,0 33,0 37,0 17,0 75,0 220 300 250 120 

8 Humus, 20 t/ha + 

Eco-granules, 

0,3t/ha 

4,7 12,0 20,1 29,9 35,1 40,2 19,0 80,0 300 350 270 120 

         According increased and photosynthetic activity of crops, such as making compost 4 t / 

ha + N30P45K20 + Vermistim 5 l / ha of manure or 20 t / ha + eco-granule, 0.3 t / ha m2 for 

number of days was increased by 20-22% compared with control plants (tab. 2). 
       Changing the growth of leaf area and the size of productivity of photosynthesis from 

fertilization indicates that there are quite robust agricultural practices, the result of which can be 

adjusted as increased leaf area, and the productivity of photosynthesis, i.e. the main factors of 

photosynthetic activity of plants in crops that determine value of harvest. 

 Table 2 

 

Photosynthetic capacity (mln. m2 ∙ days) and net productivity of photosynthesis 

(g dry matter / m2 ∙ day) in maize crops 
№ 

п/п 

 

Variants 

Days after the vegetation beginning 

20-35 

 

35-50 

 

50-64 64-78 78-94  

∑ФП 

сере-

днє 

ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ 

1 Without 

fertilizers 

72,0 10,41 168,8 16,0 252,0 11,1 345,0 4,11 416 2,70 1254 8,86 

2 Р120К120 76,5 10,06 176,3 16,20 295,5 11,15 369,0 4,06 402,4 3,18 1320 8,93 

3 N120Р120 79,5 9,81 174,7 16,30 292,5 12,30 382,5 5,10 432,0 3,15 1361 9,33 

4 N120К120 81,7 10,20 183,8 16,32 307,5 11,97 390,0 5,39 440,0 3,27 1403 9,43 

5 N120Р120К120 86,2 1044 195,0 15,80 322,5 12,56 405,0 9,26 464,0 3,28 1473 10,27 

6 Humus 4 t/ha + 

N30P45K20 + 

Vermistim, 5 

l/ha 

94,5 9,73 210,0 15,00 337,5 12,89 420,0 9,00 496,0 3,13 1558 9,95 

7 Bio-pro-farm , 5 

t/ha 

102,7 11,0 225,0 14,67 360,0 12,50 465,0 8,06 56J,0 3,43 1713 9,93 

8 Humus, 20 t/ha 

+ eco-granules, 

0,3 t/ha 

155,3 7,73 240,0 18,75 375,0 14,00 487,5 8,30 600,0 3,20 1858 10,39 

        We can provide almost the plants need in water and nutrients. Even the amount of carbon 

dioxide in photosynthesis digestible, can be adjusted by increasing microbial activity in the soil 

by fertilizing and generally increasing the organic matter content in the soil. We can finally 



 68 

create for plants in varying degrees they need for the success of photosynthesis and create high 

yield thermal mode, adjusting the timing of planting and cultivation areas to choose them. The 

only factor that almost defies regulation of the office, this is inflow of solar radiation, except for 

limited capacity adjustment illumination crops by creating different density planting, sowing in 

rows directly, using cover crops and soil in closed artificial lighting. It follows that, as at solving 

common problems on high yields and in practical work to improve the yield of plants we should 

focus on achieving the maximum theoretically possible, utilization of solar radiation on 

photosynthesis. 

Improvement of  mineral nutrition through fertilization also allows  to increase 

significantly coefficient use of FAR for corn plants by 11.3-15.6% and yield of corn by 20.2-

72,1% (tab. 3). The production of energy and its efficient use in the present and for the next 50-

100 years will be regarded as the most important problem of the mankind. 

       Agriculture is the only sector of material production, which can not only use, but also due to 

the photosynthetic activity of plants form energy, which is shown in the productivity/yield [11]. 

Now in many countries of the world, including also Ukraine land resources decrease rapidly. 

According to tentative data for a thousand years for various reasons it was lost about 2 billion  

ha. 

          To date, the area of arable land of about 1.34 billion Ha at the trend that survives to 

decrease it. Further increase agricultural production requires more significant additional energy 

consumption. In this regard, in recent years in different agro-climatic zones in Ukraine and 

abroad there was done advanced research to improve the energy balance in growing crops. 

Table 3 

Effect of fertilizer on productivity of maize 

(the average for the three years, 2011-2013) 
№ 

 

 

Variants 

Yield, hundredweight /Ha Yield 

of 

grain, 

Z/Ha 

Total 

Energy 

expenses 

GJ/Ha 

Coefficient 

of energy 

eeficiency 

 

Usage 

of 

FAR % 
Dry 

substance 

Feed 

units 

Digastive 

protein  

Exchanging 

energy 

1 
Without 

fertilizers 

92,1 40,1 30,3 3,05 40,1 30,3 3,05 1,68 

2 Р120К120 104,2 48,2 34,1 3,06 48,2 34,1 3,06 1,90 

3 N120Р120 118,0 53,4 35,0 3,37 53,4 35,0 3,37 2,15 

4 N120К120 128,0 54,1 34,3 3,71 54,1 34,3 3,71 2,33 

5 N120Р120К120 137,0 64,5 36,3 3,77 64,5 36,3 3,77 2,49 

6 

Humus 4 t/Ha 

+N30P45K20 + 

Vermistim, 5 

l/Ha 

136,3 65,7 36,0 3,79 65,7 36,0 3,79 2,48 

7 
Bio-pro-farm, 

5t/Ha 

141,2 68,7 35,0 4,03 68,7 35,0 4,03 2,57 

8 

Humus, 20 t/a 

+eco-granule, 

0,3 t/Ha 

144,1 69,0 33,0 4,37 69,0 33,0 4,37 2,62 

        НІР0,95, Z/Ha                             1,8- 2,0                                             1,2-1,5  

 

      First of all it concerns accounting and analysis of the direct and indirect costs of 

reproductive energy production. In conducted by us research on average for three years the 

largest exit exchange energy provided making bio-pro-farm 5 t/ha of manure and 20 t/ha + eco-

granule 0.3 t/ha is 4,03-4.37 kg/ha. 
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Conclusions 

 

1. High and quality harvests can be obtained only in the fields, with the optimum-sized 

area of the leaves area, (35-40 thousand 

M2/HA corresponds to the optimum structure of crops) and then, if possible, for a long time 

(depending on the length of the growing season or other plants) it is kept in the active state at 

this level. Further growth of the leaves area does not give significant increase in the percentage 

of energy absorption. 

2. Application of mineral and especially organic-mineral fertilizers considerably 

increases (by 20-30%) the maximum area of leaves and daily gains in dry matter. There was 

accordingly increased photosynthetic activity of sowing, for example, when you apply the 

humus 4 t/ha + N30P45K20 + Vermistim, 5 l/HA or manure 20 t/ha + eco-granules, 0,3 t/ha, 

then the number of M2 ∙ days was increased by 20-22% compared with control plants.  

       3. Improvement of mineral nutrition through fertilization also allows  to increase 

significantly coefficient of FAR use by corn plants by 11.3-15.6% and yield of corn by  20.2-

72,1%. 

4. The largest exit of exchange energy provided application of bio-pro-farm 5 t/ha of 

manure and 20 t/ha + eco-granules 0.3 t/ha -  4,03-4.37 kg/ha. 
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OPTIMIZATION OF GROWING TECHNOLOGY ELEMENTS OF MILK THISTLE  

IN TERMS OF FOREST STEPPES OF UKRAINE 

 

 
Kirilesko O.L., Homina V.J., Klymyshena R.I.  

Podilsky State Agricultural and Technical University 

 

 

It is shown the results of studies of the effects of row spacing and seeding rate on 

biometric indicators of plant and seed yield of milk thistle. It is set the correlation relationships 

between the studied parameters and structure of plants and it is selected the best variants that 

facilitate obtaining the highest yield of crops. 

Keywords: row spacing, seeding rate, method of harvesting, biometric indicators of 

plants, productivity. 

Recently, share of world consumption of medicines made from plant materials is 

growing. So in developed countries currently about 50% of all drugs are produced from natural 

products [1]. In Ukraine, despite the presence of all the conditions for successful cultivation of 

medicinal plants and their subsequent processing on pharmaceuticals, their areas are very small. 

This situation is caused by various factors, but above all, it is a consequence of the imperfection 

of the existing technologies of growing of these crops. It is known that the base of formation of 

productivity of any culture, including medicinal is to create optimal conditions for plant growth 

and development. The main agricultural activities that are able to manage these conditions are 

important choice of sowing, seeding rate, harvesting methods, and others. Therefore, the 

development and improvement of the technological elements of medicinal plants growing, 

including milk thistle, in a zone of cultivation is actual. 

Analysis of recent research and publications. A number of research both of  domestic 

and foreign authors is devoted to the issues of development of technology of milk thistle 

cultivation [2-4]. 

Thus, in terms of Saratov Pravoberezhia (Russia) A.V. Samorodin [5] studied the 

influence of seeding, planting methods and doses of mineral fertilizers on productivity of milk 

thistle. The author claims that on the black soil region of studies milk thistle should be sown 30 

cm of row spacing and seeding rate of 400 thousand of similar seeds / ha. The maximum 

productivity of plants was obtained by making N80P40K40 together with seeds preseeding 

processing by 0,05% of boric and acid solution.  

L.V.Kukhareva, M.I.Yaroshevych and others [6] in Belarus (experimental fields of the 

Central Botanical Garden NASB) studied the dependence of the yield of milk thistle fruit on 

seeding rate. It was found that increasing the seeding rate of 10 to 15 kg / ha had no significant 

effect on the productivity of culture. Thus, the results of the research give reason to believe that 

the seeding rate of 10 kg / ha  of conditioned seeds by wide-row sowing with row of 45 cm is 

sufficient to create sustainable harvest of milk thistle fruit. 

A detailed study of the impact of growing technology elements of milk thistle 

productivity was held by V.O.Ushkarenko, I.M.Filipova [7] in the South of Ukraine on irrigated 

lands of Kherson. According to the research it was noted by the authors that the depth of soil 

slightly affects productivity of the crop. For analysis of the yield of milk thistle established trend 

of positive effects on plant productivity expansion row spacing from 30 to 45 and especially 60 

cm. In addition, it was revealed regularity of decreasing of culture yield with delay in sowing 

and move its timing from the third decade of March to the third week of April, and maximum 
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plant productivity was at sowing in late of March. Mineral fertilizers significantly increased 

yields of milk thistle, but this increase was disproportionate as compared with non-fertilized 

variants using N45P45 productivity grew by 34,1%, and between the regions with the 

introduction N45P45 and N90P90 - growth was only 16,9%. In general, the maximum productivity 

of culture experiment – 16,6 t / ha, was honored at the variant of making N90P90 for sowing in 

late March and row spacing of 60 cm.   

However, in the western steppes of Ukraine concerning research on issues of technology 

growing of milk thistle was not performed accordingly it was not justified in complex influence 

of such factors as row spacing, seeding rate, method of harvesting yields of seed culture, which 

were the basis of our research. 

The aim of research was to establish the optimum ratio parameter of row spacing and 

seeding rates that would ensure optimal plant growth and development and high productivity of 

thistle, and identifying the best way to harvest crops. 

 

Materials and methods of research 

 

Research was carried out during 2008-2014 years in LLC "Obolon Agro" 

Chemerovets'kyi district Khmelnitsky region (a branch of the department of breeding, seed 

production and general biological disciplines of Podilsky State Agricultural and Technical 

University). 

Soil of research fields - deep black soil humus in calcareous loess loam. The content of 

humus in the topsoil ranging 4,0-4,5% of mobile phosphorus – 10,7, exchangeable potassium – 

23,4 and 14,0 mg alkaline hydrolyzed nitrogen per 100 g of soil. The density of the soil layer 0-

40 cm varies 1,17-1,27 g / cm3, saline pH 6,5-7,0. 

Research was conducted by the scheme of three factor field experiments: factor A - row 

spacing (15, 30 and 45 cm); factor B - seeding rate: (10, 30 and 50 pieces per meter); factor C - 

method of harvesting (one-phase, two-phase). By control it was taken seeding rate of 15 kg / ha 

(45 cm of row spacing, seeding rate of 30 seeds per meter), which is recommended for zones of 

Steppe of Ukraine. Boykivchanka variety of milk thistle was studied.  

Area of accounting area - 50 m2, repetition - quadruple. Preceded - winter wheat. Tillage 

system includes flaky stubble, plowing to a depth of 20-22 cm, pre-sowing cultivation plowed 

fields to a depth of 6-8 cm. Before sowing in experiments it was made complete fertilizer NPK 

(2 centners / hectare) (nitroamophoska). In order to combat annual dicotyledonous weeds and 

grass herbicide tryflureks was used 480 (5 l / ha). Sowing was performed by drill SCS 1,8. 

Accounting, analysis and observations were performed according to conventional 

methods. Analysis of the plants was carried out using the methods of A.Smyryaev, M.Gokhman 

[8]. Harvesting was performed by thrashing on sections by combine harvester «Sampo-130", 

with followed weighing of grain and counting it to a standard humidity (13%) and grade (100% 

purity). Statistical analysis was performed by using the package of Statistika 6.0. in accordance 

with the guidelines of E.R. Ermantraut, O.I. Prysyazhnyuk, I.L. Shevchenko [9]. 

 

 

 

 

Results 
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Productivity of milk thistle, like many other cultures, largely depends on the basic 

structural elements that determine crop productivity. Analysis of test sheaves of milk thistle 

showed that the average of years of research biometric indicators of culture plants varied 

depending on the studied factors. By increasing the row spacing from 15 to 45 cm and reducing 

seeding rates of seeds from 50 to 10 pieces per meter biometric indicators of culture improved. 

The maximum value of all the studied parameters - the height of plants, number of leaves, 

baskets, seed in them, etc., it was observed on the variant with width of 45 cm of row spacing 

and seeding rate of 10 pcs. / per linear meter. The largest number of seeds from plants of milk 

thistle – 412,7 pcs., and, consequently, its weight (9,8 g), it was recorded also on this variant of 

the experiment (table 1). 

 

 
Table 1 

Biometric indicators of milk thistle plants depending on studied factors 

 (average for 2008-2014) 

Row 

spacing, 

сm (А) 

Seeding 

rate of 

seeds, 

pcs./l.m. 

(В) 

Plant 

height, cm 

Number…., pcs. / plant 
Weight of 

seeds per 

plant, g leaves baskets 
seeds in 

basket 
seeds 

15 

50 72,7 10,3 1,6 22,0 33,2 0,40 

30 99,4 11,5 2,0 32,6 65,3 0,98 

10 108,1 12,8 2,4 48,6 116,6 1,98 

30 

50 97,6 11,9 2,0 25,6 51,2 0,87 

30 112,5 13,6 3,0 35,3 105,9 1,80 

10 129,5 18,3 7,3 52,4 382,5 8,6 

45 

50 99,0 13,0 2,2 31,9 70,1 1,05 

30 (К) 111,9 18,9 4,3 35,9 153,9 2,77 

10 130,4 19,4 7,5 55,6 412,7 9,8 

V, % 16,5 24,2 64,0 31,3 92,3 112,2 

 

Analyzing the data in table 1 it should be noticed a significant dependence of biometric 

indicators of milk thistle plant (plant height, number of seeds in a basket, with plants, baskets 

and number of leaves per plant) of row spacing and seeding rate of seeds, with an increase in the 

area of improved power indicators and vice versa.  

On the figure 1 it is given galaxy correlation relationships of biometric system of milk 

thistle plants, characterized by the correlation coefficients within r = 0,88-1,00, that relations are 

strong. 
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PH - plant height,  

NSB - the number of seeds in a basket,  

NSP - the number of seeds per plant,  

NBP - the number of baskets on the plant,  

SWP - seed weight per plant,  

NLP - the number of leaves per plant. 

 

Fig. 1.  Correlation pleiad of relations system of biometric indicators of milk thistle 

 

It is known that the optimal number of plants placed per unit area and plant optimum 

feeding area of each plant are connected with consumption of resources - energy and matter. 

The larger the area of nutrition, the more resources the plant receives, under the influence of 

which forms the aboveground and underground weight. But plants have genetically determined 

ability to increase significantly its weight in the availability of resources and occupy an area of 

increasing power in a certain range of seeding rate, which not always results in maximum 

productivity.  

Thus, the structure of crop indicators - the number of seeds per plant and seed weight per 

plant of milk thistle, which is the highest value in wide-versions crops at the optimum feeding 

area will not end up the most fruitful density variations due to lack of standing crop plants in the 

area. Other fully confirmed by the results of the studies (table 2). 

Table 2 

Yield of milk thistle seeds depending on studied factors t / ha  

(average for 2008-2014) 

Method of 

harvesting(С) 

Row spacing, сm (А) 

15 30 45 

Seeding rate, pcs./l.m. (В) 

50 30 10 50 30 10 50 30 10 

Оne-phase 0,48 0,81 1,05 0,72 1,03  1,68 0,86 1,10 (к) 1,38 

Two-phase 0,42 0,76 1,00 0,65 0,91 1,51 0,77 0,98 1,30 

LSD05: А – 0,10; В – 0,10; С – 0,08; АВ – 0,16; АС – 0,14; ВС – 0,14; АВС – 0,25 

 

Thus, the average yield of milk thistle for the years of research rang from 0,42 to 1,68 t / 

ha. It essentially depended not only on the indicators of yield structure - the number of seeds per 

plant and their weight, but the number of plants per unit area. It should be noted that on  

analyzed variants seeding rate of 10 pcs. per linear meter with row spacing of 45 cm (see. table 

PH NSB NSP 

SWP 

NBP NLP 

0,88 0,87 

1,00 

0,99 0,91 
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1) was better by biometric parameters, but  combination of seeding rate of 10 pcs. /l.m. and row 

spacing of 30 cm was the most optimal by the yield. In this variant of the experiment yield of 

the cro was 1,68 t / ha, respectively 0,3 t / ha that is higher than indicator of yield with similar 

seeding rate, but with a width of 45 cm between rows and at 0,58 t / ha is control indicator.  

As to the method of harvesting,  one-phase was the best, in which was obtained higher 

yields due to lower losses from the eruption of seed baskets. Thus, in  the result of two-phase 

harvesting assembly compared to single-phase, yield losses accounted 0,05-0,17 t / ha. 

 

Conclusions 

 

 Thus, according to the results of the research it can be noted that studied factors had the 

impact on the biometric indicators of milk thistle plants. The largest number of seeds per plant 

and the weight – 412,7 pieces and 9,8 g, respectively, were awarded on the variant with width of 

45 cm of row spacing and seeding rate of 10 pcs. /l.m.  

Among biometric indicators - plant height, number of seeds in a basket, with plants, 

baskets and number of leaves per plant, which improved in most areas of plant nutrition and 

vice versa,it was found a strong correlation relations (r = 0,88-1,00). 

The maximum yield of seeds of milk thistle was provided by the variant of row spacing 

of 30 cm, seeding rate of 10 pieces per linear meter by single-phase method of harvesting, 

where this indicator has averaged 1,68 t / ha. 
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This paper faces the problem of the excessive nitrates’ accumulation in the products of 

vegetation and water. It touches the wide range of subjects such as investigation of the nitrates’ 

absorbing and accumulation mechanisms, evaluation of the soil, ecological, economical and 

agricultural factors influence, elaboration of the admissible N03 content standards in the 

products of nutrition. 
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Introduction 

 

The intensive usage of nitrogen and potassium fertilizers  in different countries has 

caused the nitrate problem. They polluted the products of nutrition. Besides these: phosphorus, 

nitrogen and potassium enter together with rainwater and melt water to the natural ponds. They 

stimulate the rapid development of phytoplankton.  The phytoplankton absorbs the oxygen and 

produce hydrogen sulphide (H2S) and ammonia (NH3) duting the intensive  breeding.  

    The nitrozo compounds make the biggest danger to the mankind. They have carcinogen, 

mutagen and embryotoxicity properties. [1] 70-80% of nitrates enter to the human’s organism 

together with: vegetables, potatoes, water melons, fruits. Nitrates, themselves, are not dangerous 

for the health, because they move from the organism together with urine (65-90% per day). 

[2,3]. 

    The World Health Organisation (WHO) and Food and Agriculture organization (FAO) 

approved the TLV for nitrates and nitrites. The acceptable daily intake consist 3,7 mg of nitrates 

on 1 kg of body mass,  and for nitrites  are: 0.2 mg/kg of body mass. It means, that individual 

with the weight of 70 kg maybe without dangerous for his or her health may eat to 260 mg of 

nitrates  per  day(in recount on sodium nitrate- to350 mg)and nitrates  to 15 mg in day. [2] 

       

Table 1 

The acceptable daily intake of nitrates in vegetables 

 

Production NO3, mg/kg of raw 

mass 

Production NO3, mg/kg of raw 

mass 

Potato 120 Cabbage 450 

Carrot 400 Tomatoes 60 

Cucumbers 200 Table beets 1400 

Onion 90 Green anion 400 

Green pepper 200 Zucchini 400 

Water melons 90 Infant food 50 
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The acceptable daily intake consists of 300-325 mg for the adult man; and for children 5 

mg on 1 kg of the body mass.  

    The acceptable daily intake in products of nutrition and feeds  were in 2,4-3,9  times 

lesser in 1986, than in 1988. Ministry of Health of Ukraine  (Order №009-42/189) was approved  

a new statement  about the acceptable  daily intake (table1).  

Target and research task. We were aimed to measure the pollution level by nitrate 

phytocenosis at the area of village communities and to make the effectivity fertilizing the 

nitrogen fertilize (onion, tomatoes, parley, salads, cucumbers). It puts the peculiarities  of 

harvest farming for vegetable  crops to make the quality analysis for nitrate compound (NO3), in 

agroresidential areas to define peculiarities  of nitrates distribution by the bodies of vegetable 

crops.  

Objects and technique of investigation. The investigation made at the suburbian  areas of 

Chernivtsi 2011-2013. It was investigated on the degraded black fertile soil (chernozem) 

average- combed, which are cultivated lay 0-30 cm which has slightly moistureproof nitrogen-

13-14 mg; exchange potassium-16-18 mg/10g soil, pH salt extract -6,5. 

 

The results of investigation 

 

  It is necessary to consider that the human body acts many pathogen agents. It is 

necessary to consider that the increase of nitrogen supply after Chernobyl disaster became more 

dangerous for the population of Ukraine, Belorus, Russia when it was before.  

    As  a result of nitrate’s accumulation  and the following decrease of agricultural 

production quality are mainly connected with increasing norms of fertilizing, e.g. nitrogen 

fertilizers. [4,5,6,7]. There are more than 20 factors of nitrates accumulation in agricultural 

production.  

     Table 2 

 

The nitrogen fertilizers effect on the vegetable crops, (t/ha) and their nitrate’s effect in the 

production (NO3, mg on 1 kg for the raw mass) 

 

Fertilizers 

Crops 

green onion tomatoes parsley lettuce cucumbers 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Witout 

fertilizers 

33,3 330 63,3 42,0 24,0 366 19,0 304 20,6 67 

N60 38,2 700 70,4 46,1 29,5 440 22,5 319 25,6 85 

N120 38,4 713 73,6 49,3 30,7 529 22,9 410 28,6 146 

N240 41,3 818 77,6 55,4 32,6 730 24,2 459 36,3 249 

ADI - 400 - 100 - 1500 - 1200  200 

                           НІР 0,95, t/ha 0,18-0,20 
Note:1-yield (t/ha); 2)the nitrate  compounds (NO3, mg on 1 kg of raw mass).  

 

 There are some basic conditions for the nitrates accumulation in crops. Among them, 

there are some biological and breed characters of the plant, the mode of mineral plant nutrition, 

the factors of environment. Those factors define the level of nitrogenous nutrition relationship: 

N-NH4; N-NO3, in the soil or in the nutrient medium the level of balance degree, for: nitrogen, 

phosphorous, potassium and mictoelements and their allowable to plants, the level of soil 
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fertility, temperature and capillary fringe and air, the light’s intensivity and duration. This factor 

influences on the nitrate content are complex as a rule. This complicated the assessment for the 

action of every of these elements and these factors complicated assessment for the prognosis of 

nitrates level. [6, 7]. 

      The proposed investigation for nitrogen fertilizers are strongly effected on the nitrates 

accumulation in the vegetable  crops’ production (table 2). 

The high nitrate compounds  are differ by herb  vegetables  crops- green  onion, parsley, 

lettuce. The cucumbers and tomatoes are characterized by the low numbers of nitrate. They have 

the low ability to concentrate nitrates. It is necessary to consider, that the fertilizer’s price and 

that the vegetable production are not stable. So we counted the allowance for the yield 1 kg of 

the nitrogen fertilizing in high quantities not only decrease the production quality, but it is not 

benefit (tabl. 3).  

  Table 3 

The nutritious fertilizers affect on vegetable crops productivity index on 1 kg of nitrogen 

fertilizer added substances 

Fertilizers                                      Vegetable crops 

green 

onions 

tomatoes parsley lettuce cucumbers 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

N60 4,9 0,082 7,1 0,12 5,5 0,092 3,5 0,058 5,0 0,083 

N120 5,1 0,043 10,3 0,086 6,7 0,056 3,9 0,033 8,0 0,067 

N240 8,0 0,033 14,3 0,06 8,6 0,036 5,2 0,022 10,7 0,045 

 

    The nitrates divides unequally in some parts of vegetables. The nitrates are more in the 

parsley’s stems  and pettole, than in limbs. The nitrates in parsley are divided in the following 

way: vein of external leaves -100%, head-70%, veins of middle leaves-50, limbs of external and 

internal leaves -40, limbs of central leaves- 30%. The external parsley’s leaves are aging in 4,5 

times quicker, than internal. The external leaves have more aging characteristics in 2.0- 2.6 

times and internal leaves more than in core leaves.  

        As per our data the root crop’s core and the tip of the root crop are differ by the 

increasing nitrates content (NO3, mg/kg of raw material). The nitrate’s high  content is very high 

at the root’s crop’s apex, the less at it’s average part. The nitrate’s high content (NO3), mg/kg of 

raw mass at the apex at the root crop’s end. The nitrate’s content are higher in it’s midstthan in 

bark. (figure 1, 2). 

        The round root crops have less nitrates (NO3 mg/ kg of raw mass), the dolicharpous. 

Their biggest number of nitrates are in the root crop’s lower part and at the adjacent  areas to the 

leaves (figure 3). The nitrate’s content decreases during the storage, but at the some increases.  

        The nitrate’s content in the herb crops effects the way and temperature of storage and 

also the breed’s property.  

    The green onion saves in polyethylene film in sealed packages at the temperature  0-10C. 

The nitrate’s content decreases on 30-67% in depends upon the  breed’s during 60 days.  If the 

green onion keeps in the open box, the nitrate’s quantity is even increased on 3-10%. The 

nitrate’s content at onion are not decreased, as for headed cabbage, beets are decreased, but for 

carrots are decreased.  

     At the storage process of spinach and parsley the nitrogen’s content is rapidly increased 

during 24 hours at the room temperature. The nitrate’s content are seriously increased during the 
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vegetable’s storage on open soil. The vegetable’s storage is in polluted boxes, packaging 

materials also get to the nitrate’s increasing. It is all explained by the microorganisms growing. 

The nitrate’s quantity may decrease during vegetable’s preparing.  

    So the cabbages are used for the salads, garnish or preservation for preparing the first or 

second dishes. It is necessary to cut all cover leaves at beets so it is necessary to cut the upper 

part (head) or lower (root) parts. If it is possible, the vegetables are necessary to eat in boiled 

condition, because the nitrate’s content are less in comparison with fresh. The potato’s nitrates’ 

content are decreased on 75-80%, carrots are on 50-60%, celery is on 50-60%. It is necessary to 

consider the during culinary processing at home conditions It is necessary to consider during the 

culinary processing at home conditions  that vitamins, sugars, mineral and other solutions run 

into the broth.  
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                                  Fig. 1.  Beet                                                 Fig. 2.  Carrot  

 

The 1% of kitchen salt solution (NACl) or absorbic acid (vitamine C) are filled for 1 day 

with the aim to decrease the nitrate’s number. The processes of transforming the nitrates in 

nitrites are accelerated in and damaged vegetables, so it is not necessary to keep in such way for 

a long time and to use for manufacturing juices. It is necessary to use these juices at once even 

without saving at cooler. The frozen vegetables are exuded water during the defrostation.  They 
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are easily damaged by microorganisms and nitrites condensation are rapidly increased which are 

appeared from nitrates.  

        The nitrate’s content is decreased in ready production during the cabbage saerkrauting, the 

cucumber and tomatoes pickling. It is necessary to decrease the usage nitrate reached lettuce, 

fennel, and celery. The most important nitrates quantity are concentrated in pickle (marinade), 

so it is not necessary to use. The radish storage for 2 hours are keeping in water twice, the 

nitrate’s content are decreased on 32%, but after 8 hours  watering- the nitrates content  will 

decrease on 55%, but the taste qualities  are decreased  because the nutrient was washed out. 

The beet’s nitrate content are decreased on 30%  during the washing  and blanching.  

         The green parsley is saved in acidified solution during 30 minutes  which decreases  the 

nitrates quantity number on 25-20%. The cucumber’s peduncle, their cutting by ring’s and 

keeping in acidified solution will help the nitrate’s content on 40-45%.  

          The green parsley’s keeping in cold water and acidified solution will help the nitrates 

decrease from 5 to 15%. The cutting onion’s nitrate’s content are decreased on 20-25% during 

the keeping in acidified  solution. The white part of green onion’s remove comes to the nitrate’s 

quantity decrease on 10-15%. The onion’s green parts’ cutting are the most effective action and 

then the cut onion’s keeping are in the acidified solution are came to the nitrate’s quantity 

decrease on 30-35%.  

          It is necessary to consider the recommendations for the fruits and vegetable’s storage, 

treating, preparing for the usage the possibility to decrease the nitrate’s using for nutritious 

products.  
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Fig. 3. Radish 

 

The solving of this question will give the systematic inspection of foods for nitrate content. It is 

not allowed to sale the food products with high level than allowable. It is necessary to eliminate 
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or it may be used for the animal’s feed in the case of sanitary-veterinary service. If the nitrate’s 

content are in twice higher from the approved levels, the sanitary-veterinary service may give 

allowance for the usage of these product fir people nutritious by the way of their mixing with 

cleaned products ( for the salad’s preparing).  

It is necessary to eat the polluted products in boiled condition, because 50% of nitrates 

run into the broth.  

        

Conclusion 

 

 The problem of excessive nitrate’s accumulation in the products of vegetation touches 

upon the wide range of subjects as an investigation of the nitrate’s  absorbing and accumulation 

mechanisms, evaluation of the soil,  ecological, economical and agricultural  factors  influence, 

admissible NO3 content in the yield. 

         This question  has some interest for the character of nitrate distribution is some plant’s 

organs and tissues. The defining of this method gives the evaluation of nitrate’s distribution 

mechanism  and accumulation during the onthogenesis, for the  crop’s quality diagnostics.  

         From the economical point of view, it is necessary to define the fertilizers dosage which  

are economically what effective for receiving the clean production. 
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Introduction 

 

The planet’s climate is a product of space energy, which enters into the Earth. It is a 

multicomponent system which affects on atmosphere, hydrosphere, lithosphere, society of living 

organisms. (Climatic frequencies (short-term and long-term)) may influence on people 

(diseases, birth-rate), plants (the quantities change, dimensions, species decay, diseases), 

animals (survival of the species, diseases, reproduction, heredity, mortality rate) field and 

pasture’s yield, animal’s  and poultry’s productivity, soil fertility of forests, body of water’s and 

ocean’s state and etc. The territory of Ukrainian regions is characterized by favourable climatic 

conditions. That is why the climate of some physical- geographical areas varies from excessive 

humidity in Prycarpathean, to enough hot and dry in Forest-steppe and steppe.  

         The target and the research task. The target of investigation is based upon the dependence 

of agricultural yields by the influence of region’s agroclimatic resources.  

         Conditions and technique of investigation. The representative the weather 

(metheorological) data of investigations here received by the weather stations at Chernivtsi 

(central part of the region), Seliatyn (western mountainous region), Novodnistrovsk lake station 

(eastern part of the region). So these weather stations are located in different landscape parts of 

the region: e.g, in foothill areas ( at the the Prut’s bank), mountainous (hollow-low mountains), 

plain (terraces of the Dniester’s bank).  

          

Results of investigation 

 

  Chernivtsi had approximately 712 mm per year (as per 70-th years of investigations) 

according to the many years’ data. Their quantity was 71% of year’s amount in hot year’s 

period, and during the winter’s period (from November to March is 29%) from year’s norm. In 

winter’s months there is 17% from year’s norm (not more than 30-40mm per month), at spring 

period -25%, at summer-37% and in autumn are nearly 21%. In Seliatyn (which represents the 

mountainous part of region), the sum of year’s precipitation is nearly 759mm, during all heat 

period the precipitation is nearly 590 mm, cold is 169 mm. The precipitation maximum is in 

June (128 mm), and the precipitation minimum is in December (30mm). In Novodnistrovsk 

(where the investigation started since 1984), the precipitation is nearly 583 mm at the Dniester’s 
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reservoir, the warm period is 437 mm, the cold period is 146 mm. There are 145 days with 

precipitation are observed during the year. 

           Our investigations for Chernivtsi meteorological values run since the end of 70-th years 

of the last century - till our times. We have found some changes for precipitation trend. June is 

the most raining period of the year during the 40-th years period of investigations (1975-2015), 

with precipitation -95.7 mm. February is the smallest period of precipitation. It is nearly 25.8 

mm. (fig.1). Comparison with multi-year norms showed that the biggest precipitation quantity 

was in early July, and the smallest is in January. There is some tendency for the precipitation 

decrease in January, March, August and September since the end of the last century. The depth 

of precipitation increases in October to 61,6 mm, but early it did not increase 50 mm.  

        October is the driest month in autumn. It has precipitation-31.3 mm. You can see 

histograms (fig.1,2) about the precipitation run during some years in Chernivtsi.  

          If in 1980 and 1991 we had on 10 precipitation higher than norm, but in previous years 

were much less. For example, at January 1979 at Chernivtsi the precipitation was 54.7 mm. (It is 

twice higher than multi-year norm), and in January 1990 the precipitation is only 1,3 mm. In 

fact, there is possible changes of excessive changeable sum of precipitation. For example, 

during June and July (they are the most raining months) the precipitation may be in twice less 

than norm or in thrice higher than norm.  

         
      Fig. 1. The amount of precipitation  form the data of Chernivtsi weather station 
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         The normal month’s amount of precipitation may rainfall during one day, as it was 

happened during the catastrophic rainfall. (It was recorded during all periods of observing in 

Chernivtsi. The maximum amount of rain was 222mm per day in June, and 85 mm in July.).  

          The analysis of precipitation trend during 2004-2015 approves the abstract about the 

excessive precipitation changeability. The precipitation maximum was at August 2004, 2006 

(101.5 mm, 283,2mm respectively). but the next year the August’s precipitation was 

catastrophically little: at 2007- 55.5 mm, at 2008-64,2 mm. June was the driest summer month 

(minimum is 27.8mm, 2007). The university’s weather station recorded approximately 195 mm 

of precipitation (during the historical catastrophic flood, when at the bath of  the Prut, the 

Cheremosh and the Siret at the same time of abnormal amount of rain. But in July of 2009, it 

was rainfall 46,3 mm (in June -94.6 mm, in August -26.1 mm). July, August and September 

were the driest months in 2009. There were 14 days without precipitation in June. There were 

such 25 days without precipitation in July. There were such 26 days in August. There were such 

number of days with precipitation from 8 (in August 2003) to 21 (in June 2001) in comparison 

with raining days 2000-2008.The normal amount of rain changes from year to year. The 

investigation of the repetition of the day’s number with 0.1 mm showed the biggest scope of 

day’s quantity changes consist 74 days: 113 days in 1987 and 187 days  from 1980. There were 

17 raining days in June and in July, The average 145-150 precipitation days are observed during 

the year. The most number of the precipitation days enter on cold period (the maximum duration 

of raining period has reached 28 days).  

          There were such precipitation changes in Novodnistrovsk; the maximum precipitation 

depth during the warming period at 1984-2015 were observed at August 1991 (210,3mm), the 

minimum of this period was 4.8 mm in May( the most driest were August and September. 

2009). There were from 4.8 mm (January,1989) to 407.00 mm (December,1987) during the 

coldest period at eastern part of region. The annual precipitation trend (fig.2) was also special 

“dryness” were shown 1986, 1990, 1994 (322.1, 442.3 and 425 mm). There were also defined 

the raining years: 1991 and 1996 (739.2 and 728.2 mm). The precipitation sum was 582.7 mm 

Novodnistrovsk. There is also the same amount of precipitation and at weather station’s 

representative radii  in Kelmentsy and Sokyryany natural districts in the Dniester reservoir of 

centennial changes. The curves give the performance about the centennial changes by the curves  

of the amount of rainfall patterns (figure 2). 

          The deviation’s measure of annual year’s precipitation from average multi-annual 

(during all weather’s observation) may define by the scope towards the average direct multi-

annual amount precipitation. The distribution curves build by the method of 5 and 10 year’s 

sledges and resulting polynomially move are trend characteristics by precipitation changes in 

time. We made the analysis of cenntinal precipitation trend (and also the air temperature) in 

Northern- Carpathean region by the data of some weather stations and by the data of some 

weather stations and by the series of observations from different durations. The precipitation 

investigation in Chernivtsi started since 1881. The average multi-annual amount of precipitation 

during 1881-2015 consisted 623 mm. The maximum amount of precipitation 944 mm (highest 

than 323 mm) was observed in 1955, but the minimal norm is 297 mm-in 1882(Fig.2). The 

cenntinal precipitation trend is divided into four periods: 

        1)1881-1942: the period with amount of precipitation, towards to average multi-annual 

value. The three maximums (1889, 1911, 1933) were shown and two important minimums: 

1882 and 1924. The lowest amount of precipitation was in 1902 and two important minimums: 

1882 and 1924. The lowest amount of rainfall was in 1902-397mm; 2)1943-1967 the period of 
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relative stability the average amount of precipitation was 585 mm. The increasing of total 

precipitation is observed since 1952. 3) The general tendency to increase the amount of 

precipitation was observed since 1968 to 1985; the peak period was in 1974 (891mm); 4) the 

tendency to decrease the amount of precipitation observed since 1986. The minimal period was-

396 mm was signed at 1992. 

    The global warming is one important problem among the number of ecological and 

socioeconomic problems of mankind at the turn of XX-XXI-st centuries. Ukraine belongs to the 

planet’s region, where the climate changes became sensitive. It became notified without any 

social investigations, that winter periods became shorter and the winter became colder. The 

drouth became more often.  

   

Fig. 2. The precipitation trend (1881-2013) - Chernivtsi weather station 

There were 43 drought years at the Ukrainian territory during the xx-th century. There 

were 7 years during the last 15 years of the XX-th century. The sukhoveys (dry winds), floods, 

flooding, inimating, interflooding and etc. are connected with climate changes at the end of the 

last century. It is necessary to remember the emergency. It is necessary to remember the 

catastrophic unfolding the Ukrainian south in 1998, the catastrophic floods in Transcarpathia at 

1998 and 2001, the serious intimidating at central and southern regions of Ukraine in 1999-

2001. 

         So, the climate change became undeniable fact at regional and global levels. It is caused 

by the problem between the mankind. The problem causes the solving for the most important 

and complicated tasks and strategy realization, which connected with developing it’s practical 

existence during the climate changes [1, 4, 12, 13].  

     Generally, the global average surface temperature increases nearly on 0.50C during the 

last 100-120 years, but the average level of World Ocean increases on 12±5 cm. Herewith, the 
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average velocity of increasing average temperature reaches nearly 0.00460C/10 years, that  5 

times increases the average temperature during 100 years period. 

          The last decades were the most warming. The air average temperature was the highest at 

1995, 1997, and 1998 for the 150-200 years.1998 was the warmest eriod during the whole 

history of scientific investigations at our planet-14.70C. 

   On the base of proposed and other data, the climatologists –scientists of different 

countries among them Ukraininan from Kyiv National University, [3] Central Geophysical 

Observatory[5,6,10], Ukrainian research hydrometeorological institute[2,9] considered that the 

fasting global warming happened during the 100-150 years. This phenomenon is proved by the 

empirical fact. 

           Climatologists [3] are also considered that the most catastrophical for Ukraine will be 

shift from temperate latitude of northern peripheria belt to the subtropical cyclones, which was 

caused by the global warming. It may cause the irreversible process for the ground 

desertification of the southern Ukrainian regions.  

         It is necessary to say, that such analysis for the showed temperature trend, that at the last 

30 years we saw the perceptible warming: the air annual temperature will be 7.90C  (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Air’s temperature as per Chernivtsi weather station data 

          The centennial maximum observed in 1990 and it considered 9,90C, the minimum of the 

average year temperature is 6,20C (1933).At the centennial air temperature divides in two 

periods: 1) 1976-1988:the temperature dominate were closer to the multi-annual average 

(~7,8°С). 
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          There were defined some maximum values: 9,60C (1879); 9,20C(1934); 9.10C (1983); 

9.00C(1975, 1925, 1882) 2) The fastest increasing temperature are quicker  since 1989. The 

average temperature of every year was higher than annual multiyear. There were defined peaks 

of average temperatures: 9.00C(1990), 9.80C(2000); 9.60C (1989). There was only one year 

when the temperature was lesser when the average cenntinel on 700C at 1996, since the 

beginning of the period. It is generally, the last decade of the XX-th century (especially 1998) 

was the warmest at the whole period of instrumental investigation (during the last 140 years).  

         The peculiarities of geographical position and atmospheric processes are considered the 

high diversity of climatic conditions and made the often repetition the adverse conditions for 

agriculture and such as showers, hail, strong wind, brought, suchovei (dry wind), frost and etc. 

They became catastrophic in some cases and make the great losses to agriculture.  

          It is necessary to have knowledge for the serving the continual increasing of agricultural 

productivity. It is also necessary to consider the climatic peculiarities for the agricultural works.  

          If data about the soil humidity are aunknown, you may use the practical 

recommendations, which are based on humidity mode and temperature amount. The amount of 

precipitation were as per date of Popvat (1958), M.I.Polupan(2011): for example:the continental 

climate is in town Chernivtsi, where ір is bigger 2: ір=the average amount from t ≥ 15 0C/ , the 

average amount of precipitation during the month from t ≤ 15 0C = 83/24 = 2,4. 

        That is why, the western region [8] located on the area of enough humidity. It is received 

with the help of humidity ratio of Selyaninov Cv:  

Сv= (0,6∙Ох+От)∙10/amount∙t0 active ≥ 10 0С = 5900/2600 = 2,2 

      де Oх - precipitation at cold period; От - precipitation at warm period. 

    The Selyaninov’s humidity balance: when 1
3.

10
=

t

P .The average month precipitation 

should be in three times higher than average month amount of precipitation will be in three 

times higher than the air’s temperature [7] . 

     It is impossible to receive the higher yield without accounting the agrometeorological 

conditions.  

The famous scientists - agronomists: V.V. Dokuchaev, V.G. Rotmistrov, P.R.Kostychev, 

D.N. Pryanishnikov, V.R. Williams and other observed and developed the agricultural 

engineering for the growing of crops together  with considering the agrometeorological 

conditions.  

    We must consider the climate changes with the aim to increase the competitiveness of 

ground usage, to keep the integrity of the present and to create  the  new  tracts of land at the 

base of cooperation and corporatization, with the goal to form the state united  land fund with 

it’s usage       
 

Conclusions 
It is necessary to consider the adaptive crop condition, humidity saving technologies in 

agronomy.  

         The amount of precipitation has increased on 50-100 mm during the last 20 years. The 

significant temperature increase and decrease by air’s relative humidity during the growing 

season has not improved, but had complicated the vegetation of agriculture [14]. 

          The humidity saving in the soil from evaporation is the most important task. Nearly 40% 

of the available soil moisture are evaporated directly from the ground from during the growing 

process.  
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           The danger of such nonproductive consumption increases during the last years and the 

problem will increase in future.  

          As per our investigations, the forage crops are the most suffered from the drought (which 

became often in Ukrainian Western Forest-steppe  at may- june), grasses, babacae - poacae 

swards, red clover, legume grasses,  red clover, clover; the less- Lucerne , maize, yellow sweet 

clover are less suffered from drought. 
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