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Specia triticale a avut o evoluţie relativ scurtă, prima hibridare grâu/secară 
fiind realizată de W i l s o n  în 1875 (V a r u g e s e  şi colab., 1996 a). În ultime-
le decade, datorită progreselor genetice obţinute în ameliorare, au fost create o 
serie de soiuri de triticale cu potenţial şi stabilitate ridicate ale producţiei, com-
petitive cu cultivarele actuale de cereale păioase şi chiar de porumb, mai ales 
pentru zonele colinare cu soluri slab fertile şi pH scăzut (I t t u  şi colab., 2005). 

Triticale a devenit o cereală importantă, ocupând suprafeţe apreciabile în 
cultură, în ţări ca: Polonia (800-1000 mii ha), Germania (500-550 mii ha), Franţa 
(250 mii ha), Ungaria (150-160 mii ha) etc. În lume, se cultivă cu această specie 
o suprafaţă de aproximativ 4 milioane ha, din care peste 70% în Europa (W o l s k i  
şi colab., 1998; A r s e n i u c  şi  O l e k s i a k, 2002; I t t u  şi colab., 2002 ).  

Avantajele pe care le conferă această specie sunt capacitatea de a realiza 
producţii ridicate de boabe şi de biomasă într-o diversitate mare de condiţii pe-
doclimatice şi cu tehnologii de cultură cu inputuri mai scăzute comparativ cu 
alte cereale păioase. Aceste avantaje au făcut ca triticale să devină o cultură tot 
mai mult apreciată de fermieri, fiind în prezent în continuă extindere. 

În România, primii hibrizi între grâu şi secară au fost descrişi în anul 1927 
(S ă u l e s c u, 1927), iar prima formă de triticale octoploidă a fost obţinută în 
1939 (P r i a d c e n c u, 1952), dar un program sistematic de ameliorare la această 
specie a fost iniţiat la I.C.C.P.T. Fundulea în anul 1971. 

Lucrarea îşi propune să facă o sinteză a principalelor rezutate obţinute în pe-
rioada 1971-2007 în programul de ameliorare la triticale de la I.N.C.D.A. Fun-
dulea, privind diversificarea genetică a germoplasmei şi crearea de soiuri adap-
tate pentru condiţiile specifice din Romania. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
Programul de ameliorare de la Fundulea la specia triticale a fost iniţiat când, 

deja cu doi ani în urmă (1969), fuseseră realizate primele soiuri de triticale he-
xaploide comerciale la această specie din lume, soiul de toamnă KT 64, obţinut 
de Kiss în Ungaria, şi două soiuri de primăvară Cachurulu, creat de Sánchez-
Monge în Spania, şi Rosner, creat în Canada, la Universitatea Manitoba. De a-
semenea, pe lângă programele sus-menţionate, erau în derulare în lume multe 
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alte programe de ameliorare, dintre care cele mai dinamice s-au dovedit a fi 
programul de ameliorare la triticale de primăvară iniţiat la CIMMYT - Mexic în 
1964 şi cel de triticale de toamnă din Polonia (1968), coordonat de W o l s k i  
(V a r u g e z e  şi colab., 1996 a). 

În prima etapă s-a urmărit colectarea unei germoplasme de triticale cât mai 
diverse, din diferite programe de ameliorare din lume, din care să se selecteze 
genitori cu o adaptabilitate cât mai bună la principalii factori biotici şi abiotici 
de mediu. Concomitent a fost iniţiat un program amplu de sinteză de forme pri-
mare octo- şi hexapoide prin hibridări de tipul grâu durum/secară, grâu co-
mun/secară şi grâu comun/secară//triticale, folosindu-se în aceste hibridări cea 
mai valoroasă germoplasmă românească şi străină de grâu durum, grâu comun şi 
de secară de toamnă. În acest program de hibridări un rol important l-a avut şi 
utilizarea germoplasmei străine de triticale de toamnă şi de primăvară din noua 
colecţie formată.  

Complexitatea lucrărilor de recombinări genetice ce s-au realizat prin lucră-
rile de ameliorare de la Fundulea, care au stat la baza creării principalelor soiuri 
de triticale româneşti, în diferite etape, se poate observa din figurile 1 şi 2. 

Primul rezultat al acestui program a fost înregistrarea în 1984 a primului soi 
hexaploid de toamnă de triticale românesc, obţinut din hibridarea unui soi cana-
dian de toamnă WT cu o linie de primăvară TCL3, creată în programul CIMMYT 
din Mexic (I t t u  şi colab., 1986). Acest soi, cu toate că era de talie înaltă şi in-
suficient de rezistent la cădere, s-a dovedit a da producţii mai mari cu 10 şi 
20%, în zona colinară a ţării, comparativ cu soiurile de grâu, cele mai cultivate 
în acea perioadă în România, Fundulea 29 şi, respectiv, Partizanka. 

Diversificarea genetică în continuare a germoplasmei de triticale autohtone 
s-a realizat, cu precădere, prin utilizarea intensivă în hibridări a germoplasmei 
româneşti de grâu, ceea ce a permis realizarea de progrese importante în ameli-
orarea umplerii boabelor, creşterea masei hectolitrice şi, ca urmare, a potenţia-
lului de producţie. Pe această cale, o importanţă crucială a avut-o transferul de 
la grâu a genei semidominante RhtB1b de reducerea taliei plantei (de la soiuri-le 
de grâu Fundulea 133, Flamura 85, Dropia etc.). Această genă a jucat un rol 
major în crearea de genotipuri de triticale intensive cu rezistenţă ridicată la că-
dere şi totodată cu o eficienţă mai mare de utilizare a asimilatelor în creşterea 
producţiei de boabe (tabelul 1). Astfel, în perioada 1982-2003, au fost înregis-
trate primele soiuri intensive de triticale româneşti:  Plai (1992), Colina (1993) 
şi mai ales Titan (1998) şi Tril (2001) şi apoi Stil (2003), care au reprezentat un 
progres genetic remarcabil faţă de primul soi românesc, TF2, atât pentru poten-
ţialul de producţie, cât şi pentru stabilitatea acesteia (I t t u  şi colab., 2004). 

Progresul genetic pentru producţia de boabe, estimat pentru perioada 1984-
1998, de la înregistrarea primului soi TF2 la realizarea soiului Titan, prin calcu-
larea regresiei lineare între anul înregistrării şi producţiile medii obţinute în 
aceleaşi condiţii de mediu (în doi ani şi zece localităţi) de soiurile create în pro-
gramul de ameliorare de la I.C.C.P.T. Fundulea, a fost de 96,03 kg ha-1 an-1 sau 
1,02% an-l (fig. 3) (I t t u  şi colab., 2001). 
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Fig. 1 – Genealogia soiurilor de triticale realizate la I. N. C. D.A. Fundulea (1984-2004) 
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Fig. 2 – Introducerea genelor majore, Rht1 şi Hl, de reducerea taliei plantei şi genealogia soiurilor 

Haiduc şi Gorun 
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Fig. 3 – Progresul genetic pentru producţie realizat în programul de 
ameliorare la triticale de la Fundulea (1986-1998) 

 
Acest nivel al progresului genetic pentru producţie este similar cu progresele 

genetice realizate în cele mai importante două programe de ameliorare la triti-
cale din lume: cel de la CIMMYT, pentru triticalele de primăvară şi cel din Po-
lonia, pentru ameliorare la triticale de toamnă (V a r u g e s e, 1996 b; W o l s k i, 
1992). 
 

Tabelul 1 
Soiurile de triticale create la Fundulea şi înregistrate în perioada 1984-2007 

 
Nr. 
crt. Soiul Anul înregistrării Autorii 

1 TF2 1984 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, C. Ţapu, N. Ceapoiu 
2 PLAI 1992 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, M. Verzea, P. Mustăţea 
3 COLINA 1993 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
4 TITAN 1998 Gh.  Ittu, N.NSăulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
5 TRIL 2001 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
6 STIL 2003 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
7 GORUN 2005 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
8 HAIDUC 2006 Gh. Ittu, N.N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea 
 
Contribuţia majoră la ameliorarea producţiei de boabe, în programul de a-

meliorare de la Fundulea, au avut-o progresele genetice obţinute pentru creşte-
rea numărului de boabe pe spic (0,4 boabe an-1), a greutăţii boabelor pe spic 
(0,0164 g an-1) şi a masei hectolitrice (0,337 kg/hl an-1). De asemenea, un aport 



GHEORGHE ITTU şi colaboratorii 78 

important l-a avut reducerea taliei plantei de la 128,8 cm la 114 cm (-0,871 cm 
an-1), cu efecte favorabile şi asupra îmbunătăţirii rezistenţei la cădere. 

Producţiile medii ale celor două soiuri de triticale, cele mai răspândite în 
producţie, Plai şi Titan, în trei ani de testare, 1997-1999 au fost mai mari decât 
producţiile obţinute la grâu, orz şi secară în culturi comparative adiacente, în 
toate localităţile de testare (tabelul 2) (I t t u  şi colab., 2001). 

Soiurile de triticale au depăşit în medie soiurile de grâu cu 916 kg/ha în 27 
de experienţe, orzul, cu 1695 kg/ha în 21 experienţe şi secara, cu 2007 kg/ha în 
12 experienţe. Situaţia a rămas, mai mult sau mai puţin, asemănătoare şi atunci 
când s-au comparat producţiile medii ale celor mai bune cinci variante din cul-
tura comparativă de triticale cu cele de grâu, orz şi de secară. În acest caz triti-
cale a realizat producţii medii supe-rioare grâului cu 762 kg/ha, orzului cu 1475 
kg/ha şi, respectiv, secarei cu 1821 kg/ha.  

Pentru analiza adaptabilităţii la condiţiile de mediu de testare a soiurilor de 
triticale comparativ cu cele de grâu, orz şi secară, s-a calculat regresia liniară a 
producţiilor acestora faţă de producţia celorlalte specii. Din analiza valorii coe-
ficienţilor de regresie a rezultat că aceştia au fost în toate cazurile subunitari, 
ceea ce sugerează că triticale realizează frecvent producţii mai mari decât cele-
lalte cereale păioase, cu deosebire în condiţii mai puţin favorabile de mediu.  

 
Tabelul 2 

Compararea dintre producţiile medii obţinute în reţeua ecologică a I.C.C.P.T. Fundulea  
la triticale cu cele realizate la grâu, orz şi la secară (1997-1999) 

 

Specia Nr.  
exp. 

Producţia 
kg/ha 

Dif. 
kg/ha 

Producţia 
relativă 

% 

Probabi- 
litatea 

Coeficient 
de regresie  

b 

Coeficient  de 
corelaţie 

Soiuri        
Triticale (2) 27 7145 916 115 P<0,05 0,54 0,43* 
Grâu (5) 27 6283 - 100    
Triticale (2) 21 7031 1695 132 P<0,001 0,14 0,15 
Orz (4) 21 5336 - 100    
Triticale (2) 12 7309 2007 138 P<0,001 0,87 0,80** 
Secară (3) 12 5302 - 100    
Cele mai bune  
variante din experiment 
Triticale  27 7645 762 111 P<0,05 0,64 0,68** 
Grâu 27 6883 - 100    
Triticale  21 7514 1475 124 0,01>P>0,001 0,28 0,32 
Orz 21 6057 - 100    
Triticale  12 7574 1821 132 P<0,001 0,73 0,79** 
Secară 12 5753 - 100    

  
Coeficienţii de corelaţie dintre producţiile medii ale genotipurilor de tritica-

le şi cele de grâu, orz şi secară au arătat că reacţia la condiţiile de mediu a soiu-
rilor şi liniilor de triticale a fost mai asemănătoare cu cea a soiurilor şi liniilor de 
grâu şi secară decât cu cea a orzului. 

Performanţele superioare de producţie a soiurlor de triticale în condiţiile de 
mediu de testare din România, comparativ cu cele ale celorlalte genotipuri de 
cereale păioase, au fost determinate, în principal, de nivelul de rezistenţă mai 
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bun la făinare (Erysiphae graminis), la rugini (Puccinia spp.) şi la Septoria tri-
tici, de toleranţă mai bună la toxicitatea ionilor de aluminiu în comparaţie cu 
grâul şi orzul şi, respectiv, de rezistenţă îmbunătăţită la cădere şi o sincronie mai 
bună a fraţilor, care explică avantajele productive faţă de secară.  

Soiurile de triticale au dovedit a fi mult mai adaptate decât celelalte cere-
alele păiaose, cu care au fost comparate, în zonele marginale cu soluri acide, si-
tuate în zona colinară, dar rezultatele de producţie obţinute cu soiul de triticale 
Titan, soi timpuriu şi cu talia scurtă a plantei, au arătat că acesta se poate cul-
tiva cu succes pentru producţia de boabe, chiar şi în zonele de câmpie cu soluri 
fertile. 

O nouă etapă importantă în diversificarea genetică, în programul de ame-
liorare de la Fundulea, a constituit-o introducerea în germoplasma românească 
de triticale a genei dominante de reducere a taliei, Hl, transferată de la secară, 
mutanta EM 1, obţinută de K o b i l i a n s k i, în fosta U.R.S.S. (citat de W o l -
s k i  şi colab., 1996) (fig. 2). Recent au fost înregistrate, cu această genă, două 
soiuri intensive cu potenţial şi stabilitate ridicate ale producţiei: Gorun, în 2005 
şi Haiduc, în 2006.  

 Progresul genetic pentru producţia de boabe pe o perioadă de 22 de ani, de 
la înregistrarea primului soi, TF2, la înregistrarea acestor două noi soiuri purtă-
toare ale genei Hl de reducerea taliei plantei, a fost de 1,06% an-1 (fig. 4). Creş-
terea anuală a producţiei prin ameliorare s-a menţinut la acelaşi nivel cu cel de-
terminat după înregistrarea soiului Titan (o perioadă de 14 ani de ameliorare), 
soi purtător al genei semidominante de reducere a taliei Rht1 transferată de la 
grâu (I t t u  şi colab., 2006a). 

Performanţele de producţie şi de adaptabilitate ale soiurilor de triticale cre-
ate la Fundulea au fost remarcate şi în testările care au fost efectuate în diferite 
cooperări internaţionale, ceea ce a determinat ca unele dintre ele să fie înre-
gistrate în prezent în diferite ţări. Astfel, soiul Titan este înregistrat în Canada, 
Franţa şi Ungaria, iar linia Decor, în SUA. 

O caracteristică deficitară la specia triticale, care până în prezent a fost nu-
mai în parte rezolvată prin ameliorare, este nivelul nesatisfăcător de rezistenţă la 
încolţirea în spic, fenomen destul de frecvent în arealul de cultură al acestei 
specii, în principal zona colinară a ţării. 

Presiunea de selecţie efectuată pentru ameliorarea rezistenţei la încolţirea în 
spic, în condiţii artificiale şi naturale, a avut ca rezultat înregistrarea a trei so-
iuri: Titan, Stil şi Haiduc, care au o rezistenţă medie pentru această caracteris-
tică, o activitate amilolitică mai scăzută (indice de cădere 130-160 sec.) şi o pe-
rioadă a dormanţei semnificativ mai mare decât a celorlalte soiuri înregistrate 
anterior. Recombinările genetice efectuate în continuare în programul de ameli-
orare, pentru îmbunătăţirea acestui caracter, au permis realizarea recent (I t t u  şi 
colab., 2006 b) a unei germoplasme noi cu activitate amilolitică în bob foarte 
scăzută (indice de cădere 250-325 sec.)  şi cu durată a dormanţei semnificativ 
mai mare decât a celor mai bune soiuri pentru această însuşire (fig. 5). Această 
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germoplasmă poate sta la baza creării în viitor a unor soiuri noi de triticale cu 
rezistenţă îmbunătăţită la încolţirea în spic. 
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Fig. 4 – Progresul genetic pentru produţia de boabe în ameliorare  

la triticale pentru perioada 1984-2006  
(date din 32  de experienţe în  perioada 2003-2005) 
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Fig. 5 – Relaţia dintre rezistenţa la încolţire în spic şi indicele de cădere  
la unele linii noi de triticale (medie 2005-2006) 

Având în vedere că specia triticale are ca destinaţie, în principal, folosirea ca 
plantă furajeră, siloz sau mai ales boabe (furaj concentrat în alimentaţia ani-
malelor monogastrice, datorită conţinutului acestora mai mare în aminocidul e-
senţial lizină), creşterea potenţialului de producţie în programul de ameliorare s-
a realizat fără diminuarea conţinutului de proteine. Triticale se poate utiliza  şi 
în nutriţia umană, panificaţie, patiserie, industria băuturilor spirtoase iar în 
perspectivă în producerea biocombustibililor (bioetanol, biogaz). 

Pentru menţinerea în continuare în programul de ameliorae a unui progres 
genetic ascendent la această specie, de o importanţă deosebită va fi preocuparea 
de a realiza îmbunătăţirea şi diversificarea genetică cât mai mare a germoplas-
mei (având în vedere că triticale este o specie de sinteză şi care are o evoluţie 
foarte scurtă de timp comparativ cu alte specii), prin realizarea de schimburi cu 
alte programe de ameliorare din lume şi mai ales prin introducerea de variabi-
litate genetică nouă de la speciile din care a fost sintetizată, grâul şi secara. 

 
Concluzii 

 
 În perioada de 36 de ani de la iniţierea programului de ameliorare de la 

I.N.C.D.A. Fundulea a fost creată o germoplasmă adaptată pentru condiţiile 
specifice din România, realizându-se în total 8 soiuri de triticale. 

 Progresul genetic pentru producţia de boabe, estimat pe o perioadă de 22 
de ani, a fost de 1,06% pe an, similar cu cel realizat în alte programe de ameli-
orare importante din lume, progres realizat, în principal, prin creşterea numă-
rului de boabe pe spic, a greutăţii boabelor per spic, a masei hectolitrice şi prin 
reducerea taliei plantei. 

 Pentru realizarea de progrese genetice în viitor în ameliorare la triticale, va 
fi necesară o continuă preocupare pentru diversificarea bazei genetice a germo-
plasmei la principalele caractere de productivitate, adaptabilitate şi calitate. 

 
 

RESULTS IN TRITICALE BREEDING AT FUNDULEA 
 

Summary 
 

 The paper presents the main results obtained in the triticale breeding program at Fundulea 
from the start of the program (1971) to present. During this period an adapted triticale germplasm 
for the Romanian environment  was created and 8 varieties were registered. 

 The genetic progress for yield estimated over a 22 years, period was 1.06% year¹, similar 
with the progress obtained in the most dynamic triticale breeding program in the world. The yield 
improvement was based on improving the  number of kernels per spikes, the weight of the kernels 
per spikes, test weight and on  the reduction of the plant height. 

 For further progress in trititicale breeding a better genetic diversification of germplasm for 
the important traits is needed. 

 
Figures 

 
Fig. 1 –  Pedigree of the Romanian triticale varieties registered during 1984-2004. 
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Fig. 2 – Introduction of the major genes Rht1 and Hl for reduction of plant height and the pe-
digree of the Haiduc and Gorun varieties. 

Fig. 3 – Genetic progress for yield registered in the Fundulea triticale breeding program (1986-
1998). 

Fig. 4 – Genetic progress for yield registered in the Fundulea triticale breeding program (32 trials 
2003-2005). 

Fig. 5 – Relationship between pre-harvest sprouting and falling number at the perspective lines of 
triticale (average 2005-2006). 
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