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Abstract 
 

This paper presents 10 new alfalfa cultivars which have been registered during 2000-
2009, as result of selection for high fodder and seed yield, quality and adaptability to 
different environmental conditions. They are synthetic cultivars obtained by recombination 
foreign and Romanian germplasm. These cultivars are characterized by a rapid growth 
rhythm in the spring, a faster regrowth after cutting, a good resistance to more common 
diseases spread in Romania and a very good level of winter hardiness. All these cultivars 
performed very well under irrigation and dry-land conditions. The data registered during 
1999-2009 years, across 3-6 locations, revealed that the new cultivars are better than check 
varieties Selena and Magnat for fodder yield with 7.5-10.3% and fodder value with 5.5-
15.2%. Adin, Catinca, Mihaela and Roxana revealed also significantly high seed yields. 
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INTRODUCERE 

 
Lucerna (Medicago sativa L.) este principala plantă furajeră din România. 

Suprafaţa ocupată cu această specie, în perioada 1938-2008, a oscilat între 
136.300 şi 442.000 ha, ceea ce a reprezentat 29,7-31,6% din structura bazei fu-
rajere sau 4,8-5% din arabil, ţara noastră fiind prezentă în clasamentul ţărilor 
mari cultivatoare de lucernă, după SUA, Argentina, Italia.  

Avantajele culturii lucernei sunt numeroase, şi anume: este leguminoasă 
perenă, se exploatează 3-5 ani, realizează producţii mari de furaj (14-20 t sub-
stanţă uscată la hectar, în sistem intensiv), are un conţinut ridicat în proteină 
bru-tă (19-20% P.B. din S.U.); în plus joacă un rol foarte important în 
asolament ca solă amelioratoare, lăsând în sol cantităţi importante de azot fixat 
pe cale simbi-otică. 

Ţinând cont de aceste considerente, reiese clar importanţa care s-a acordat şi 
se acordă cercetărilor ştiinţifice în domeniul lucernei, în România, fapt ce s-a 
concretizat prin crearea şi înregistrarea în perioada 1962-2009 a 22 de soiuri, pre-
cum şi prin elaborarea unor tehnologii de cultură adecvate diferitelor condiţii cli-
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matice din ţara noastră (V a r g a  şi colab., 1973, 1998; S c h i t e a  şi colab., 
2007; M o g a  şi colab., 1983, 1995). 

Importanţa mare pe care a avut-o şi o are această specie, pentru agricultură 
în general şi pentru zootehnie în mod special, a determinat dezvoltarea cercetă-
rilor în domeniul creării de soiuri şi elaborării de tehnologii de cultură pe par-
cursul a peste 55 de ani (V a r g a  şi colab., 1973, 1998; M o g a  şi colab, 1983, 
1996). 

Obţinerea unor soiuri cu potenţial mare de producţie de furaj şi sămânţă, cu 
o calitate superioară a furajului şi o bună adaptabilitate la condiţii nefavorabile 
de mediu au constituit şi constituie principalele obiective urmărite în lucrările 
de ameliorare a lucernei la I.N.C.D.A Fundulea (V a r g a  şi colab., 1973, 1998; 
G u m a n i u c, 1975, 1979; S c h i t e a, 2002; S c h i t e a  şi V a r g a, 2007). 

  Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de ameliorarea lucernei la I.N.C.D.A. 
Fundulea, în crearea celor 22 de soiuri, a existat o anumită etapizare, şi anume, 
s-a început cu faza de creare a soiurilor extensive (Fundulea 652 şi Luxin), a ur-
mat o a doua fază – de creare a soiurilor cu producţie ridicată de furaj şi sămân-
ţă (Gloria, Adonis), la care s-au adăugat într-o etapă ulterioară rezistenţa la veşte-
jirea fuzariană, perenitatea şi rezistenţa la boli (Selena, Topaz, Sigma, Magnat), 
iar etapa recentă a avut şi are ca obiectiv principal creşterea valorii nutritive a 
furajului. În fond, la lucernă, ca de altfel la toate plantele furajere, interesează 
cantitatea de substanţă utilă a furajului produs de un soi, care transformată în 
producţie animalieră trebuie să aibă un randament cât mai mare. 

În perioada 2000-2009 au fost create la I.N.C.D.A. Fundulea şi înregistrate 
în „Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România” 10 soiuri ca-
re constituie subiectul prezentei lucrări.  

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Lucerna este o plantă tipic alogamă, autotetraploidă, la care folosirea efectu-

lui heterozis este posibilă pe două căi: prin crearea de hibrizi pe bază de andro-
sterilitate citoplasmatică, cale ce nu a depăşit faza experimentală (G u m a n i u c, 
1975, 1979), iar cea de-a doua este calea de creare a soiurilor sintetice, metodă 
unanim folosită în toate centrele de ameliorare din lume (G a l l a i s, 1990; R o t i l i 
şi colab.,  2002). 

Genotipurile prezentate în lucrare sunt soiuri sintetice create după metoda 
polycross (V a r g a  şi colab., 1973, 1998). „Soiul sintetic" este o populaţie arti-
ficială, rezultată prin multiplicarea sexuată pe parcursul unui număr determinant 
de generaţii a descendenţelor unei încrucişări multiple naturale, între un anumit 
număr de constituienţi (linii, clone, familii) selecţionaţi pentru anumite însuşiri 
(G a l l a i s, 1990).  

Soiurile care constituie subiectul prezentei lucrări sunt alcătuite dintr-un nu-
măr variabil de componente, de la 5 – în cazul soiurilor Daniela şi Alina, 8-11 
componente – la Catinca, Sandra, Mihaela şi Roxana, 12 – la Adin, 15 – la 
Cosmina, iar soiurile Dorinela şi Mihaela au 22, respectiv, 23 de componente 
(tabelul 1).  
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Problematica soiurilor sintetice a fost mult studiată în scopul stabilirii crite-
riilor care stau la baza alcătuirii acestora şi care să permită păstrarea heterozi-
sului creat de-a lungul generaţiilor de multiplicare a seminţei (A l l a r d, 1960; 
G a l l a i s, 1990; J u l i e r  şi colab., 2000 ). 

 
Tabelul 1 

Unele informaţii privind soiurile de lucernǎ  înregistrate în perioada 2000-2009 
(Some informations concerning alfalfa varieties registered during 2000-2009) 

 

Soiul Nr. 
genealogic 

Nr. compo-
nente 

Anul 
înregis- 
trǎrii 

Autorii 

Daniela Syn-85 5 2000 
P. Varga, Maria Schitea,  
T. Martura, Alexandrina Dihoru, 
Ioana Hagima  

Alina F 65-94 5 2001 P. Varga , Maria Schitea,  
T.  Martura 

Dorinela F 522-93 22 2002 Maria Schitea, P. Varga,  
T. Martura 

Madalina F 523-93 23 2002 T.  Martura, P. Varga, Maria Schitea 

Sandra F 660-94 10 2003 Maria Schitea, T. Martura, P.Varga 

Cosmina F 815-96 15 2004 Maria Schitea , P.Varga,  
T.  Martura 

Adin F 912-97 12 2006 T. Martura , Maria Schitea, 
 P. Varga 

Catinca F 1008-98 8 2006 Maria Schitea, T. Martura, 
 P. Varga 

Mihaela F 1111-99 11 2009 Maria Schitea, T. Martura, 
 P. Varga 

Roxana F1320T-01 10 2009 Maria Schitea, T. Martura, Domnica 
Badea 

 
În fundamentarea ştiinţifică a teoriei soiurilor sintetice, A l l a r d, în 1960, 

menţiona faptul că performanţele acestora în generaţiile avansate depind de trei 
elemente: numărul de linii parentale, producţia medie a liniilor parentale şi de 
producţia medie a tuturor combinaţiilor posibile dintre liniile parentale. Desigur, 
în cazul lucernei situaţia se complică datorită particularităţilor disjuncţiei game-
tice, precum şi faptului că producţia vizează întreaga parte vegetativă aeriană. În 
lucrările de ameliorare a lucernei organizate la Fundulea, s-a urmărit să se pună 
în valoare într-un grad cât mai înalt efectul heterozis la populaţiile hibride nou 
constituite, astfel s-au ales componente asemănătoare din punct de vedere feno-
tipic, dar deosebite din punct de vedere genetic pentru a permite exteriorizarea 
unui efect heterozis maxim atât fenotipic (de producţie), cât şi adaptativ (V a r g a  
şi colab., 1998; S c h i t e a, 2002; S c h i t e a  şi colab., 2007).  

Gruparea descendenţelor în sintetici s-a făcut astfel încât, aceştia să răspundă 
cerinţelor UPOV privind distinctivitatea (D) şi omogenitatea (H), iar stabilitatea 
(S) a fost determinată prin testări în reţeaua ecologică. Numărul de componente 
care au fost incluse în soiurile sintetice a fost foarte diferit (tabelul 1), în general 
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numărul mic asigură o uniformitate mai mare a soiului (Daniela, Alina), dar 
soiurile cu componente multe pot asigura o stabilitate mai mare, o rezistenţă 
mai bună la boli, exemplu soiurile Dorinela, Mădălina şi Cosmina. Trebuie 
menţionat faptul că ele reprezintă o germoplasmă diversă şi acest aspect s-a avut 
în vedere în scopul prevenirii vulnerabilităţii genetice. De aceea, la soiurile 
Mădălina şi Aurora s-a folosit germoplasmă autohtonă, la Cosmina – germo-
plasmă din SUA, la Daniela – germoplasmă din China sau combinată în diferite 
proporţii: germoplasmă românească cu diferite surse din Germania, Franţa, Re-
publica Moldova şi Polonia – în cazul soiurilor Mihaela, Dorinela, Adin, San-
dra, Catinca şi Roxana (figura 1).  
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Fig. l  –  Originea surselor de germoplasmă utilizată la soiurile de lucernă 

create în perioada 2000-2009 
(The origin of germplasm sources used in alfalfa varieties developed during 2000-2009) 

 
În medie, în componenţa celor 10 soiuri (figura 2), germoplasma autohtonă a 

reprezentat 54%, cea din SUA, 21%, China, 10%, Republica Moldova, 6%, iar 
cea din Franţa, Germania şi Polonia, între 1 şi 5%. 

Soiul Daniela provine dintr-o germoplasmă din China, selecţionată în prin-
cipal pentru precocitate şi respectiv producţie ridicată de sămânţă, total diferită 
de cea utilizată în crearea soiurilor de lucernă la Fundulea. Soiul Daniela înflo-
reşte mai devreme decât soiul Magnat cu circa 5 zile. Această însuşire permite 
cultivarea alături de soiurile medii ca precocitate şi exploatarea în sistemul con-
veierului verde.  

Soiul Alina, înregistrat în anul 2001, are în componenţă cinci familii, se-
lecţionate în principal pentru longevitate. Selecţia fiind efectuată  în anul VI de 
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vegetaţie, desigur acestei însuşiri i s-a adăugat şi o bună rezistenţă la fuzarioză, 
iernare şi secetă. 

 Însuşiri favorabile pentru producţie şi calitate au fost cumulate şi în soiurile 
Dorinela şi Mădălina. Soiul Dorinela este alcătuit din 22 de componente, cinci 
extrase din germoplasmă autohtonă (Triumf, Luteţia, Gloria, Adonis, HSL 35-
5), iar diferenţa provine din hibrizi între soiurile Gloria sau Adonis şi W.L 316. 
Soiul Mădălina este alcătuit din 23 de componente din germoplasmă românească.  
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Fig. 2 – Originea surselor de germoplasmă utilizate în programul de ameliorare 
a lucernei în perioada 2000-2009 

(The origin of germplasm sources used in alfalfa breeding program, during 2000-2009) 
 
Un alt tip de germoplasmă a fost utilizată pentru crearea soiului Sandra, şi 

anume, germoplasmă franţuzească din soiurile Concorde, Alize şi Vertus, utili-
zate în hibridări cu soiurile Adonis, Selena şi Sigma şi au fost extrase în descen-
denţă 10 familii.  

Soiul Cosmina este alcătuit din 15 componente, cinci extrase din germoplas-
mă americană (Garst 629,630,636,645, Garst Zenith, Garst Promise, Drummor, 
Multiking), selectate pentru capacitate combinativă ridicată pentru producţia de 
furaj şi samânţă. 

Soiul Adin este alcatuit din 12 componente (figura 1), 50% germoplasmă ro-
mânească şi 50% germoplasmă străină. Ca germoplasmă românească a fost uti-
lizat soiul Adonis, ca sursă pentru precocitate şi capacitate bună de fructificare, 
soiurile Selena şi F380-92, introduse în hibridări ca surse pentru îmbunătăţirea 
calităţii, iar soiul Alina, pentru longevitate, rezistenţă la fuzarioză, iernare şi se-
cetă. Germoplasma străină a fost reprezentată de soiurile Defi (Franţa), Garst 
645 şi Garst 636 (SUA), ca surse pentru vigoare, fenotip de talie mijlocie – înal-
tă şi rezistenţă la boli foliare. 

Soiul Catinca este alcătuit din 8 componente (figura 1), 50% germoplasmă 
românească, reprezentată de 3 soiuri: Adonis – pentru aceleaşi considerente ca 
şi la soiul Adin, ca sursă de precocitate şi fructificare foarte bună; soiul Granat – 
pentru calitate şi F64-92, în proporţie de 25% din totalul componentelor – pen-
tru longevitate, rezistenţă la fuzarioză, iernare si secetă. Germoplasma străină in-
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clusă în hibridările din care au fost selectate descendenţele soiului Catinca a fost 
reprezentată de soiul german WH Nova (D) şi soiurile Altuna şi SGS 4-4, din 
Republica Moldova, ca surse pentru vigoare, talie mijlocie - înaltă şi rezistenţă 
la boli foliare. 

Roxana este un soi sintetic de lucernă, alcătuit din 10 componente, şase din-
tre familiile componente sunt de origine străină, extrase din soiurile Nugget, 
Advantage, Anchor, Voris, Trident (S.U.A.), Kleszczewska (Polonia) şi 4 com-
ponente provin din germoplasmă românească extrase din soiul Opal (Topaz).  

Rezultat al selecţiei pentru precocitate, talie înaltă şi fructificare abundentă, 
soiul Mihaela are în componenţă 11 familii, 8 extrase din germoplasmă autoh-
tonă  (F 64-92, F 219-91, F 510-93, F 340-92, F65-92, F 208-91 şi Sigma) şi 3 
compomente extrase din germoplasmă din Republica Moldova (P.G.S.-1, P.G.S. 
4-4 şi PGS-2). 

Testarea ecologică s-a desfăşurat în cicluri de 3-4 ani, în perioada 1999-
2009, în şapte centre situate în zone reprezentative pentru cultura lucernei, în re-
gim irigat la I.N.C.D.A. Fundulea, S.C.D.A. Caracal (Dr. ing. Eustaţiu Constan-
tinescu) şi S.C.D.A Şimnic (Dr. ing. Constantin Bora), iar în regim neirigat, la 
S.C.D.A. Caracal, S.C.D.A. Teleorman (Dr. ing. Ileana Zamfir), S.C.D.A. Lo-
vrin (drd. ing. Florin Popa), S.C.D.A. Podu-Iloaiei (dr. ing. Mihai Pricop). 

Experienţele au fost organizate după metoda blocurilor randomizate, cu su-
prafaţa semănată de 15 m2/parcelă, respectiv 10 m2 recoltabili. În sistem irigat 
experienţele au fost realizate după tehnologia intensivă a lucernei pentru furaj şi 
sămânţă (M o g a  şi colab.,1996; M o g a  şi S c h i t e a, 2005). Prelucrarea date-
lor experimentale s-a efectuat după metode statistice adecvate (C e a p o i u, 1968). 

 
REZULTATE  EXPERIMENTALE 

 
Condiţiile climatice din perioada de experimentare au fost foarte diferite mai 

ales din punctul de vedere al precipitaţiilor înregistrate de la un an la altul şi de 
la o zonă ecologică la alta, fapt ce s-a regăsit în nivelul producţiilor realizate în 
special în cultură neirigată. Cu toate acestea, prin producţiile realizate atât în 
condiţii de irigare, cât şi de neirigare, noile soiuri de lucernă s-au dovedit supe-
rioare soiurilor martor Selena şi Magnat în toate centrele de testare.  

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la I.N.C.D.A. Fundulea (tabelul 2), cu 
excepţia soiurilor Alina şi Daniela, toate celelalte soiuri au realizat sporuri de 
producţie asigurate statistic faţă de cei doi martori, Selena şi Magnat; producţia 
medie a fost de 14,3 t în anul I, 18,2 t în anul II şi 20,2 t substanţă uscată/ha în 
anul III de vegetaţie, media celor trei ani fiind de 17,6 t substanţă uscată/ha. 

Primul loc în clasament l-a ocupat soiul Mădălina, soi cu o pornire în vege-
taţie devreme primăvara şi cu o foarte bună capacitate de regenerare după cosi-
re, care a realizat 18,3 t s.u./ha, cu un spor 8,3% faţă de soiul Magnat şi 10,7% 
faţă de Selena. A fost urmat în clasament de soiurile Adin şi Catinca, cu o pro-
ducţie medie de 18,0 t s.u./ha, spor 6,5 % faţă de soiul Magnat şi 8,9 % faţă de 
Selena.  
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Tabelul 2 
Producţia de furaj realizatǎ de noile soiuri de lucernǎ la I.N.C.D.A. Fundulea 

în perioada 2007-2009 
(Fodder yield of the Romanian alfalfa cultivars, average of 3 years during 2007-2009, 

at NARDI Fundulea) 
 

Soiul 
Substanţǎ uscatǎ 

2007 2008 2009 Media 
(t/ha) % mt. 1 (t/ha) % mt.  1 (t/ha) % mt. 1 (t/ha) % mt. 2 

Mădălina  15,5 113,0 18,5 104,5 21,0 108,2 18,3 108,3 
Adin  14,8 107,8 18,7 105,6 20,6 106,2 18,0 106,5 
Catinca  14,7 107,1 19,1 107,9 20,1 103,6 18,0 106,1 
Roxana  14,3 103,9 18,6 105,0 20,9 107,7 17,9 105,9 
Dorinela  15,1 110,1 18,8 106,4 19,7 101,5 17,9 105,6 
Sandra  14,5 105,6 18,5 106,4 20,2 104,1 17,7 104,7 
Cosmina  13,8 100,5 18,4 103,7 21,0 108,2 17,7 104,6 
Alina  14,2 103,1 17,8 100,5 20,6 106,2 17,5 103,5 
Magnat   
(mt. 2) 13,7 100,0 17,7 100,0 19,4 100,0 16,9 100,0 

Daniela  13,9 101,4 17,2 96,9 19,2 99 16,8 98,9 
Selena (mt. 1) 13,3 97,1 17,3 97,7 18,9 97,6 16,5 97,6 
Media  14,3 104,4 18,2 103,1 20,2 105,2 17,6 104,2 
DL 5%  0,6 4,4 0,7 3.8 1,0 5,2 0,8 4,5 

 
O comportare foarte bună au avut-o şi soiurile Roxana, Dorinela, Sandra şi 

Cosmina care au realizat în cei trei ani de testare producţii cuprinse între 14 t 
s.u./ha în anul I de vegetaţie şi 20 t s.u./ha în anul III, cu o medie de 17,7 t 
s.u./ha, depăşind martorii cu un spor de producţie asigurat statistic la nivel sem-
nificativ. 

 
Tabelul 3 

Producţia de furaj realizat ǎ de  soiurile de lucern ǎ Mǎdǎlina şi Sandra în perioada 2007-2009 
(Fodder yield of the alfalfa cultivars Madalina and Sandra during 2007-2009) 

 

Soiul Caracal Şimnic Fundulea Media 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 (t/ha) % mt. 

Mădălina 11,7 19,4 14,7 12,8 22,7 19,6 15,5 18,5 20,8 17,3 104,1 
Sandra 11,4 18,9 15,1 12,9 23,0 19,2 15,5 18,5 19,9 17,2 103,3 
Magnat 
(mt.2) 11,5 18,9 14,4 12,8 22,2 18,6 13,7 17,7 19,7 16,6 100,0 

Selena (mt.1) 11,1 17,6 13,7 12,3 20,2 17,2 14,0 17,0 19,6 15,9 95,8 
 

În aceeaşi perioadă (2007-2009), soiurile Mădălina şi Sandra, testate în Oltenia 
la S.C.D.A. Caracal şi S.C.D.A. Şimnic, au realizat producţii foarte bune; astfel, 
în condiţii de irigare în anul 2008, la Şimnic producţia a depăşit 22 t s.u./ha. So-
iul martor Magnat predomină în cultură şi este cunoscut pentru producţia de fu-
raj, soiul Sandra a fost introdus  în cultură în ultimii ani, este în curs de extinde-
re, iar soiul Mădălina este în curs de introducere în cultură. 
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S-a menţionat anterior faptul că soiurile care sunt prezentate în lucrare apar-
ţin unei etape de creare a unor genotipuri cu o valoare nutritivă ridicată. Acest 
lucru este confirmat de datele privind valoarea nutritivă a furajului, prezentate 
în tabelul 4. Acestea au un coeficient de digestibilitate al substanţei organice cu-
prins între 71 şi 73%, valorile cele mai mari s-au înregistrat în cazul soiurilor 
Mihaela şi Cosmina, cu 1424-1495 kcalorii energie netă. În ceea ce priveşte 
aprecierea valorii furajului prin unitaţi nutritive ovăz la toate soiurile s-au înre-
gistrat valori supraunitare cuprinse între 1,01 la soiurile Daniela şi Sandra şi 
1,06 la soiul Cosmina. Corelată cu aceste valori a fost şi exprimarea în unitaţi 
nutritive carne, fiind de 0,92-0,96 la soiurile noi comparativ cu 0,90 la martori. 
În ceea ce priveste conţinutul în proteină brută raportat la substanţa uscată şi 
acesta a înregistrat valori superioare martorilor şi a oscilat între 19,26% la soiul 
Alina şi 20,90% la soiul Mihaela. 

 
Tabelul 4 

Valoarea nutritivǎ a noilor soiurilor de lucernǎ. Media 3 ani  (2007-2009) 
(Nutritive value of new alfalfa cultivars, average 3 years, 2007-2009) 

 
Soiul CD (%)* EN (Kcal)* UN (ov.)* UN(c.)* CP (%)*,** 

Mihaela 73 1484 1,05 0,96 20,90 
Cosmina 73 1495 1,06 0,96 19,84 
Mădălina 72 1453 1,02 0,93 19,58 
Roxana 72 1468 1,04 0,95 19,68 
Catinca 72 1462 1,03 0,94 19,69 
Adin 72 1457 1,03 0,94 19,45 
Alina 72 1457 1,03 0,94 19,26 
Dorinela 72 1457 1,03 0,94 19,40 
Sandra 72 1444 1,01 0,92 19,35 
Daniela 71 1424 1,01 0,92 19,50 
Magnat  (mt. 2) 70 1406 0,99 0,90 18,74 
Selena (mt. 1) 71 1401 0,99 0,90 19,36 
Media 72 1451 1,02 0,93 19,68 

 *) Analize efectuate la INCDBNA Baloteşti ( Dr. biolog Alexandrina Dihoru ) 
**) Analize efectuate la INCDA Fundulea  (Dr. chimist Georgeta Oprea) 
 

Valoarea nutritivă a furajului mai bună la soiurile noi comparativ cu martorii 
se regăseşte într-o producţie ridicată de substanţe utile la unitatea de suprafaţă 
(tabelul 5). Astfel, comparativ cu producţia de substanţă uscată, aprecierea în u-
nitaţi nutritive carne conduce la realizarea unor valori cuprinse între 15.456 şi 
17.019 UNC/ha, cu sporuri de 4,1-14,6% faţă de martorul Selena şi 7,1-11,9% 
în cazul martorului Magnat, mai mari cu circa 4% faţă de sporurile realizate la 
producţia de substanţă uscată.  

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute în reţeaua de testare alcatuită din 3-6 
localităţi, în perioada 1999-2009 (tabelul 6), faţă de o producţie medie de 14,10 t 
la soiul martor Selena şi 14,69 t s.u./ha la soiul Magnat, noile soiuri au realizat 
producţii de până la 15,55 t s.u./ha, cazul soiurilor Adin şi Catinca, depăşind 
martorii cu 6,1-10,3%. Aprecierea producţiei de substanţe utile/ha a condus la 
obţinerea unui spor de 10,6-15,2%, prin realizarea a 14.619 UNC la soiurile 
Adin şi Catinca. Şi în reţeaua de testare, ca urmare a unei valori nutritive foarte 
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bune, toate soiurile prezentate au realizat producţii, exprimate în unităţi nutritive 
carne, asigurate statistic comparativ cu soiul Selena. Soiurile Adin şi Catinca au 
fost urmate în clasament de soiurile Cosmina, Mihaela, Roxana şi Mădălina cu 
o producţie cuprinsă între 14.201 şi 14.497 UNC/ha, sporuri de la 7,4 la 14,2% 
faţă de martori. 

 
Tabelul 5 

Producţia de furaj realizatǎ de noile soiuri de lucernǎ la I.N.C.D.A. Fundulea  
în perioada 2007-2009 

(Fodder yield of the new Romanian alfalfa cultivars, average of 3 years during 2007-2009 
at NARDI Fundulea) 

 

 Soiul Substanţǎ uscatǎ  Unitǎţi nutritive carne 
(t/ha)  % mt. 1  % mt. 2  UNC  UNC/ha   % mt. 1  % mt. 2  

Mădălina  18,3 110,9 108,3 0,93 17.019 114,6 111,9 
Roxana  17,9 108,5 105,9 0,95 17.005 114,5 111,8 
Cosmina  17,7 107,3 104,7 0,96 16.992 114,4 111,7 
Adin  18,0 109,1 106,5 0,94 16.920 113,9 111,2 
Catinca  18,0 109,1 106,5 0,94 16.920 113,9 111,2 
Dorinela  17,9 108,5 105,9 0,94 16.826 113,3 110,6 
Alina  17,5 106,1 103,6 0,94 16.450 110,8 108,2 
Sandra  17,7 107,3 104,7 0,92 16.284 109,7 107,1 
Daniela  16,8 101,8   99,4 0,92 15.456 104,1 101,6 
Magnat (mt.2) 16,9 102,4 100,0 0,90 15.210 102,4 100,0 
Selena (mt. 1) 16,5 100,0 97,6 0,90 14.850 100,0   97,6 
Media  17,6 106,4 103,9 0,93 16.334 110,0 107,4 
DL 5%  0,8 4,7 4,5   913 6,1 6,0 

Tabelul 6 
Producţia de furaj realizatǎ de noile soiuri de lucernǎ. Media a 3 ani în perioada 1999-2009,  

medie 3-6 staţiuni experimentale 
(Fodder yield of the new alfalfa cultivars, average of 3 years, during 1999-2009, average of 

3-6 experimental stations) 
 

Soiul Substanţǎ uscatǎ Unitǎţi nutritive carne 
% mt.1 % mt. 2 UNC UNC/ha % mt. 1 % mt. 2 

Adin (2003-2005) 110,3 106,1 0,94 14.619 115,2 110,6 
Catinca (2003-2005) 110,3 106,1 0,94 14.619 115,2 110,6 
Cosmina (2002-2004) 107,1 102,9 0,96 14.497 114,2 109,6 
Mihaela (2004-2006) 108,8 104,6 0,94 14.420 113,6 109,1 
Roxana (2007-2009) 106,3 102,1 0,95 14.239 112,2 107,7 
Mǎdǎlina (2007-2009) 108,3 104,1 0,93 14.201 111,9 107,4 
Sandra (2007-2009) 107,5 103,3 0,92 13.945 109,9 105,5 
Dorinela (1999-2001) 105,3 101,1 0,94 13.956 110,0 105,5 
Alina (2006-2008) 104,2 100,0 0,94 13.811 108,8 104,4 
Daniela (2004-2007) 104,4 100,2 0,92 13.543 106,7 102,4 

Magnat  (mt. 2) 104,2 100,0 
(14,69 t/ha) 0,90 13.223 104,2 100,0 

Selena (mt. 1) 100,0 
(14,10 t/ha) 96,0 0,90 12.690 100,0   96,0 

Media     0,93 13.980 110,1 105,7 
DL 5%      6,3    6,0         797     6,3     6,0 
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Noile soiuri de lucernă reprezintă un progres genetic şi în ceea ce priveşte 
producţia de proteină brută pe care o realizează (tabelul 7). Astfel, cu un conţinut 
în proteine cuprins între 19,26% (soiul Alina) şi 20,90% (soiul Mihaela), soiuri-
le menţionate în tabel au asigurat producţii cuprinse între 2829 şi 3211 kg PB/ha, 
realizând sporuri de la 2,8 la 16,7%, asigurate statistic la nivel semnificativ în 
cazul soiurilor Sandra, Roxana, Mădălina şi Cosmina, la nivel distinct semnifi-
cativ în cazul soiurilor Adin şi Catinca  şi foarte semnificativ la soiul Mihaela. 

 
Tabelul 7 

Producţia de proteină realizată de soiurile de lucernă, medie 3 ani, 2007-2009 
(Crude protein yield of the alfalfa cultivars, average of 3 years, 2007-2009 ) 

 

Soiul 
Substanţă uscată Proteină brută  
t/ha % mt. P.B. (%) kg/ha % mt. 

Mihaela 15,37 104,6 20,90 3.211 116,7 
Catinca 15,59 106,1 19,69 3.069 111,5 
Adin  15,59 106,1 19,45 3.031 110,1 
Cosmina 15,12 102,9 19,84 2.999 108,9 
Mǎdǎlina 15,29 104,1 19,58 2.994 108,8 
Roxana  15,00 102,1 19,68 2.952 107,2 
Sandra 15,17 103,3 19,35 2.936 106,7 
Dorinela 14,85 101,1 19,40 2.881 104,7 
Daniela   14,72 100,2 19,50 2.870 104,3 
Alina 14,69 100,0 19,26 2.829 102,8 
Magnat  (mt. 1) 14,69 100,0 18,74 2.753 100,0 
Selena (mt. 2) 14,10   96,0 19,36 2.730   99,2 
Media  15,01 102,2 19,56 2.938 106,7 
DL 5%   0,93     6,0      424     6,5 

 
În figura 3 este evidenţiat progresul genetic realizat în lucrările de ameliorare 

la lucernă prin soiurile înregistrate în perioada 2000-2009. Se observă că noile 
soiuri vin cu un plus atât la producţia de furaj exprimată în substanţa uscată, dar 
mai ales la producţia de substanţe utile (unitaţi nutritive), cât şi la producţia de 
proteină brută, realizând faţa de soiul Magnat sporuri cuprinse între 7,3 şi 8,2% 
în medie pe reţea şi 8,4-9,7% la I.N.C.D.A. Fundulea. 

Un nou soi de plante furajere şi implicit de lucernă, pentru a putea fi introdus 
şi extins în cultură, trebuie să realizeze şi o producţie ridicată de sămânţă. Şi din 
acest punct de vedere, cele zece soiuri de lucernă înregistrate în perioada 2000-
2009 sunt apropiate soiurilor martor Selena şi Magnat, în cazul soiurilor Cosmi-
na, Mădălina, Sandra, Alina, sau depăşesc soiul Selena cu sporuri asigurate sta-
tistic (6-10%), în cazul soiurilor Dorinela, Daniela, Adin, Catinca, Mihaela şi 
Roxana.  
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Fig. 3 – Progresul genetic realizat în ameliorarea lucernei la I.N.C.D.A. Fundulea 
(Genetic progress achieved in alfalfa breeding at NARDI Fundulea) 
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Fig. 4 – Producţia de sǎmânţǎ a noilor soiuri de lucernǎ realizatǎ în perioada 1999-2009, 

medie 3-6 localitǎţi  
(Seed yield of the alfalfa cultivars during 1999-2009, 

average of 3-6 experimental stations) 
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Îmbunătăţirea calităţii furajului s-a putut realiza prin selecţia unor genotipuri 
cu foliaj bogat, internodii scurte şi lăstari fistuloşi. Aceste însuşiri morfologice 
au fost exprimate din punct de vedere al calităţii furajului prin creşterea valorii 
nutritive şi a consumabilităţii furajului, prin valori ridicate ale conţinutului de 
proteină brută şi în zaharuri solubile, precum şi prin creşterea coeficientului de 
digestibilitate, a cantităţii de energie netă şi a valorii energetice. Dintre însuşiri-
le menţionate raportul frunze/tulpini (tabelul 8) a fost îmbunătăţit cu două uni-
tăţi procentuale în cazul soiurilor Alina, Sandra, Catinca şi Roxana şi cu 3 unităţi 
la soiurile Cosmina, Adin şi Mihaela, faţă de martori la care raportul frunze/tul-
pini a avut valoarea de 36%. În ceea ce priveşte numărul de internodii, diferen-
ţele au fost relativ mici, cu excepţia soiurilor Mădălina, Roxana şi Sandra la ca-
re s-au înregistrat 11,0-11,1 faţă de 10,0-10,1 internodii la martori. În privinţa 
taliei plantelor, soiurile Mihaela, Mădălina, Roxana şi Sandra s-au plasat pe pri-
mele locuri cu 64-65 cm, faţă de 61,8-62,0 cm la soiurile martor. 

 
Tabelul 8 

Unele insuşiri morfologice ale soiurilor de lucernă 
(Some morphological traits of alfalfa cultivars) 

 

Soiul 
Raport frunze/tulpini 

(%) 
Număr de 
internodii 

Inălţime 
 (cm) 

Cosmina 39 10,0 63,0 
Adin 39 10,5 62,3 
Mihaela 39 10,3 65,0 
Mădălina 38 11,1 64,0 
Roxana 38 11,0 64,0 
Catinca 38 10,3 60,0 
Sandra 38 11,0 64,0 
Alina 36 10,2 60,0 
Dorinela 36 10,5 62,0 
Daniela 36 10,5 63,0 
Magnat  (mt. 2) 36 10,0 62,0 
Selena (mt. 1) 36 10,1 61,8 
Media  37 10,5 62,6 

 
Soiurile de lucernă create în perioada 2000-2009 s-au dovedit a fi superioare 

soiurilor martor, Selena şi Magnat, şi în ceea ce priveşte principalele însuşiri ce 
contribuie la stabilitatea producţiei şi calităţii, printre care sunt de menţionat vi-
goarea, rezistenţa la boli, capacitatea de regenerare după coasă, rezistenţa la ier-
nare şi perenitatea (tabelul 9). În general, la lucernă sunt extinse în cultură soiuri 
semiprecoce; diferenţele la înflorit sunt foarte mici, de 3-5 zile, ceea ce impune 
recoltarea într-un timp foarte scurt şi conservarea furajului pentru a păstra cali-
tatea acestuia.  

Dintre soiurile prezentate, comparativ cu martorii, Daniela este cel mai tim-
puriu soi, infloreşte cu circa 5 zile mai devreme, iar soiurile Dorinela şi Mădăli-
na cu 2 zile.  
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Tabelul 9 
Unele însuşiri ale soiurilor de lucernă  înregistrate în perioada 2000-2009 

(Some traits of alfalfa cultivars registered during 2000-2009) 
 

Soiul 
Precocitate 
± zile faţă 
de Magnat 

Vigoare 
(note  
1-9) 

Capacitatea 
de 

regenerare 
(note 1-9) 

Rezis-
tenţa la 
iernare 
(note  
1-9) 

Repausul 
vegetal 
(note 1-

10) 

Rezistenţa 
la 

Fusarium 
oxysporum 
(note 1-9) 

 
Obser-

vaţii 

 
Cosmina 0 

 
2,5 

 
1,9 2,0 4 2,0 

Tolerant la 
secetă şi 
salinitate 

Adin 0 2,3 1,8 1,9 4 2,2  
Mihaela 0 2,1 1,8 2,0 4 2,0  
Mădălina -2 2,0 1,7 2,0 4 2,0  
Roxana 0 2,2 1,8 2,0 4 2,0  

Catinca 
0 2,2 1,7 1,8 4 2,4 

Tolerant 
pe soluri 

acide 
 
Sandra 0 2,2 2,0 2,0 4 2,5 

Tolerant la 
secetă  şi 
salinitate 

Alina 0 2,2 2,5 2,0 4 3,0  
 
Dorinela -2 2,4 2,2 2,5 4,5 2,2 

Tolerant la 
secetă  şi 
salinitate 

Daniela -5 2,0 2,8 2,5 5 3,0  
Magnat 
(mt.2) Mt. 2,5 2,2 2,0 4 3,0  

Selena  
(mt. 1) 0 2,9 3,0 2,0 4 3,0  

Media   2,3 2,1 2,2 4,1 2,4  
 

Rezistenţa la ger este influenţată în primul rând de repausul vegetativ (fall 
dormance), însuşire ce se referă la tendinţa unui soi de a-şi înceta creşterea în 
perioada de toamnă. Aceasta se apreciază prin note cuprinse între 1 şi 10 (1 = 
foarte rezistent; 10 = foarte sensibil). Astfel, soiurile cu repausul vegetativ lung 
au note mici (între 1 şi 4) şi o foarte bună rezistenţă la temperaturile scăzute din 
iarnă, relevată prin note cuprinse în intervalul 1-4. În această categorie se pla-
sează toate soiurile româneşti, inclusiv şi cele prezentate în această lucrare (ta-
belul 10). 

În ultima perioadă la I.N.C.D.A Fundulea au fost efectuate unele cercetări în 
direcţia selecţiei de genotipuri tolerante la soluri cu aciditate ridicată, respectiv 
tolerante la prezenţa ionilor de aluminiu în sol,  sau soiuri tolerante la salinitate 
(P e t c u  şi colab., 2005, 2007, 2009). 

În ceea ce priveste toleranţa la aciditatea din sol, în urma testelor ce s-au e-
fectuat în casa de vegetaţie, soiurile Cosmina, Sandra şi Dorinela s-au remarcat 
printr-o bună toleranţă la secetă şi salinitate, iar soiul Catinca la aciditatea so-
lului. Plasticitatea ecologică mare, concretizată prin areale foarte largi de răs-
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pândire a lucernei, precum şi unele particularităţi morfologice ale speciei (sis-
tem radicular profund) au dat posibilitatea selecţiei unor genotipuri cu rezistenţă 
sporită la ger şi la secetă, care sunt factori limitativi ai producţiei. De fapt, lu-
cerna este o mare consumatoare de apă, rezistenţa la secetă a soiurilor prezen-
tate este dată de capacitatea de a dezvolta un sistem radicular bogat şi profund şi 
de însuşirea de a trece mai uşor peste perioadele de stres hidric şi de refacere 
rapidă după încetarea deficitului hidric.  

 
CONCLUZII 

 
 Cele 10 soiuri de lucernă prezentate în lucrare sunt rezultate finalizate ale 

selecţiei pentru calitate îmbunătăţită a furajului, producţie ridicată de furaj şi să-
mânţă şi o bună adaptabilitate la condiţiile de mediu biotic şi abiotic şi marchea-
ză progrese genetice semnificative obţinute în cadrul lucrărilor de ameliorare a 
lucernei ce se desfăşoară la I.N.C.D.A. Fundulea. 
 Soiurile Adin, Catinca, Cosmina, Mihaela, Roxana şi Mădălina  realizea-

ză  producţii mari de furaj, cuprinse între 14,4 şi 18,0 t substanţă uscată/ha, spo-
rurile de producţie faţă de soiurile  martor Selena şi Magnat fiind cuprinse  între 
7,5 şi 10,3%; oferă un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună, care conduce la 
obţinerea a 13.900 -18.000 U.N./ha, un spor de 5,5-15,2% faţă de martor; rea-
lizează producţii ridicate de sămânţă, cuprinse între 600 şi 700 kg/ha în tehnolo-
gia intensivă şi prezintă o bună rezistenţă la veştejirea fuzariană. 
 Se recomandă cultivarea acestor soiuri atât în tehnologia intensivă, cât şi 

în tehnologia clasică, în toate zonele de cultură a lucernei. 
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