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Denumirea de „plante furajere” se referă la un grup foarte divers de plante a-

gricole, majoritatea perene, dar şi anuale, majoritatea alogame, dar şi autogame, 
18 specii diploide, 18 autotetraploide şi 7 autohexaploide, în total 43 de specii. 
Ceea ce reuneşte aceste specii într-un grup comun este utilizarea lor în furajarea 
animalelor sub formă de masă vegetală, fie în stare proaspătă (masă verde sau 
păşune), fie conservată (siloz, fân, făină de fân, brichete etc.). 

Cultivate pentru masa lor vegetală ca obiectiv economic, plantele furajere au 
avut un alt curs evolutiv în procesul de domesticire, comparativ cu plantele agri-
cole cultivate pentru seminţe. Ca urmare, speciile de plante furajere cultivate as-
tăzi sunt foarte asemănătoare din punct de vedere morfologic cu strămoşii lor, 
sau cu formele încă existente în flora spontană. Datorită multor trăsături comune 
formelor sălbatice, plantele furajere de astăzi şi-au păstrat însuşirile atavice ca, 
de pildă, perioadă lungă de înflorit, scuturarea seminţelor, germinaţia eşalonată 
datorită seminţelor tari etc. Ca urmare a evoluţiei lor caracteristice, speciile de 
plante furajere cultivate astăzi pot trece oricând în flora spontană, atunci când 
condiţiile pedoclimatice le sunt favorabile, fenomen inexistent în lumea plante-
lor agricole cultivate pentru boabe. 

Toate aceste elemente legate de domesticirea şi evoluţia plantelor furajere 
determină particularităţile lor genetice şi, ca urmare, însăşi metoda şi tehnica 
procesului de ameliorare. 

Începute în fostul Institut de Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.), 
în anul 1949, sub conducerea profesorului Corneliu Ilchievici, lucrările de ame-
liorarea plantelor furajere au avut ca obiectiv iniţial colectarea şi studiul popula-
ţiilor locale de plante furajere. În decurs de circa 10 ani s-a reuşit să se constitu-
ie o colecţie de circa 6000 de populaţii locale de plante furajere perene şi anua-
le, care  a reprezentat ulterior rezervorul de gene favorabile utilizate în procesul 
de ameliorare. În anul 1962 a fost înregistrat primul soi românesc de lucernă, 
Fundulea 652, care depăşea la producţia de substanţă uscată  populaţiile locale 
cu 20-25%, fiind şi foarte rezistent la secetă şi la iernare, fapt ce a determinat 
extinderea rapidă în cultură. 

Transferul lucrărilor de ameliorarea plantelor furajere la I.C.C.P.T. Fundu-
lea, începând cu data de 28 decembrie 1961, a constituit un prilej de extindere şi 
aprofundare a cercetărilor, proces ce a fost favorizat şi de faptul că mai mulţi cer-
cetători din domeniu au beneficiat de specializări în centre de ameliorare renu-
mite din străinătate.  
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Treptat, la I.C.C.P.T., ulterior I.N.C.D.A. Fundulea, s-au dezvoltat lucrările 
de ameliorare la 13 specii de plante furajere şi s-au iniţiat alte 6 centre de 
ameliora-re plantelor furajere la Braşov (9 specii), Livada (3 specii), Suceava (3 
specii), Lovrin  (3 specii), Timişoara (2 specii), Caracal (2 specii). O bună 
colaborare a existat şi cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca. 

În perioada la care ne referim s-au creat în total 131 de soiuri de plante fura-
jere, din care 60 la Fundulea. Acestea au reprezentat: 20 de soiuri de lucernă, 
două de sparcetă, două de mazăre furajeră, unul de măzăriche şi 35 de graminee 
furajere (8 de golomăţ, 6 de raigras aristat, 4 de raigras hibrid, 2 de raigras peren, 
3 de păiuş înalt, 1 de obsigă nearistată, 5 de iarbă de Sudan şi 6 soiuri de mei). 

 
REZULTATE OBŢINUTE ÎN AMELIORAREA  

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

suprafaţa ocupată cu această specie a oscilat între 136.300 şi 442.000 ha în pe-
rioada 1938-2006, ceea ce a reprezentat 29,7-31,6% din structura bazei furajere, 
sau peste 5% din arabil, ţara noastră fiind prezentă în clasamentul ţărilor mari 
cultivatoare de lucernă, după SUA, Argentina, Italia. Cea mai mare suprafaţă în 
cultură cu lucernă s-a înregistrat în anul 1990 (442.000 ha).   

 
Obiectivele programului de ameliorare la lucernă în România 

 
Pentru a creiona o imagine a procesului de ameliorare, se va face o prezen-

tare succintă a obiectivelor şi metodelor folosite la lucernă, care, în linii mari, 
sunt valabile pentru majoritatea leguminoaselor şi gramineelor perene, dar şi 
pentru alte plante furajere. 

În lucrările de ameliorarea lucernei, la I.C.C.P.T. Fundulea, s-a urmărit  obţi-
nerea unor soiuri cu potenţial mare de producţie de furaj şi sămânţă, cu o calita-
te superioară a furajului şi o bună adaptabilitate la condiţii nefavorabile de mediu.  

Sporirea producţiei de furaj s-a realizat prin selecţia unor genotipuri carac-
terizate printr-o rată ridicată a asimilării substanţei uscate, exprimată fenotipic 
prin regenerare şi creştere rapidă după cosiri, cu o bună repartiţie a producţiei pe 
coase, genotipuri cu o lăstărire bogată şi talie relativ înaltă (V a r g a  şi colab., 
1983; G i l l e t  şi P o i s s o n, 1988; G u m a n i u c  şi V a r g a, 1982). La pro-
ducţia totală, pe ciclu de exploatare, contribuie şi longevitatea genotipurilor, ex-
primată prin perenitatea acestora, care este dată de rezistenţa la boli şi la condiţii 
nefavorabile de mediu (iernare, secetă). 

Îmbunătăţirea calităţii furajului este un obiectiv foarte important în  ame-
liorarea lucernei şi s-a urmărit a se 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, de creştere a coeficientului de digestibilitate, a can-
tităţii de energie netă şi a valorii energetice (V a r g a  şi colab., 1982; S a n t i s  
şi colab, 1994; S c h i t e a , 2002; S c h i t e a  şi  O r l o f f, 2004). 



REALIZĂRI ÎN AMELIORAREA PLANTELOR FURAJERE 

 

205 

Rezistenţa la boli este un obiectiv care influenţează atât calitatea, cât şi can-
titatea recoltei. Cercetările de genetică şi ameliorare întreprinse la Fundulea 
(I t t u  şi V a r g a , 1975; I t t u  şi colab., 1978) au avut şi au în vedere creşterea 
rezistenţei lucernei la vestejirea fuzariană (Fusarium oxysporum f. medicaginis), 
boală care produce mari pierderi de recoltă, mai ales în regim irigat. 

Rezistenţa la iernare şi la secetă. Plasticitatea ecologică mare, concretizată 
prin areale foarte largi de răspândire a lucernei, precum şi unele particularităţi 
morfologice ale speciei (sistem radicular profund) au dat posibilitatea selecţiei 
unor genotipuri cu rezistenţă sporită la ger şi la secetă, care sunt factori limita-
tivi ai producţiei. De fapt, lucerna este o mare consumatoare de apă, rezistenţa 
la secetă a unor genotipuri fiind dată de capacitatea de a dezvolta un sistem ra-
dicular cât mai bogat şi adânc şi de însuşirea de a trece mai uşor peste perioade-
le de stres hidric şi de a se reface rapid după încetarea deficitului hidric.  

Competitivitatea în amestec cu alte specii de plante furajere se realizează 
prin selecţia unor genotipuri cu tufă strânsă şi erectă, genotipuri care fac faţă 
competiţiei în asociaţia vegetală în lupta pentru spaţiu de nutriţie; în plus, pentru 
a participa în amestecul furajer un soi trebuie să aibă ritm de creştere asemănă-
tor cu celelalte componente ale amestecului şi epoca optimă de recoltare foarte 
apropiată. Între soiurile din speciile componente ale amestecului trebuie să exis-
te un echilibru în competiţia pentru spaţiul de nutriţie, astfel încât să se păstreze 
o proporţie între acestea, care să permită realizarea unui raport energo-proteic 
optim pentru furajarea animalelor (V a r g a  şi colab. 1986; M o g a  şi colab., 
1983; 1996). 

Crearea de soiuri cu potenţial ridicat de producţie la sămânţă. La lu-
cernă ca şi la celelalte plante furajere, au interesat în primul rând producţia şi ca-
litatea furajului; pentru introducerea şi extinderea a noi soiuri în producţie era 
necesar însă ca acestea să aibă şi un potenţial ridicat de producţie la sămânţă. 
Sigur, definitoriu, în ceea ce priveşte producţia de sămânţă care se realizează pe 
hectar este sistemul de tehnologie: tradiţional sau intensiv (V a r g a  şi colab., 
1998; M o g a  şi colab., 1996; J u l i e r  şi colab., 2000). Studiile privind auto- şi 
interfertilitatea  au evidenţiat posibilitatea creşterii producţiei de sămânţă la lu-
cernă prin selecţia unor genotipuri cu valori ridicate pentru această însuşire 
(M a r t u r a, 1999). 

Rezistenţa la aciditatea solului este un obiectiv necesar ca urmare a ten-
dinţei de cultură a lucernei şi pe soluri acide, a cărui rezolvare s-a încercat prin 
selecţie „in vitro” (B a d e a  şi colab., 1990). 

Crearea de soiuri pretabile a se cultiva pe soluri sărăturate, ca şi obiecti-
vul precedent, s-a  încearcat  a se rezolva prin selecţie „in vitro”. 

Precocitatea. În general la lucernă sunt extinse în cultură soiuri semipreco-
ce; 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 calitatea aces-
tuia. Crearea de soiuri cu precocităţi diferite a permis exploatarea în sistemul 
conveierului verde. 

 
Metode folosite în ameliorarea lucernei în România 

 
Metodele de ameliorare a lucernei au ţinut cont de particularităţile de re-

producere ale speciei, precum şi de particularităţile genetice. 
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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), sau prin crearea soiurilor sintetice, metodă unanim folosită în toate 
centrele de ameliorare din lume (R o t i l i  şi colab., 2002). 

"Soiul sintetic" este o populaţie artificială rezultată prin multiplicarea sexua-
tă pe parcursul unui număr determinat de generaţii a descendenţelor unei încru-
cişări multiple naturale, între un anumit număr de constituenţi (linii, clone, fa-
milii) selecţionaţi pentru anumite însuşiri (G a l l a i s , 1990). Componentele tre-
buie să fie  asemănătoare din punct de vedere fenotipic, 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; G u m a -
n i u c  şi  V a r g a , 1985; S c h i t e a , 2002). 

Lucrările de ameliorare a lucernei organizate la Fundulea au urmărit să pună 
în valoare într-un grad cât mai înalt efectul heterozis la populaţiile hibride nou 
constituite. În linii mari, schema de lucru a cuprins următoarele etape: studiul 
colecţiei de soiuri,  crearea materialului iniţial, câmpul de selecţie,  câmpul de 
descendenţe, constituirea sinteticilor şi culturile comparative de orientare şi de 
concurs.  

Colecţia de lucernă. Constituirea colecţiei de lucernă de la Fundulea a debu-
tat cu colectarea populaţiilor locale, două dintre ele fiind utilizate în crearea pri-
mului soi de lucernă (Fundulea 652). Colecţia  a fost mereu îmbogăţită pe baza 
schimbului de seminţe cu diferite centre de ameliorare a lucernei sau prin pro-
curarea de la diverse bănci de gene din lume (V a r g a  şi colab., 1998), astfel că 
în prezent cuprinde o germoplasmă foarte diversă fiind alcătuită din 1209  popu-
laţii locale, soiuri româneşti şi străine.  

Crearea materialului iniţial. Pentru a putea fi realizate obiectivele urmărite 
în ameliorarea lucernei ca şi la alte specii, foarte importantă este mărirea va-
riabilităţii germoplasmei utilizate. În acest scop s-a folosit hibridarea dirijată 
(sub izolator), urmărindu-se gruparea în forme hibride a genelor valoroase utile 
într-un dozaj genetic cât mai ridicat. 

Hibridarea intraspecifică la lucernă a fost  metoda de bază pentru obţinerea 
variabilităţii, în vederea creării de noi soiuri. S-a  urmărit depistarea unor surse 
de gene utile procesului de ameliorare şi acumularea acestora în noi genotipuri 
prin hibridare. 

Succesul ameliorării prin hibridare a depins, în mare măsură, de formele pa-
rentale utilizate. Alegerea s-a făcut astfel încât să determine în hibrid, prin com-
plementaritate, concentrarea unui număr cât mai mare de alele favorabile. 

Progresul genetic însă este dependent de heritabilitatea şi intensitatea selec-
ţiei raportate la un anumit interval de timp, fiind cu atât mai mare, cu cât herita-
bilitatea şi intensitatea selecţiei sunt maxime într-un timp minim, dar situaţia se 
complică la lucernă, datorită particularităţilor disjuncţiei gametice, precum şi 
faptului că producţia vizează întreaga parte vegetativă aeriană.  

Câmpul de selecţie s-a alcătuit din hibrizi F1 obţinuţi între linii consangvi-
nizate în generaţiile C1-C3, precum şi din descendenţe elită valoroase (G u m a -
n i u c  şi V a r g a, 1985). Acest câmp s-a  menţinut 3-4 ani, perioadă în care se-
lecţia naturală a acţionat pentru însuşiri ca rezistenţa la boli, rezistenţa la ierna-
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re, perenitate. Uneori, când s-a avut în vedere selecţia pentru perenitate înde-
lungată, alegerea s-a făcut  abia în anul V sau VI de vegetaţie. 

Câmpul de descendenţe a fost alcătuit cu o parte din sămânţa fiecărei plan-
te elită, fiecare descendenţă fiind semănată numai dacă, pe lângă însuşiri de pro-
ducţie pentru furaj, avea şi o producţie de sămânţă, care să asigure multiplicarea 
descendenţei. 

Constituirea sinteticilor. Gruparea descendenţelor în sintetici s-a făcut ast-
fel încât aceştia să răspundă cerinţelor UPOV privind distinctivitatea (D) şi o-
mogenitatea (H), urmând ca stabilitatea acestora să fie determinată prin testări 
în reţeaua ecologică. Numărul de componente care au fost incluse în soiurile 
sintetice a fost foarte diferit (tabelul 1). În general, numărul mic asigură o uni-
formitate mai mare a soiului (Gloria, Adonis, Dana, Alina), dar soiurile cu com-
ponente multe pot asigura o stabilitate mai mare, o rezistenţă mai bună la boli 
(de exemplu, soiurile Topaz, Dorina, Mădălina şi Cosmina). Trebuie menţionat 
faptul că ele reprezintă o germoplasmă diversă şi aceasta s-a avut în vedere în 
scopul prevenirii vulnerabilităţii genetice (G u m a n i u c  şi V a r g a , 1985; 
V a r g a  şi colab., 1998; S c h i t e a , 2002). 

Culturile comparative de orientare şi de concurs. Culturile comparative 
de orientare (microculturi) s-au organizat numai la Fundulea, pe parcursul a 3-4 
ani. Soiurile cu bune rezultate au fost promovate în testare în reţeaua ecologică 
a institutului încă 3-4 ani, după care, cele mai bune soiuri noi au fost  înscrise 
pentru verificare în reţeaua Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor. După 3 ani de testare, a urmat  înregistrarea  celor mai bune creaţii în 
„Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România”. 

 
Rezultate obţinute în ameliorarea lucernei 

 
În ameliorarea lucernei s-au parcurs mai multe etape. 
Etapa I, de creare a soiurilor extensive de lucernă, în care a fost obţinut 

primul soi de lucernă, Fundulea  652, omologat în anul 1962. Acesta a fost cre-
at prin selecţia repetată, pe grupe de familii, dintr-un material hibrid rezultat în 
urma încrucişării populaţiei locale de Banat cu populaţia locală de Filiaşi. Acest 
soi producea cu 20-25% mai mult decât populaţiile locale sau soiurile străine 
extinse în România în perioada respectivă. A urmat soiul  Luxin (1973), soi al-
cătuit din trei componente, linii consangvinizate extrase dintr-un material hibrid 
la care genitori au fost soiurile franceze Europe şi Du Puits. Soiul Luxin s-a  ca-
racterizat prin producţie bună de furaj la vremea respectivă, dar avea o mare 
sensibilitate la vestejirea fuzariană (Fusarium oxysporum).  

Etapa  a II-a, de creare a soiurilor cu producţie ridicată de furaj şi să-
mânţă, în care a fost creat soiul Luteţia,  soi de lucernă în care a fost introdusă 
o linie consangvinizată provenită din germoplasmă străină (soiul Vertus  din 
Suedia), pe lângă şapte linii consagvinizate autohtone. A fost superior soiului 
Luxin atât în privinţa producţiei de furaj şi sămânţă, cât şi în privinţa rezistenţei 
la vestejirea fuzariană. 
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Tabelul 1 
Soiurile de lucernă create la Fundulea şi omologate în perioada 1962-2006 

 
Nr. 
crt. 

Soiul 
Nr. 

componente
Anul 

înregistrării Autorii 

1 FUNDULEA 652 2 1962  C.Ilchievici, P.Varga 
2  LUXIN 3 1973  P.Varga , Ludmila Gumaniuc, E. Kellner 

3  LUTETIA 8 1981 
 P.Varga, Ludmila Gumaniuc, Mariana Ittu,  
 E. Kellner  

4  GLORIA 3 1982  Ludmila Gumaniuc,  P.Varga, Mariana Ittu 
5  TRIUMF 8 1986  P.Varga, Ludmila Gumaniuc, Mariana Ittu  
6  ADONIS 5 1987  P.Varga, Ludmila Gumaniuc, Mariana Ittu 
7  SELENA 14 1991  P.Varga, Ludmila Gumaniuc 

8  TOPAZ 18 1994 
 P.Varga, Ludmila Gumaniuc, Maria Schitea, 
Alexandrina  Dihoru 

9  SIGMA 10 1995 
 P.Varga , Elena Marcela Badea, Ludmila 
Gumaniuc, Maria  Schitea, T. Martura 

10  MAGNAT 6 1996  P.Varga,  Maria Schitea, T. Martura 
11  GRANAT 6 1998  P.Varga, T. Martura 
12  SATELIT 8 1998  P.Varga, T. Martura  

13  DANA 5 2000 
 P.Varga, Maria Schitea T. Martura,  Alexandrina 
Dihoru, Ioana Hagima 

14  ALINA 5 2001  P.Varga , Maria Schitea T. Martura 
15  DORINA 22 2002  Maria Schitea, P.Varga T. Martura 
16  MADALINA 23 2002  T. Martura, P.Varga, Maria Schitea 
17  SANDRA 10 2003  Maria Schitea, T. Martura, P.Varga 
18  COSMINA 15 2004  Maria Schitea , P.Varga T. Martura 
19  ADIN 12 2006  T. Martura , Maria Schitea, P.Varga 
20  CARINA 8 2006  Maria Schitea, T. Martura , P.Varga 

 
Etapa a III-a, de creare a soiurilor care pe lângă producţia ridicată de 

furaj şi sămânţă s-au caracterizat şi printr-o rezistenţă sporită la veştejirea 
fuzariană şi o  bună perenitate (Gloria - 1982; Triumf - 1986; Adonis - 1987). 
O etapă nouă în ameliorarea lucernei a marcat-o înregistrarea în anul 1982 a  so-
iului Gloria, soi în componenţa căruia a intrat o linie androsterilă citoplasmatic 
(HS-35) tip A, analogul de menţinere a sterilităţii (tip B) şi restauratorul de 
fertilitate a polenului (G u m a n i u c  şi colab., 1984). Acest soi, pe lângă rezis-
tenţa bună la iernare şi secetă, s-a caracterizat şi printr-o rezistenţă sporită la 
veştejirea fuzariană, iar heterozisul vegetativ s-a manifestatat şi printr-o produc-
ţie mare de furaj (tabelul 2). 

Soiul Triumf a fost primul soi românesc selecţionat pentru rezistenţă la un 
întreg complex de boli (vestejire fuzariană, pătare foliară, viroze) şi longevitate 
de cel puţin patru ani de exploatare în condiţii de tehnologie intensivă. Soiul 
Triumf a fost alcătuit din 8 componente provenite din soiurile Apollo, Agate, 
Olimpic, Victor (S.U.A.), Furez, Vertibenda (Ungaria), Vertus (Suedia), UPBS 
(Franţa). 
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Tabelul   2 

Performanţele soiului de lucernă Gloria  privind producţia de furaj şi de proteină brută 
(G u m a n i u c   şi colab., 1984) 

 
Media Soiul 1980 1981 1982 t/ha % 

SUBSTANŢĂ USCATĂ 
GLORIA 14,9 17,3 11,8 14,7 127,8 
AGATE (SUA) 12,7 17,4 12,1 14,1 122,6 
RADUGA (R) 13,4 14,1 7,5 11,7 101,7 
LUXIN – Mt. 13,1 13,3 8,1 11,5     100 
D.L. 5% 1,0 1,1 0,9 1,0    9,4 

PROTEINĂ BRUTĂ 
GLORIA 2,9 3,6 2,9 3,1 124,0 
AGATE (SUA) 2,6 3,6 2,9 3,0 120,0 
LUXIN – Mt 2,7 2,9 2,0 2,5 100,0 
RADUGA (R) 2,8 3,0 1,8 2,5 100,0 
D.L. 5% 0,2 0,2 0,2 0,2         9,2 

 
Soiul Adonis a fost constituit din 5 componente provenite din germoplasmă 

românească; una din componente s-a remarcat printr-o rezistenţă de 100% la 
veştejirea fuzariană, caz foarte rar întâlnit în infecţiile artificiale (V a r g a  şi co-
lab., 1998). Aceasta a fost inclusă într-un program de încrucişări care a cuprins 
linii selecţionate pentru precocitate, foliaj bogat, regenerare rapidă după cosire 
şi producţie mare de sămânţă (tabelul 3). Soiul Adonis este mai precoce cu 3-5 
zile decât soiurile prezentate anterior, însuşire care s-a regăsit şi printr-un poten-
ţial de producţie la sămânţă superior acestora. În plus, aceasta a oferit  posibili-
tatea  exploatării în sistemul conveierului verde. 

 
Tabelul 3 

Producţia de furaj (substanţă uscată) realizată de soiurile Adonis, Selena, Sigma şi Magnat,  
în diferite zone ecologice, în tehnologie intensivă 

 
Media 1994-1996 

Media                   Soiul Fundulea Caracal Podu-Iloaie t/ha % 
Magnat 20,4 18,5 13,5 17,5 113,7 
Sigma 18,2 17,2 13,7 16,4 106,5 
Selena 17,6 17,4 12,5 15,8 102,6 
Adonis 17,8 16,1 12,3 15,4 100,0 
D.L. 5% 1,1 0,9 0,4 0,8 5,2 

 
Etapa a patra, de creare a soiurilor de lucernă cu însuşiri de calitate su-

perioare, producţie ridicată de furaj şi sămânţă şi rezistenţă foarte bună la 
boli (Selena - 1991; Topaz -1994; Sigma -1995; Magnat - 1996). 

Soiul Selena, alcătuit din 14 componente, 3 extrase din soiuri străine (Elga –
Franţa, Bendelebener – Germania, Verko – Ungaria) şi 11 populaţii hibride din 
germoplasmă românească, selecţionate pentru foliaj bogat; astfel, soiul Selena a 
venit cu un plus la calitate faţă de soiul Adonis pe lângă o producţie mare de 
furaj şi pretabilitate pentru cultura în amestecuri intensive cu graminee perene 
(golomăţ, raigras hibrid) (tabelul 9). 
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Soiul Topaz, înregistrat în anul 1994, s-a dovedit o creaţie valoroasă atât în 
ceea ce priveşte capacitatea de producţie la furaj şi sămânţă, precum şi în ceea 
ce priveşte calitatea furajului şi mai ales plasticitatea ecologică, dând rezultate 
foarte bune în testările efectuate în mai multe ţări Europene. Soiul Topaz este 
alcătuit din 18 componente, şase dintre familiile componente sunt de origine 
străină, extrase din soiurile Nugget, Advantage, Anchor, Voris (S.U.A.), Trident 
(Australia) şi Kleszczewska (Polonia) şi 12 componente provin din germoplas-
mă românească, fiind extrase dintr-un câmp de selecţie aflat în anul VI de 
vegetaţie (V a r g a   şi colab., 1994).  

Soiul Sigma, înregistrat în anul 1995, a reprezentat o noutate în domeniul a-
meliorării lucernei, deoarece provine din somaclone. Este un soi cu o mare uni-
formitate fenotipică, realizează producţii ridicate de furaj de bună calitate, pre-
cum şi de sămânţă în tehnologia intensivă. Cele 10 somaclone iniţiale ale căror 
descendenţi constituie soiul Sigma provin din soiurile Triumf (România), Ver-
tus (Suedia), Kane (Canada), Anchor şi Agathe (S.U.A.) (V a r g a  şi colab., 
1994). 

A urmat soiul Magnat, un soi care realizează producţii foarte bune de furaj 
(tabelul 3) şi cu o calitate bună a furajului (V a r g a  şi colab., 1998). Soiul 
Magnat a fost şi este foarte apreciat de producătorii de furaje şi s-a extins pe 
suprafeţe mari. Astfel  sămânţa produsă din soiul Magnat a reprezentat 32,0% 
din total soiuri, în anul 2006. Soiul Magnat este alcătuit din şase componente, 
trei dintre familiile componente sunt de origine americană, extrase din soiurile 
W.L. 316, Maverick, Armor şi trei componente provin din germoplasmă româ-
nească.  

Etapă a cincea (1995 - prezent), în care principalul obiectiv a fost  creş-
terea valorii nutritive a furajului şi în care au fost create 10 soiuri (Granat şi 
Satelit -1998, Dana - 2000, Alina - 2001, Dorina şi Mădălina - 2002, Sandra - 
2003, Cosmina - 2004 şi recent, în 2006, Adin şi Carina). Aceste soiuri au reali-
zat la Fundulea producţii de peste 17.000 unităţi nutritive carne în condiţiile teh-
nologiei intensive (semănat toamna şi irigat) şi cca 12.000-14.000 unităţi nutri-
tive carne în condiţii de neirigare. În alcătuirea soiului Granat au intrat şase 
componente selectate pentru vigoare, rezistenţă la boli şi perenitate din combi-
naţia hibridă HSF1 Gloria x W.L. 316, iar soiul Satelit este alcătuit din opt 
componente selectate din germoplasmă autohtonă pentru rezistenţă la boli şi 
producţie de furaj. Soiurile Granat şi Satelit sunt  soiuri intensive, care produc 
cu 4-7% mai mult furaj decât soiul Adonis, iar în privinţa calităţii, oferă un furaj 
cu 0,93-0,95 U.N. şi 1320-1353 kcal energie netă. 

Dintr-o germoplasmă total diferită de cea utilizată anterior provine soiul Da-
na, şi anume din China, selecţia făcându-se în principal pentru precocitate şi, 
respectiv, producţie ridicată de sămânţă. Soiul Dana înfloreşte mai devreme de-
cât soiul Adonis cu circa şase zile. Această însuşire permite cultivarea alături de 
soiurile medii ca precocitate şi exploatarea în sistemul conveierului verde.  

Soiul Alina, înregistrat în anul 2001, are în componenţă cinci familii, selec-
ţionate în principal pentru longevitate, selecţia fiind efectuată  în anul VI de ve-
getaţie. Desigur, acestei însuşiri i se adaugă şi o bună rezistenţă la fuzarioză, ier-
nare şi secetă. 



REALIZĂRI ÎN AMELIORAREA PLANTELOR FURAJERE 

 

211 

Însuşiri favorabile pentru producţie şi calitate au fost cumulate şi în soiurile 
Dorina şi Mădălina. Soiul Dorina este alcătuit din 22 de componente, cinci ex-
trase din germoplasmă autohtona (Triumf, Luteţia, Gloria, Adonis, HSL 35-5), 
iar diferenţa provin din hibrizi între soiurile Gloria sau Adonis şi W.L 316. În 
soiul Mădalina au intrat 23 de componente din germoplasmă românească. 

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 fiind extrase în descendenţă 
10 familii. Soiul Cosmina este alcătuit din 15 componente, cinci extrase din 
germoplasmă  americană (Garst 629,630,636,645, Garst Zenith, Garst Promise, 
Drummor, Multiking), selectate pentru capacitate combinativă ridicată pentru 
producţia de furaj şi samânţă. 

Rezultat al selecţiei pentru vigoare, capacitate bună de regenerare după coasă 
şi fructificare abundentă, soiul Adin  are în componenţă 12 familii, 7 extrase din 
germoplasmă autohtonă  (Adonis, Selena, F 65-92, F 380-92) şi 5 compomente 
extrase din germoplasmă străină – Defi (F), Garst 636, Garst 645 (S.U.A.). So-
iul Carina este alcătuit din opt componente, selectate pentru valoare nutritivă 
ridicată a furajului (S c h i t e a  şi colab., 2006). 

Soiurile de lucernă create în ultimii ani la I.N.C.D.A. Fundulea răspund dife-
ritelor condiţii de utilizare, în cultură pură, sau în amestecuri cu graminee pe-
rene, sunt pretabile pentru consum în stare proaspătă, sau conservată şi sunt 
foarte rezistente la temperaturi scăzute. Pentru ilustrare se prezintă rezultatele 
obţinute la Fundulea (tabelul 4), cu soiurile Dorina şi Mădălina (S c h i t e a  şi 
colab.,  2003).  
 

Tabelul 4 
Producţia  de substanţă uscată şi de unitaţi nutritive realizată de soiurile Dorina şi Mădălina.  

Fundulea, medie 3 ani (1999-2001) 
 

(S c h i t e a  şi colab., 2006) 
Substanţă uscata Unităţi nutritive  

Soiul kg/ha % Selena Dife-
renţe 

Semni- 
ficaţie U.N. U.N./ha % Selena Dife-

renţe 
Semni- 
ficaţie 

Dorina 19100 104,4 1000 - 0,95 18145 107,8 1309 ** 
Mădălina 19000 103,8 900 - 0,95 18050 107,2 1214 * 
Selena 18100 100,0 Mt. - 0,92 16836 100,0 Mt. - 
Adonis 18100 98,9 0 - 0,91 16471 97,8 0 - 
DL.5% 0,9 5,3    873 5,2   

 
Soiurile Dorina şi Mădălina, testate în perioada 1999-2001, au realizat, în 

medie pe 3 ani, la Fundulea, 19,0-19,1 t substanţă uscată/ha. În general, în ame-
liorarea lucernei, se urmăreşte ca obiectiv prioritar creşterea cantităţii de sub-
stanţe utile/ha (S c h i t e a  şi colab., 2002), fapt realizat prin crearea acestor so-
iuri. Astfel, soiurile Dorina şi Mădălina au produs 18.050-18.145 UN/ha, repre-
zentând un spor cuprins între 7,2 şi 7,8% faţă de soiul martor, Selena (tabelul 4). 
Soiul Sandra (tabelul 5), testat în perioada 2000-2002, a produs 19,6 t substanţă 
uscată/ha, un spor de 6,0% faţă de Selena, sau 18.892 UNC/ha, spor 9,2% faţă 
de acelaşi martor, iar soiul Cosmina, testat în perioada 2002-2004, a produs, în 
medie pe 4 ani, 19,2 t substanţă uscată/ha, sau 18.771 UNC/ha, spor 8,5% faţă 
de acelaşi martor, soiul Selena (S c h i t e a  şi colab., 2006). În testările efectuate 
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în reţea (figura 1), aceste soiuri au venit cu un plus la calitate, cuprins între 8,3 
şi 13,7% faţă martorul oficial, soiul Selena. 

 
Tabelul 5  

Producţia realizată de noile soiuri de lucernă Sandra, Cosmina, Adin şi  Carina  
(Medie 3 ani), în perioada 2000-2005 

 
(S c h i t e a  şi colab., 2006) 

I.N.C.D.A.  FUNDULEA Medie (6 staţiuni) Soiul şi 
perioada de testare Substanţă 

uscată * 
Unităţi nutritive 

carne * 
Substanţă uscată 

* 
Unităţi nutritive 

carne * 
Sandra, 2000-2002 106,0 109,2 105,1 108,3 
Cosmina, 2002-2004 106,3 108,5 107,1 109,3 
Adin, 2003-2005 106,6 105,5 110,3 109,1 
Carina, 2003-2005 109,9 113,7 110,3 113,7 
 Selena (mt.) 
 

100 
(18.033 kg/ha) 

100 
(17.300) 

100 
(14.100 kg/ha 

100 
(13.504) 

D.L. 5% 5,2 5,2 4,5 4,5 
* =  % faţă de martor  
 

SELENA
(1999-2005) DORINA

(1999-2001) MADALINA
(1999-2001) SANDRA

(2000-2002) COSMINA
(2002-2004) ADIN     

(2003-2005) CARINA
(2003-2005)

S.U. 

U.N.

100

108,7 108,8
108,3 109,3 109,1

113,7

100

105,3 105,4 105,1
107,1

110,3 110,3

90

95

100

105

110

115

%

 
 

Fig. 1 – Progresul genetic realizat în ameliorarea valorii nutritive a furajului la noi soiuri de 
lucernă în perioada 2002-2007 (Medie 6 staţiuni şi 3 ani) 

 
Lucrările de ameliorare la sparcetă, începute la Fundulea şi desfăşurate o 

scurtă perioadă de timp, au fost concretizate prin înregistrarea a două soiuri: 
ICA 6  şi  Sparta. 

Soiul ICA 6 – denumit ulterior Fundulea 6 (C. Ilchievici şi P. Varga), este 
primul soi de sparcetă creat în România, la I.C.C.P.T. Fundulea şi înregistrat în 
anul 1962. A avut în componenţă o populaţie locală de Dobrogea ce aparţinea 
speciei O. viciifolia şi cinci ecotipuri sălbatice  ruseşti ce aparţineau speciilor O. 
arenaria, O. gracilis, O. transcaucasica, O. alltissima şi O. ciri. Soiul Fundulea 6 
s-a extins pe terenurile erodate în amestec cu obsiga nearistată. A urmat soiul 
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Sparta (P. Varga şi Ludmila Gumaniuc), care a fost înregistrat în anul 1974. 
Soiul Sparta aparţine speciei Onobrychis viciifolia şi are în componenţă două 
populaţii locale româneşti: sparceta de Câmpia Turzii şi de Moldova. Selecţia s-a 
făcut pe grupe de familii, pe parcursul a trei generaţii. Este un soi intensiv, reali-
zează producţii relativ mari de furaj şi sămânţă, are o toleranţă medie la făinare, 
este rezistent la secetă şi iernare. Soiul Sparta s-a extins pe terenuri în pantă, su-
puse eroziunii, în amestecuri cu obsiga nearistată. Realizează în jur de 8,5 t s.u./ha 
şi 1200-1500 kg/ha sămânţă, cu un furaj de bună calitate (21-23 % proteină bru-
tă din substanţa uscată). Lucrările de ameliorare la sparcetă au fost transferate 
după anul 1975, la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. 

Trifoiul de Alexandria (Trifolium alexandrinum L.) este o leguminoasă a-
nuală furajeră înzestrată cu unele caracteristici biologice interesante. Are o arhi-
tectură asemănătoare cu cea a lucernei, de care se diferenţiază printr-un ritm de 
creştere mai intens, acoperind solul după o perioadă scurtă de la răsărire; pro-
duce două recolte pe an în zonele din sudul ţării şi trei recolte în zonele colinare 
umede. Furajul produs de trifoiul de Alexandria este valoros calitativ prin conţi-
nutul ridicat în proteine şi energie digestibilă. Produce uşor sămânţă, fiind una 
din plantele melifere cele mai valoroase (M o g a  şi S c h i t e a , 2005). Trifoiul 
de Alexandria este o specie furajeră cu utilităţi multiple, cu o eficienţă economi-
că remarcabilă, având şi un rol important în evitarea poluării prin excluderea în-
grăşămintelor azotate şi a erbicidelor. 

În anul 2005 a fost înregistrat soiul de trifoi de Alexandria, Viorel, soi cu un 
ritm de creştere foarte bun după răsărire şi care s-a dovedit a avea o bună com-
petitivitate în amestecurile intensive cu lucerna, raigras hibrid şi golomăţ. 

În lucrările de ameliorare la mazărea furajeră de toamnă (Pisum arvense f. 
hiemale L.) s-a urmărit crearea de soiuri cu capacitate mare de producţie pentru 
furaj şi boabe, cu un conţinut ridicat în proteină, cu o bună rezistenţă la iernare, 
boli şi dăunători. 

Pentru realizarea acestor obiective, în programul de ameliorare selecţia s-a 
îndreptat spre forme cu o talie mijlocie (90-100 cm), bogate în frunze, cu ritm 
rapid de creştere primăvara şi care să reziste iarna la temperaturi în jur de –170C 
pe sol fără strat de zăpadă sau la –210C pe sol acoperit de zăpadă. De asemenea, 
s-a urmărit îmbunătăţirea calităţii prin selecţia formelor cu conţinut ridicat în 
proteină, precum şi mărirea rezistenţei la boli (antracnoza, fuzarioza, făinarea) 
şi la insecte (gărgăriţa şi molia). 

A fost creat soiul Artona (Varga şi Ludmila Gumaniuc), înregistrat în anul 
1970. Este un soi cu o bună rezistenţă la iernare şi boli (V a r g a  şi colab., 
1987). În condiţii optime de cultură realiza 35-40 t masă verde/ha, sau 1200-
1500 kg sămânţă/ha. În general, borceagul de toamnă nu s-a extins în cultură.  

La mazărea furajeră de primăvară (Pisum arvense f. aestivale L.) a fost 
creat soiul Magistra (Ludmila Gumaniuc şi P.Varga), înregistrat în anul 1975.  
Este un soi productiv, realizează 5,0-5,5 t substanţă uscată /ha, sau o producţie 
de 2000-2100 kg boabe/ha. A fost răspândit în cultură cu ovăzul, alcătuind o va-
riantă a borceagului de primăvară, în arealul de cultură al acestuia. Este un soi 
destul de bun, motiv pentru care se cultivă şi în prezent. Lucrările de ameliorare 
la mazărea furajeră au fost transferate, după anul 1975, la S.C.D.A. Caracal.  
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REZULTATE OBŢINUTE ÎN AMELIORAREA  
GRAMINEELOR PERENE 

 
Lucrările de ameliorare la gramineele perene la I.C.C.P.T Fundulea au de-

butat cu activitatea de evaluare a populaţiilor locale, paralel cu cea de colectare 
din flora spontană, activităţi ce s-au desfăşurat la toate speciile de graminee fu-
rajere. După anul 1970 colecţiile au fost mult îmbunătăţite şi cu soiuri străine 
din diferite centre de ameliorare, sau de la diferite bănci de gene şi s-au dezvol-
tat programe de ameliorare la: golomăţ, raigras peren, păiuş înalt, obsigă nearis-
tată, raigras hibrid, raigras italian.  

În zona climatului continental şi continental excesiv, dintre gramineele pere-
ne golomăţul a ocupat şi ocupă un loc de frunte (B o r r i l , 1978), datorită po-
tenţialului ridicat de producţie, valorii nutritive remarcabile, dezvoltării unui 
sistem radicular robust care reprezintă 55-65% din greutatea biomasei aeriene, 
producerii a 3-6 cicluri de recoltă pe an şi perenităţii ridicate. Din aceste consi-
derente, golomăţul este folosit în structura amestecurilor intensive cu legumi-
noase perene, variantă de cultură care are următoarele avantaje, comparativ cu 
leguminoasele semănate în culturi pure: nivelul producţiilor creşte cu 20-30%, 
creşte valoarea nutritivă a furajului prin îmbunătăţirea raportului energo-proteic, 
se luptă mai eficient cu buruienile şi în acelaşi timp, prin covorul vegetal mai 
dens, apa este folosită cu precădere în procesul transpiraţiei, creşte timpul de ex-
ploatare a culturii cu 1-3 ani (M o g a  şi colab., 1983). 

Lucrările de ameliorare la golomăţ, ca şi la majoritatea gramineelor perene, 
au început în ţara noastră, după anii 1960, mai întâi în cadrul Institutului de Cer-
cetări Pentru Cereale şi Plante Tehnice de la Fundulea şi apoi şi la Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Pajiştilor Braşov. La I.C.C.P.T. Fundulea, 
lucrările de ameliorare s-au dezvoltat în direcţia creării de soiuri intensive, com-
petitive în amestecuri cu lucerna sau trifoiul roşu pentru exploatarea în sistem 
irigat sau în sistem neirigat în zona colinară umedă, iar la I.C.D.C.P. Braşov, 
obiectivele de ameliorare au vizat şi vizează crearea de soiuri pentru amestecuri 
complexe de pajişti. Permanent s-a urmărit şi se urmăreşte, pe lângă creşterea 
producţiei de furaj, îmbunătăţirea valorii nutritive a furajului, rezistenţa la boli 
foliare (rugini, pătarea frunzelor), (I t t u, 1983), competitivitatea în amestecuri, 
rezistenţa la iernare, perenitatea. 

Golomăţul (Dactylis glomerata L.) este o specie alogamă, în ameliorarea că-
reia se lucrează pentru crearea de soiuri sintetice a căror capacitate combinativă 
generală se determină după metoda polycross sau topcross. Este o specie la care 
înmulţirea vegetativă (clonarea) nu ridică probleme. De aceea, componentele 
soiurilor sintetice sunt reprezentate de clone. 

Lucrările de ameliorare la golomăţ, la I.C.C.P.T. Fundulea, au fost concreti-
zate prin crearea şi înregistrarea a opt soiuri (Gorom, Goliat, Olimp, Ovidiu, 
Traian, Claudiu, Daniel, Adrian); soiul Goliat a fost creat în colaborare între 
cele două institute (I.C.C.P.T. Fundulea şi I.C.D.C.P. Braşov). 

Primele soiuri de golomăţ Gorom (E. Kellner şi P. Varga) şi Goliat (E. Kel-
lner, P. Varga, M. Krauss) au fost înregistrate în anul 1975, având în com-
ponenţă, în general, clone extrase din germoplasmă autohtonă. Apropiate în ce-
ea ce priveşte nivelul producţiilor (K e l l n e r  şi colab., 1981), cele două soiuri 
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s-au  diferenţiat  prin precocitate, soiul Goliat fiind mai tardiv cu circa şapte zile 
decât soiul Gorom, motiv pentru care soiul Goliat a ocupat mari suprafeţe în a-
mestecurile intensive.  

În anul 1987 a fost înregistrat soiul Olimp (Maria Schitea şi P. Varga), un soi 
sintetic creat special pentru amestecurile intensive cu lucerna sau trifoiul roşu. 

Soiul Olimp producea 60-75 t masă verde/ha, respectiv 13-16 t s.u./ha 
(S c h i t e a  şi V a r g a , 1988). Potenţialul maxim al soiului a fost atins în Olte-
nia, la S.C.D.A. Caracal (tabelul 6), unde a realizat 23,5 t substanţă uscată/ha, în 
medie pe trei ani (1988-1990). 

Soiul Olimp are un ritm de creştere şi epoca optimă de recoltare apropiate de 
soiurile de lucernă Gloria, Selena, Topaz, oferind un furaj echilibrat din punct 
de vedere energo-proteic. 

 
Tabelul 6 

Producţia de furaj (substanţă uscată) realizată de soiurile de golomăţ în regim irigat, media 1988-1990 
 

Media Soiul Caracal Fundulea Lovrin t/ha % 
Ovidiu 23,3 17,9 17,0 19,4 114,1 
Olimp 23,5 16,9 16,3 18,9 111,2 
Goliat 23,2 16,0 15,3 18,2 107,1 
Gorom (mt.) 19,7 15,5 15,8 17,0 100,0 
Poiana 19,2 15,0 15,4 16,5 97,1 
D.L. 5% 1,2 0,8 0,7 0,9 5,4 

 
Soiul Ovidiu (Maria Schitea şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1993 şi es-

te destinat pentru amestecurile intensive cu leguminoasele perene (lucerna, tri-
foiul roşu). Principala însuşire a soiului Ovidiu este competitivitatea în ames-
tecuri cu soiurile de lucernă Topaz, Selena, Sigma, Magnat, sau cu soiurile de 
trifoi roşu Apollo-Tetra, Dacia-Tetra, ceea ce conduce la realizarea unei pro-
ducţii superioare, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ (tabelele 6 şi 7).  

 
Tabelul 7 

Performanţele soiului de golomăţ Ovidiu comparativ cu soiul Olimp realizate la I.C.C.P.T. Fundulea  
(Media 1992-1994) 

 
Masă verde Substanţă uscată Varianta t/ha % t/ha % 

Lucernă + golomăţ 
(Gloria + Ovidiu) 86,4 123,3 18,9 121,9 

Lucernă + golomăţ 
(Gloria + Olimp) 84,0 119,8 18,4 118,7 

Ovidiu 74,4 106,1 16,4 106,0 
Olimp 70,1 100,0 15,5 100,0 
D.L.  5% 4,2 6,0 0,9 5,8 

 
În anul 1998 a fost înregistrat soiul Daniel (Maria Schitea şi P. Varga). Da-

niel este un soi ce realizează producţie mai mare cu 5-7% decât soiul Olimp, fu-
rajul are o bună calitate (67% coeficient de digestibilitate, 0,88 unităţi nutritive). 
Este un soi semiprecoce, rezistent la boli foliare şi iernare. Soiul Daniel este re-
comandat pentru amestecuri intensive cu lucerna sau trifoiul roşu. 
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Tabelul 8 
Valoarea nutritivă a furajului produs de soiurile de golomăţ  în cultură pură  

şi în amestec cu soiul de lucernă Gloria, la coasa I, în anul 1992 
 

Varianta Coeficient de 
digestibilitate Energie netă Unităţi nutritive 

Anul II de vegetaţie 
Lucernă + golomăţ (Gloria + Olimp) 75 1542 1,09 
Lucernă + golomăţ (Gloria + Intensiv) 74 1508 1,07 
Olimp 73 1486 1,05 
Poiana 71 1419 1,00 
Goliat 70 1396 0,99 
Intensiv 71 1383 0,98 

 
În Catalogul Oficial al soiurilor din România au mai fost înregistrate în anul 

1999 două soiuri de golomăţ, Claudiu (Maria Schitea, P. Varga, Ioana Hagima) 
şi Traian (Maria Schitea, P.Varga, Alexandrina Dihoru), soiuri care realizează 
producţii de furaj superioare soiul Olimp în amestecuri furajere cu lucerna sau 
trifoiul roşu (tabelul 9). Claudiu este un soi semiprecoce, rezistent la boli foliare 
şi iernare, cu o calitate medie a furajului (68% CD, 0,91 UN) şi este destinat a-
mestecurilor pentru izlazuri. 

 
Tabelul 9 

Performanţele noilor soiuri de golomăţ obţinute în culturi în amestec cu leguminoasele perene în 
tehnologia intensivă. Anul I, 1994 – ICCPT Fundulea 

 
(Maria Schitea, 1994) 

Masă verde Substanţă uscată Proporţia de participare Varianta t/ha % t/ha % graminee leguminoase 
Golomăţ + lucernă 
(Claudiu + Selena) 97,1 141,3 21,6 144,0 38 62 

Golomăţ + lucernă 
(Olimp + Selena) 96,6 140,6 21,0 140,0 37 63 

Golomăţ + trifoi roşu 
(Traian + Napoca Tetra) 103,8 151,1 18,8 125,3 43 57 

Golomăţ + trifoi roşu 
(Daniel + Napoca Tetra) 103,3 150,4 17,9 119,3 43 57 

Golomăţ + trifoi roşu 
(Olimp + Napoca Tetra) 102,9 149,8 17,1 111,8 43 57 

Golomăţ - Claudiu 71,2 103,6 15,7 104,7 - - 
Golomăţ - Traian 72,7 105,8 15,5 103,3 - - 
Golomăţ - Daniel 72,7 105,8 15,4 102,7 - - 
Golomăţ - Olimp (mt.) 68,7 100,0 15,0 100,0 - - 
      D.L. 5% 4,0 5,8 0,9 6,0   

 
Soiul Traian produce un furaj cu o valoare nutritivă foarte bună (71% CD, 

0,94 UN) şi este destinat amestecurilor intensive cu lucerna sau trifoiul roşu. 
Soiul de golomăţ Adrian (Maria Schitea, T. Martura), înregistrat în anul 

2002 este un genotip semiprecoce, destinat a fi cultivat în amestecuri intensive 
cu lucerna sau trifoiul roşu. Are o bună capacitate de regenerare după coasă, es-
te rezistent la boli şi iernare şi o bună competitivitate în amestecuri. Produce în 
regim irigat 15-16  t s.u./ha, spor 5,9% faţă de soiul martor Ovidiu. Oferă un fu-
raj de bună calitate 0,99 U.N., 1398 kcal energie netă şi 72% coeficient de di-
gestibilitate, faţă de 0,92 U.N., 1293 kcal. energie netă şi 67% C.D. la soiul 
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martor Ovidiu, medie 3 ani (1995-1997). Este în curs de extindere în cultură în 
amestecuri intensive, în sistem irigat, în zonele de câmpie şi în zona colinară u-
medă, pentru a fi exploatat în regim de fâneaţă (M o g a  şi S c h i t e a , 2005). 

Raigrasul peren (Lolium perenne L.) este prima graminee furajeră cultivată, 
istoria ei este legată de introducerea pajiştilor temporare în asolament în Anglia, 
în secolul XVII (W h i t e şi colab., 1966). Această specie este mult utilizată în 
regenerarea pajiştilor naturale degradate din zonele colinare şi montane. În Eu-
ropa, cultura raigrasului peren ocupă un loc important, este utilizat în egală mă-
sură atât pentru refacerea prin supraînsămânţare a pajiştilor permanente în a-
mestec cu trifoiul alb sau în amestecuri complexe pentru înfiinţarea pajiştilor 
temporare. 

La Fundulea, au fost create două soiuri (Rapid şi Rapsod), după care lucră-
rile au fost transferate  la I.C.D.C.P. Braşov. 

Soiul Rapid (E. Kellner şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1975, fiind pri-
mul soi de raigras peren introdus în cultură. Are un potenţial de producţie de 45-
55 t masă verde/ha (10-12 t s.u./ha) în cultură irigată şi 30-35 t masă verde/ha 
(7-9 t s.u./ha) în cultură neirigată. Este un soi precoce, rezistent la ger şi secetă, 
sensibil de mucegaiul de zăpadă şi rugini (K e l l n e r  şi colab., 1980). 

Soiul Rapsod (E. Kellner şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1979. Soiul 
Rapsod realizează producţii de furaj mai mari decât soiul Rapid cu 7-9%. Rap-
sod este un soi semitardiv, înspică cu 15-20 zile mai târziu decât soiul Rapid, 
are o bună rezistenţă la mucegaiul de zăpadă (Fusarium nivale), dar este inferior 
soiului Rapid în ceea ce priveşte rezistenţa la ger. Oferă un furaj cu o valoare 
nutritivă ridicată. Soiul Rapsod s-a extins în amestecuri complexe de pajişti. 

Raigrasul aristat este, probabil, după lucernă şi raigras peren, una dintre 
cele mai vechi plante furajere luate în cultură, respectiv din secolul XVIII, în 
Franţa, Italia etc.  

Raigrasul aristat (Lolium multiflorum Lam.) este o specie diploidă (2n = 14, 
x = 7) la care s-au obţinut uşor soiuri tetraploide (H u m p h r e y s, 1991). So-
iurile tetraploide realizează producţii mai mari de furaj decât soiurile diploide şi 
sunt superioare acestora în privinţa calităţii, rezistenţei la boli şi perenităţii, dar 
au un conţinut mai mic în substanţă uscată (R e h e u l  şi  B a e r t, 1991). La so-
iurile de raigras aristat diferenţele între cel mai timpuriu şi cel mai tardiv soi, 
sunt foarte mici (5-7 zile). 

Raigrasul hibrid (Lolium x boucheanum Kunth) este o specie nouă care a fost 
creată prin hibridarea între raigrasul aristat şi raigrasul peren (Lolium multi-
florum x L. perenne). Prin crearea de soiuri de raigras hibrid s-a urmărit combi-
narea de la raigrasul aristat a însuşirilor de producţie şi calitate cu însuşiri legate 
de tardivitate, pretabile la păşunat, rezistenţă la ger şi perenitate de la raigrasul 
peren (tabelul 10). 

Lucrările de ameliorare la raigrasul aristat se desfăşoară la I.C.C.P.T. Fundu-
lea de peste 35 ani, pe când la raigrasul hibrid acestea au debutat în anul 1980.  

Obiectivele şi metoda de ameliorare folosite au fost  foarte apropiate la cele 
două specii. S-au creat soiuri sintetice, singura deosebire constând în aceea că la 
raigrasul hibrid, selecţia s-a desfăşurat la hibrizi interspecifici în generaţiile F1–F5 
(S c h i t e a , 1985, 1992). 
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În cadrul Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea 
au fost create şi înregistrate 6 soiuri de raigras aristat (Raiar, Tetraiar, Arina, 
Venus, Anca, Iulia) şi patru soiuri de raigras hibrid (Luky, Zefir, Florin, Că-
tălin). 

Soiul Raiar (E. Kellner şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1977, fiind pri-
mul soi românesc de raigras aristat. Este un soi diploid ce realizează producţie 
bună de furaj, este timpuriu, porneşte în vegetaţie devreme primăvara, dar este 
sensibil la mucegaiul de zăpadă (Fusarium nivale), boală ce produce mari pier-
deri de recoltă. 

Tetraiar (E. Kellner, P.Varga, Rodica Chirilă) este un soi tetraploid, care a 
fost înregistrat în anul 1981. Realizează producţii de furaj superioare soiului Ra-
iar cu 7-10% şi este superior acestuia în ceea ce priveşte rezistenţa la mucegaiul 
de zăpadă şi rugini, dar cu ceva inferior în ceea ce priveşte  rezistenţa la iernare 
(K e l l n e r  şi colab., 1981). 

Arina  (Maria Schitea, P. Varga, Mariana Ittu), soi diploid, a fost înregistrat 
în anul 1987. Porneşte în vegetaţie devreme primăvara şi regenerează foarte bi-
ne după coasă, însuşiri ce se regăsesc într-o producţie de 11-12 t s.u./ha la pri-
mele două coase (tabelul 10) sau 19-20 t s.u./ha pe întreaga perioadă de vege-
taţie, cu un spor de 7-10 % faţă de Raiar. Soiul Arina prezintă o rezistenţă bună 
la mucegaiul de zăpadă şi ger, precum şi la boli foliare (rugini). Produce un fu-
raj cu valoare nutritivă ridicată (64,0 % C.D., 1195 kcal. energie netă, 0,84 uni-
tăţi nutritive).  

Anca (Maria Schitea şi P.Varga) este un soi tetraploid, înregistrat în anul 
1993. Soiul Anca s-a dovedit o creaţie foarte reuşită, datorită rezultatelor ce s-au 
obţinut atât în cultură pură, cât şi în diferite variante de amestecuri cu legumi-
noase anuale sau perene. În cultură pură realizează 12-14 t s.u./ha  la primele 
două coase sau 16-22 t s.u./ha pe întreaga perioadă de vegetaţie (4-5 recolte), 
depăşind soiul Arina cu 6,1 % (tabelul 10). Soiul Anca oferă un furaj de foarte 
bună calitate (68,7% C.D., 1306 kcal. energie netă, 0,92 unităţi nutritive) (tabe-
lul 11). Anca este superior soiurilor Arina şi Tetraiar în privinţa rezistenţei la 
boli (mucegaiul de zăpadă şi rugini), precum şi în ceea ce priveşte rezistenţa la 
ger (S c h i t e a  şi V a r g a , 1995; S c h i t e a  şi colab., 1996). Soiul Anca este în 
prezent cel mai extins soi în cultură, fiind recomandat în toate zonele favorabile 
speciei, atât în cultură pură, cât şi în amestecuri cu soiuri de trifoi roşu, trifoi de 
Alexandria şi golomăţ. 

Soiul Venus (Maria Schitea şi P. Varga) a fost înregistrat în anul 1996. Este 
un soi tetraploid, semiprecoce, înspică cu circa patru zile mai târziu decât soiul 
Arina şi prezintă un grad foarte bun de rezistenţă la mucegaiul de zăpadă şi ru-
gini. Realizează producţii foarte bune de furaj (tabelele 10) şi cu o calitate foarte 
bună a furajului (70,0% C.D., 1350 kcal. energie netă, 0,96 U.N.ov.). Reali-
zează 1800-2000 kg sămânţă/ha la coasele I + II, ceea ce a uşurat extinderea în 
producţie. 
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Tabelul 10 
Producţia de furaj (s.u.) realizată de noile soiuri de raigras aristat şi hibrid  

în diferite zone ecologice  (media 1993-1995, coasa I + II) 
 

MEDIA SOIUL Fundulea Secuieni Caracal Târgu-
Mureş* t/ha % 

LH – Zefir 14,6 12,7 12,9 10,8 12,8 111,3 
LH – Iulia 13,1 14,3 13,1 10,4 12,7 110,4 
LM – Venus 13,9 12,5 12,9 10,7 12,5 108,7 
LH - Florin 13,9 12,8 12,5 10,8 12,5 108,7 
LH – Luky 13,4 12,0 13,4 11,0 12,4 107,8 
LM – Anca 13,2 13,1 11,8 10,6 12,2 106,1 
LM – Arina (mt.) 13,4 10,8 11,8 10,0 11,5 100,0 
D.L. 5% 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 4,8 

LM – raigras aristat (Lolium multiflorum); LH – raigras hibrid (Lolium x boucheanum) * neirigat 
 
Iulia  (Maria Schitea şi P.Varga) este un soi tetraploid şi a fost înregistrat în 

anul 1998. Soiul Iulia produce 13-15 t s.u./ha în zona colinară şi 20-22 t s.u./ha 
în condiţii de irigare, exploatat 4-5 coase,  cu un spor de 10-13% faţă de soiul Ari-
na. Realizează un furaj de foarte bună calitate (70,7 C.D., 0,97 U.N. şi 1367 
kcal. energie netă) (tabelul 11). Este un soi semiprecoce, foarte rezistent la mu-
cegaiul de zăpadă şi boli foliare, rezistent la iernare. Este recomandat în cultură 
pură sau în amestec cu lucerna, trifoiul roşu sau trifoiul de Alexandria. 

Luky este primul soi de raigras hibrid creat în România (Maria Schitea şi 
P.Varga), înregistrat în anul 1991. Soiul Luky îmbină însuşiri favorabile de la 
cele două specii parentale, respectiv capacitatea mare de producţie şi calitatea 
de la raigrasul aristat şi capacitatea de regenerare şi persistenţa de la raigrasul 
peren. În plus, răspunde şi obiectivului legat de grupa de maturitate, fiind mai 
tardiv cu circa 7 zile decât soiul Arina (S c h i t e a  şi V a r g a , 1987, 1993). So-
iul Luky realizează producţii mari de furaj, superioare soiului Arina, atât ex-
ploatat două coase (tabelul 10), cât şi pe întreaga perioadă de vegetaţie. Produc-
ţia de sămânţă a soiului Luky, ca şi a soiurilor Zefir şi Florin, este de 1500-1800 
kg/ha la primele două coase, fapt ce a permis introducerea rapidă în producţie. 

Zefir (Maria Schitea şi P.Varga) este un soi tetraploid de raigras hibrid şi a 
fost înregistrat în anul 1996. Soiul Zefir, ca şi soiul Luky, îmbină însuşiri favo-
rabile de la cei doi genitori, fapt ce se regăseşte în producţia mare de furaj, de 
12,0 –15,0 t s.u./ha la primele două coase; cu un spor de 9-11% faţă de Arina 
(tabelul 10) sau 14,0-22,0 t s.u./ha, când a fost exploatat 3-5 coase. Soiul Zefir 
s-a extins în toate zonele de cultură ale raigrasului alături de soiurile Luky, 
Anca, Venus, în cultură pură sau în amestec. 

Florin (Maria Schitea şi P.Varga) este un soi tetraploid de raigras hibrid, 
înregistrat în anul 1998. Produce 12-16 t  s.u./ha la primele două coase şi 15-22 t 
s.u./ha  când este exploatat pe întreaga perioadă de vegetaţie, cu un spor de 9-14 
% faţă de Arina. Valoarea nutritivă a furajului este foarte bună (72,3 C.D., 1,00 
U.N., 1407 kcal. energie netă). Soiul Florin înspică cu circa şapte zile mai târziu 
decât soiurile de raigras aristat româneşti, este rezistent la mucegaiul de zăpadă, 
boli foliare şi iernare.  
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Tabelul 11 
Valoarea nutritivă a furajului produs de soiurile de raigras aristat şi raigras hibrid, media 1993-1995 

 
(după Maria Schitea, 1997) 

Soiul Coeficient digestibilitate 
(C.D.) 

Energie netă 
(E.N. kcal) 

Unităţi nutritive 
(U.N. ovăz) 

LH – Florin 72,3 1407 1,00 
LM – Iulia 70,7 1367 0,97 
LM – Venus 70,0 1350 0,96 
LH – Luky 68,7 1306 0,93 
LM – Anca 68,7 1306 0,92 
LH – Zefir 68,0 1266 0,90 
LM - Arina 64,0 1195 0,84 

 
Cătălin (Maria Schitea, T. Martura) este un soi tetraploid de raigras hibrid, 

înregistrat în anul 2004. În soiul Cătălin se îmbină în mod favorabil însuşiri de 
producţie şi calitate de la cele două specii (raigrasul aristat şi raigrasul hibrid), 
însuşiri ce se regăsesc într-o producţie de furaj de 14,2 t/ha (medie 3 ani şi 5 lo-
calităţi în reţeaua I.S.T.I.S.) şi o valoare nutritivă foarte bună a furajului (15,39% 
proteină brută, 76% coeficientul de digestibilitate, 1526 kcal. energie netă şi 1,01 
unităţi nutritive ovăz). Este recomandat a se cultiva în zona de câmpie în teren 
irigat şi în zona colinară umedă în amestecuri intensive cu lucerna sau tri-foiul 
roşu (M o g a  şi S c h i t e a , 2005). 

Păiuşul înalt (Festuca arundinacea Schreb.) a fost introdus în cultură în Ro-
mânia în ultimii 30 de ani, odată cu înregistrarea primelor soiuri create la Fun-
dulea, Pandur şi Parnas. Au fost create la I.C.C.P.T. Fundulea şi înregistrate trei 
soiuri de păiuş înalt: Pandur, Parnas (1975) şi Alin (1991), după care mate-
rialul de ameliorare a fost transferat la S.C.D.C.P. Jucu, judeţul Cluj.  

Soiul Pandur (E. Kellner şi P. Varga) a fost înregistrat în anul 1975. Este un 
soi precoce, cu o bună rezistenţă la secetă şi boli, productiv (60-65 t masă ver-
de/ha) şi cu un potenţial de producţie la sămânţă de 1000-1200 kg/ha. Furajul 
produs de soiul Pandur se caracterizează prin 66-67% coeficient de digestibilita-
te şi 0,85 unităţi nutritive, dar în fazele avansate de vegetaţie, are o consumabili-
tate foarte redusă. Soiul Pandur s-a cultivat în zonele umede din Transilvania, 
Banat, Moldova, pe terenuri în pantă, soluri grele. 

Soiul Parnas (E. Kellner şi P. Varga) a fost înregistrat în anul 1975. Parnas 
este asemănător cu soiul Pandur în privinţa rezistenţei la secetă şi iernare, a po-
tenţialului de producţie la furaj şi sămânţă, precum şi a calităţii furajului. Se de-
osebeşte de soiul Pandur prin aceea că înspică cu circa 7 zile mai târziu decât a-
cesta (K e l l n e r  şi colab., 1979). A fost răspândit în cultură în aceleaşi zone cu 
soiul Pandur. 

Soiul Alin (Maria Schitea şi P. Varga) a fost înregistrat în anul 1991. Este un 
soi selecţionat pentru tardivitate, înspică  mai târziu cu circa 20 zile decât soiul 
Pandur, însuşire ce contribuie la mărirea perioadei de exploatare. Soiul Alin rea-
lizează o producţie bună de furaj, cu valori medii pe ciclu de exploatare între 6,2 
t s.u./ha şi 19,6 t s.u./ha), depăşind soiul Pandur cu 5,6%. Are o bună capacitate 
de regenerare după coasă, o bună rezistenţă la iernare şi este superior soiurilor 
Pandur şi Parnas în ceea ce priveşte rezistenţa la rugini şi viroze. 
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Valoarea nutritivă a furajului produs de soiul Alin este apropiată de a soiului 
Parnas (68% C.D., 0,88 U.N. ovăz, 15-16% P.B.) şi are o consumabilitate superi-
oară atât soiului Parnas, cât şi soiului Pandur. Soiul Alin este recomandat a fi 
cultivat în toate zonele de cultură ale păiuşului înalt, mai ales în zonele colinare 
umede, pe terenuri sărăturate sau cu exces de umiditate, acolo unde alte specii 
nu dau rezultate bune. 

 Lucrările de ameliorare la obsiga nearistată (Bromus inermis Leyss.) au 
fost începute la S.C.D.A. Mărculeşti şi concretizate prin înregistrarea soiului  
Bărăgan 5 (M o g a  şi C â r l a n , 1969), după care au fost continuate la Fundu-
lea unde s-a creat soiul  Orfeu (1979). Soiul Bărăgan 5 este un soi rezistent la 
iernare, secetă şi boli. Realizează o producţie de 11-13 t substanţă uscată/ha, iar 
potenţialul de producţie la sămânţă este cuprins între 800 şi 1000 kg/ha (K e l -
l n e r  şi colab., 1980). Soiul Orfeu s-a cultivat pe solurile unde alte graminee 
furajere nu dau rezultate bune, în cultură pură sau în amestec cu leguminoase 
perene (sparceta). După 1980, lucrările s-au transferat la S.C.D.C.P. Vaslui. 

După anul 1980, au fost introduse în programul de ameliorare la plante fu-
rajere două specii anuale, cu o rezistenţă ridicată la secetă, şi anume, iarba de 
Sudan (Sorghum sudanense P. Stapf.) şi meiul (Panicum miliaceum L.). 

Lucrările de ameliorare la iarba de Sudan au avut ca scop crearea de soiuri 
cu producţie mare de furaj, cu o valoare nutritivă ridicată, cu conţinut scăzut în 
acid cianhidric şi cu o bună adaptabilitate la condiţiile de mediu biotic şi abiotic. 

Lucrările de ameliorare la iarba de Sudan în ţara noastră au început în anul 
1982, la I.C.C.P.T. Fundulea şi au fost concretizate prin înregistrarea a 5 soiuri: 
Sirius, Sonet, Tudor, Sorin şi Sabin. 

Soiul Sirius (Ludmila Gumaniuc şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1987. 
Rezultat al selecţiei pentru ritm de creştere şi viteza de regenerare superioară so-
iului rusesc Cernomorka care era în cultură în perioada anilor ’80, soiul Sirius se 
caracterizează şi printr-o rezistenţă bună la boli foliare (Helminthosporium sati-
vum şi Hadrotrichum sorghi). Aceste însuşiri se regăsesc în cantitatea şi calita-
tea furajului produs de soiul Sirius (17-18 t s.u./ha), cu 73,3 C.D., 1,03 U.N. şi 
1459 kcal. E.N., în medie pe trei ani (1997-1999). Soiul Sirius produce 1500-2000 
kg sămânţă/ha, fapt ce a permis extinderea rapidă în producţie (G u m a n i u c  şi 
V a r g a, 1988). 

Soiul Sonet (Ludmila Gumaniu, P. Varga, Maria Schitea, T. Martura) a fost 
înregistrat în anul 1993. Produce 18-20 t s.u./ha. în condiţii de irigare, cu valori 
ridicate de calitate (74,3 C.D.), regenerează foarte repede după coasă şi are o 
bună rezistenţă la boli. Sonet este mai tardiv cu circa şapte zile decât soiul Siri-
us, însuşire foarte importantă pentru cultivarea şi exploatarea în sistemul conve-
ierului verde. 

În anul 2000 a fost înregistrat soiul Tudor (Martura T., Varga P., Maria 
Schitea şi Alexandrina Dihoru), un soi intensiv, care poate produce până la  20 t 
s.u./ha în condiţii de irigare la Fundulea, depăşind soiul Sirius cu 13,1% şi soiul 
Sonet cu 7,1%.  În reţeaua ASAS, în condiţii de irigare, soiul Tudor a produs în 
medie pe trei ani 18,7 t/ha substanţă uscată, depăşind martorul cu 14,3%. Pro-
ducţia maximă s-a realizat la Fundulea în 1997, de 20,4 t/ha şi la Caracal, în 
1998, de 20,2 t/ha.  

În condiţii de neirigare soiul Tudor a realizat o producţie maximă de 20,5 t/ha 
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la S.C.D.A. Lovrin în anul 1996 (an cu precipitaţii peste normală). În medie pe 
trei ani s-a obţinut o producţie de 16,1 t substanţă uscată/ha. 

 Valoarea nutritivă a furajului produs de soiul Tudor este foarte bună (76,0% 
C.D., 1,06 U.N. ovăz şi 1514 kcal energie netă, valori medii pe trei ani) (tabelul 
12). Soiul Tudor este mai precoce cu 6-7 zile decât soiul Sirius, deci între cele 
trei soiuri româneşti de iarbă de Sudan există o diferenţă privind grupa de matu-
ritate de 6-7 zile, fapt ce permite cultivarea şi exploatarea în sistemul conveieru-
lui verde.  

 
Tabelul 12 

Producţia de substanţă uscată realizată de soiurile  de iarbă de Sudan Tudor şi Sorin,  
în reţeaua A.S.A.S., în regim irigat 

 
Medie 3 ani (1996-1998) 

Soiul Fundulea Caracal Podu-Iloaiei Media % martor 
TUDOR 19,4 19,0 17,8 18,7     114,0*** 
SORIN 18,5 19,5 16,3 18,1     110,4*** 
SIRIUS 17,0 16,9 15,3 16,4 100,0 
D.L. 5% 0,9 1,2 0,6 0,9    5,4 

 
Soiul Sorin (T. Martura, P. Varga, Maria Schitea) a fost înregistrat în anul 

1993. Soiul Sorin este mai tardiv decât Sirius cu 7-8 zile şi cu circa 14 zile faţă 
de soiul Tudor, cele două soiuri completându-se în privinţa conveierului. Viteza 
de regenerare după coasă este bună, de asemenea, are o bună rezistenţă la boli. 
Soiul Sorin a realizat la Fundulea, în anul 1996, o producţie de 18,9 t/ha, iar în 
medie pe trei ani a realizat o producţie de 18,5 t substanţă uscată/ha, depăşind 
martorul cu 9%. Soiul Sorin  a realizat maximul de producţie în condiţii de iri-
gare la S.C.D.A. Caracal, de 21,2 t/ha, unde media pe trei ani a fost de 19,5 t/ha, 
sporul fiind de 15,4% faţă de Sirius (tabelul 12). 

Calitatea furajului produs de soiul Sorin este apropiată de a soiului Sirius, 
astfel în privinţa energiei nete, soiul Sorin produce 1497 kcal., medie a trei ani 
(tabelul 13), iar soiul Sirius, 1459 kcal. Coeficientul de digestibilitate a fost de 
74,6 la soiul Sorin şi 73,3 la soiul Sirius. 

Soiul Sabin este semitardiv, apropiat de soiul Sirius ca precocitate. Are ca-
pacitate bună de regenerare după cosire, este rezistent la boli şi cădere. Expe-
rimentarea efectuată în reţeaua I.N.C.D.A. şi  I.S.T.I.S.  a evidenţiat soiul Sabin 
prin producţia foarte bună de substanţă uscată, atât în condiţii de irigare, cât şi la 
neirigat, depăşind soiul Sirius cu 5-10%. Producţia maximă realizată în condiţii 
de irigare a depăşit 20 t substanţă uscată/ha. 

Valoarea nutritivă a furajului este foarte bună: energie netă 1581 kcal., 1,12 
unităţi nutritive ovăz, 78% coeficientul de digestibilitate, iar conţinutul în za-
haruri solubile, de circa 11,2% din substanţa uscată. 

 
Tabelul 13 

Calitatea furajului produs de soiuri de iarbă de Sudan, Sirius, Tudor şi Sorin 
 

Medie 3 ani (1997-1999) 

Soiul Energie netă 
(kcal) Unităţi nutritive Coeficient de digestibilitate 

TUDOR 1514 1,06 76,0 
SORIN 1497 1,05 74,6 
SIRIUS 1459 1,03 73,3 
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Meiul este una din cele mai vechi plante agricole; cu circa trei milenii îna-
inte de Hristos, meiul era o importantă plantă alimentară în agricultura Chinei, 
alături de orez, orz, grâu şi soia, iar în Ucraina sunt dovezi care atestă că se cul-
tiva cu 2000 de ani înainte de Hristos. Dovezi foarte depărtate ale culturii meiu-
lui s-au găsit şi în alte ţări ca Elveţia, Italia etc. Pe teritoriul ţării noastre meiul a 
fost cultivat încă din neolitic, menţinându-se neîntrerupt  în toată antichitatea şi 
evul mediu ca o cultură de bază. Abia spre sfârşitul secolului al XVII-lea cultura 
meiului în România a început să se restrângă, pe măsura creşterii suprafeţelor de 
porumb. 

Lucrările de ameliorare la mei, în cadrul Institutului de Cercetări pentru Ce-
reale şi Plante Tehnice Fundulea, au vizat crearea de soiuri pentru producţia de 
boabe, pentru furaj sau destinaţie mixtă – furaj şi boabe. 

Soiurile pentru boabe sunt recomandate cultivării în cultură succesivă sau pe 
suprafeţele pe care au fost calamitate culturi de toamnă şi semănatul porumbului 
este întârziat; aceste soiuri sunt precoce, cu o perioadă de vegetaţie de 60-70 zi-
le şi pot asigura în aceste condiţii peste 4000 kg boabe/ha. 

Soiurile destinate pentru furaj sunt tardive, au perioadă de vegetaţie de peste 
110 zile, talie înaltă, fenotipul plantei adecvat producţiei de furaj şi realizează o 
producţie de sămânţă care să le asigure înmulţirea. 

Soiurile cu destinaţie mixtă (furaj + boabe) sunt intermediare ca perioadă de 
vegetaţie şi talie celor două tipuri prezentate şi se apreciază că sunt foarte potri-
vite pentru introducerea în cultură în gospodăriile particulare. 

În lucrările de ameliorare la mei la I.C.C.P.T. Fundulea s-a utilizat metoda 
selecţiei  genealogice, metodă general valabilă pentru plantele autogame. 

În cei 20 de ani de ameliorare la această specie au fost create la I.C.C.P.T. 
Fundulea 6 soiuri: Minerva, Mărgărit, Marte, Matador, Mirel şi Marius. 

Soiul Minerva (Ludmila Gumaniuc şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 
1987, este un soi foarte timpuriu (60-65 zile perioadă de vegetaţie), aparţine va-
rietăţii „effusum” şi are bobul de culoare alb-bej. Are un potenţial de producţie 
de 3200-4000 kg/ha în cultură principală sau 2000-2800 kg/ha în cultură suc-
cesivă (G u m a n i u c  şi V a r g a, 1988). Conţinutul seminţelor în proteină brută 
este în medie de 10,8%. 

Soiul Mărgărit (Ludmila Gumaniuc şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 
1989 şi este un soi destinat pentru producerea de furaj. Este un soi semitardiv, 
înălţimea plantelor ajunge la 180-200 cm în cultură principală şi la 126-140 cm 
în cultură succesivă. Producţia de furaj a soiului Mărgărit în cultură principală 
este de 30-45 t masă verde/ha (10,5-15,5 t s.u./ha) sau 7,2-10,9 t s.u./ha în cul-
tură succesivă după orz. Furajul produs de soiul Mărgărit are 64% coeficient de 
digestibilitate 0,86 unităţi nutritive ovăz şi 14,54% proteină brută. 

Soiul Marte (Ludmila Gumaniuc şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1992. 
Este un soi destinat producţiei de boabe. Soiul Marte are o perioadă de vegetaţie 
de numai 60-65 zile, face parte din grupa precoce şi dă rezultate foarte bune şi 
pe soluri sărăturate. Potenţialul de producţie al soiului Marte este de 3500-4000 
kg boabe/ha în cultură principală sau 2500-3500 kg boabe/ha în cultură succe-
sivă. Soiul de mei Marte este destinat cultivării pe soluri sărăturate sau argiloase 
puternic tasate, unde sortimentul de culturi este foarte redus. 
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Soiul Matador (Ludmila Gumaniuc, P. Varga, Maria Schitea) a fost înregis-
trat în anul 1994. Este un soi de mei pentru boabe, precoce cu o perioadă de ve-
getaţie de 60-65 zile, destinat culturilor succesive pe terenuri neirigate. Are o 
bună rezistenţă la secetă şi şiştăvire, însuşiri ce se regăsesc  într-o producţie de 
boabe de 2500-5000 în cultură principală, sau 2500-3000 kg/ha în cultură succe-
sivă. Boabele au conţinut de 12,06% proteină brută din substanţa uscată.  

Soiul Mirel (Maria Schitea şi P.Varga) a fost înregistrat în anul 1999. Este 
un soi semiprecoce, cu o perioadă de vegetaţie mai lungă cu 4-5 zile decât soiul 
Matador. Mirel este un soi ce produce 3000-5000 kg boabe/ha în cultură princi-
pală, dar, având o talie mijlocie, poate fi folosit cu succes şi în culturi destinate 
pentru furaj, ceea ce va permite realizarea unor producţii mari de masă verde 
(25-35 t/ha). 

Soiul Marius (Maria Schitea şi T. Martura) a fost înregistrat în anul 2001. 
Este un soi semiprecoce, cu o perioadă de vegetaţie mai lungă cu 4-5 zile decât 
soiul Matador. Marius este un soi ce produce 3500-5000 kg boabe/ha în cultură 
principală, cu 6,2% mai mult decât soiul Matador, dar, având o talie mijlocie, 
poate fi folosit cu succes şi în culturi destinate pentru furaj, realizând producţii 
mari de masă verde (25-35 t/ha). 

 
DIRECŢII PENTRU VIITOR 

 
În perioada următoare lucrările de ameliorare se vor desfăşura numai la lu-

cernă, iar la celelalte specii se va face numai menţinerea soiurilor şi producerea 
de sămânţă din categoriile biologice superioare. 

Lucrările de ameliorare la lucernă, la I.N.C.D.A. Fundulea,  vor urmări:  
 intensificarea activităţii în direcţia valorificării variabilităţii nou create; 
 continuarea lucrărilor de selecţie pentru pretabilitate în cultura în amestecuri; 
 dezvoltarea cercetărilor de fiziologie  pentru selecţia de genotipuri tolerante 

la stresul hidric şi termic; 
 identificarea unor genotipuri cu potenţial de regenerare „in vitro” şi selec-

ţia pentru toleranţă la salinitate sau la aciditate; 
 intensificarea activităţii de multiplicare a seminţei la soiurile noi, în vede-

rea extinderii cât mai rapide în producţie. 
 
 

RESULTS IN FODDER CROPS BREEDING AT FUNDULEA 
 

Summary 
     
The fodder crop breeding works started in 1949, at the former Romanian Institute for 

Agricultural Research, then, in 1961 were transfered to RICIC Fundulea.  
The utilized breeding methods took into account the peculiarities of species reproduction as 

well as genetic ones, most of tested species being cross-pollination and some of them self-
pollination (millet, fodder pea). 

At cross-pollination species, the polycross method was used to efficiently highlight the 
heterosis in new formed hybrid populations, by cummulation of a favourable allele number. 

The main objectives were the obtainment of some varieties with high yielding potential for 
fodder and seed, with a superior fodder quality and a good adaptability to unfavourable 
environmental conditions. 
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During 50 years of activity, at NARDI Fundulea, the breeding works in 13 fodder crop spe-
cies (alfalfa, orchard grass, perennial ryegrass, tall fescue, smooth brome, Italian ryegrass, hybrid 
ryegrass, Sudan grass, millet, sainfoin, winter and spring field peas, vetch) were performed. 

During this period, 60 varieties have been released. They represented 20 alfalfa cultivars, 2 
sainfoin, 2 field peas, 1 vetch and 35 grasses varieties (8 orchard grass, 6 Italian ryegrass, 4 hy-
brid ryegrass, 2 perennial ryegrass, 3 tall fescue, 1 smooth brome, 5 Sudan grass and 6 millet). 

The most important results were obtained in alfalfa breeding, the first released cultivar being 
Fundulea 652 registered in 1962. After that, in 70s the extensive cultivars Luxin and Lutetia were 
released. The cultivar Gloria (1982) has underlined a new stage by utilization of malesterility 
source which allowed emphasizing, at high level, of heterosis effect for fodder yield and 
resistance to diseases.  

The releasing of cultivars Selena, Topaz, Magnat, Sigma was considered as an important 
progress in alfalfa breeding, followed by other 10 cultivars with high nutritive value of fodder 
registered in the last ten years. 

In grasses breeding, besides releasing synthetic cultivars consisted of clones, the synthetic 
cultivars of hybrid ryegrass were considered as very important achievement.   

They are obtained by descendants selected from interspecific hybrids Italian ryegrass x pere-
nnial ryegrass (Lolium multiflorum x Lolium perenne). 

 
Figure 

 
Fig. 1 – Genetic progress achieved in fodder nutritive value breeding at new alfalfa cultivars 

during 2002-2007 (6 stations and 3 years average) 
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