
AN. I.N.C.D.A. FUNDULEA, VOL. LXXV, 2007, VOLUM JUBILIAR 
 
 
GENETICA  ŞI AMELIORAREA PLANTELOR 
 
 
 

REALIZĂRI ÎN AMELIORAREA SORGULUI  
LA FUNDULEA 

 
ION ANTOHE 

 
I. Sorgul pentru boabe (Sorghum bicolor (L.) Moench. variet. cernuum) 
 
Cultivat în peste 90 de ţări, situate pe 5 continente, între 25° latitudine sudică 

şi 55° latitudine nordică, pe o suprafaţă de cca 44 mil. ha, sorgul se foloseşte în 
alimentaţia omului (cca 53,3%), în furajarea animalelor (cca 39,4%) şi în indus-
trie (îndeosebi alimentară, cca 2%) (H u l s e  şi colab., 1980). 

După amploarea utilizării în alimentaţia umană, sorgul se situează pe locul 
trei (după orez şi grâu) asigurând cca 16% din consumul total de cereale pe glob 
(A r n o u l d  şi M i c h e, 1971), iar în unele zone pe locul doi după orez (unele 
zone din India, Asia de sud şi de vest, Africa de est şi de vest) (D o g g e t t, 1986). 

Sorgul este a doua cereală după porumb, la care se exploatează comercial e-
fectul heterozis, la nivelul fermei agricole, ceea ce a condus la creşterea produc-
ţiei medii la hectar şi disponibilizarea la nivel mondial a 9 mil. ha teren arabil 
către alte folosinţe (D u v i c k, 1999). 

Sorgul este prima cereală la care genomul a fost în întregime descifrat 
(2006), ceea ce va conferi ritmuri noi de progres în ameliorarea speciei în anii 
ce vin (C h o u r e y  & J a i n, 2006). 

Evoluţia climatică spre încălzire şi aridizare în perioada 2001-2050 în zona 
Balcanilor, în care se află situată şi România, obligă la o reconsiderare a sorgu-
lui ca: cereală alimentară (boabele folosite în formula făinurilor compozite des-
tinate panificaţiei glutenice şi aglutenice, sucul dulce, extras din tulpini, folosit 
la fabricarea siropului, oţetului  şi a altor produse alimentare), plantă furajeră 
(sub formă de masă verde, fân, siloz, pelete furajere) şi plantă tehnică (sorgul 
zaharat şi sorgul de mături destinate producerii de materii prime pentru industria 
energetică (combustibili lichizi, solizi, gazoşi, energie electrică, termică), in-
dustria chimică (celuloza papetară şi textilă, material plastic), industria materia-
lelor de construcţii şi industria meşteşugărească (de perii de uz casnic şi indus-
trial, mături, împletituri). 

Specie cu ciclul de fotosinteză C4, sorgul, cereala zonelor aride (sub 450 mm 
precipitaţii/an) şi foarte umede (peste 700-800 mm precipitaţii/an), se cultivă pe 
suprafeţe mici în România. Cea mai mare suprafaţă cu sorg (cca 250.000) din 
care 75000 ha cu sorg pentru boabe s-a cultivat în deceniile 7 şi 8 ale secolului 
trecut (G u m a n i u c  şi colab., 1979). În prezent se cultivă suprafeţe variabile 
1,7-8,7 mii ha (Anuarul statistic al României, 2004). 
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Primele suprafeţe cultivate în România cu hibrizi de sorg pentru boabe, im-
portaţi din SUA, au fost îregistrate în anul 1960 (M u r e ş a n  şi colab., 1963). 
Producţiile medii de boabe ridicate, obţinute în cultură neirigată în anii 1961-
1965, şi incovenientul adaptării scăzute a hibrizilor din SUA la condiţiile din 
România şi cel al maturizării întârziate au determinat includerea sorgului (1958) 
alături de porumb într-un program de ameliorare autohton la recent înfiinţatul  
Institut pentru Cultura Porumbului de la Fundulea (C o s m i n  şi colab., 1975). 
Principalele obiective care au configurat tematica de ameliorare, încă de la înce-
put, au fost precocizarea, sporirea capacităţii de producţie, a toleranţei la alcali-
nitatea şi salinitatea solului, creşterea toleranţei la atacul afidelor şi ameliorarea 
calităţii boabelor şi a restului plantei (reducerea conţinutului de tanin deodată cu 
creşterea conţinutului în proteină, amidon, ulei din boabe şi reducerea conţinu-
tului de acid cianhidric şi tanin din planta verde). 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
Sorgul hibrid pentru boabe 
 
La sorgul pentru boabe s-au înregistrat în perioada de referinţă (1960-2006) 

hibrizii: F.31 (1971), F.40, F.44, F.21 (1979), F.32 (1979), F.30 (1981). 
Producţiile medii de boabe şi calitatea boabelor la hibrizii înregistraţi după anul 

1975 se prezintă în tabelul 1. 
În comparaţie cu F.31, hibrizii înregistraţi după 1975 prezintă avantajul se-

mănatului concomitent al formelor parentale în sistemul producerii de sămânţă, 
pe de o parte, şi al capacităţii de producţie şi calităţii superioare a boabelor, pe 
de altă parte. 

Astfel, producţia medie de boabe a hibrizilor înregistraţi după 1975 este mai 
mare cu 179 kg la F.261 hld, cu 306 kg la F.21, cu 1477 kg/ha la F.380/83 hl şi 
cu 1950 kg/ha la F.32. Producţia de proteină brută este mai mare cu 17 kg/ha la 
F.21 cu 38 kg/ha la F.261 hld cu  66 kg/ha la F.32 şi cu 220 kg/ha la F.380 hlp, 
iar producţia de proteină digestibilă este mai mare cu 6 kg/ha la F.21 cu 15 
kg/ha la F.32 cu 30 kg/ha la F.261 hld şi cu 154 kg/ha la F.380-83 hlp. Se re-
marcă hibrizii F.32 şi F.380-83 hlp pentru producţia de boabe la hectar şi hibri-
dul F.380-83 hlp  pentru producţia de proteină digestibliă la hectar (tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Producţiile de boabe, de proteină brută şi de proteină digestibilă la hibrizi de sorg de boabe creaţi şi 
testaţi pe soluri zonale la I.N.C.D.A. Fundulea,  în perioada 1982-1986, la neirigat 

 
DL Specificare F.31 F.21 Dif. F.32 Dif. F.261** 

hld Dif. F.380/83***
hlp Dif. 5% 1% 0,1 % 

Boabe (kg/ha) 7321 7627 306 9270 1950 7500 179 8798 1477 21,7 37,1 62,3 
Proteină brută 
kg/ha (Nx6,25) 959 976 17 1025 66 997 38 1179 220 21,2 36,4 59,6 

Prot.digestibl.*   
(kg/ha) 635 641 16 650 15 665 30 789 154 7,2 11,3 19,1 

 Analize efectuate de Gh. Spiridon 
* Prot.digest. (P.br.% x 0,929) – 3,48 (Hotter & Reid,1959) 
** hld = bob opac (bogat în lizină) dentat 
*** hlp = bob opac (bogat în lizină) plin 
F.261 şi F.380/83 testaţi în reţeaua ISTIS, neînregistraţi pentru producţii de boabe mai mici ca F.32 
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Stabilitatea producţiilor de proteină digestibilă, obţinute în condiţiile favorabile 
şi nefavorabile de cultură, a fost determinată prin metoda propusă de E s k r i d g e  
şi M u m m  (1992), prin care se estimează probabilitatea cu care un cultivar nou de-
păşeşte martorul, atât în condiţii de mediu favorabile, cât şi în cele nefavorabile. 
Din figura 1 se observă că hibridul F.261 este mai stabil în cele două tipuri de con-
diţii de mediu şi că hibrizii F.7/94 şi F.380/83 reacţionează prin producţii mai mari 
de proteină digestibilă în condiţii favorabile de mediu, iar hibridul F.398-7 reali-
zează producţii mai mari de proteină digestibilă în condiţii nefavorabile de mediu, 
foarte apropiate de cele obţinute în condiţii favorabile (fig. 1). 

Hibrizii cu bob plin F.7-94 şi F.380-83, ca şi hibridul cu bob dentat F.261, de-
păşeşc martorul F.21 la producţia de proteină digestibilă în toate cele 18 condiţii de 
mediu în care s-a experimentat, cu o probabilitate asigurată statistic foarte semni-
ficativ, iar hibridul cu bob dentat F.398-7 depăşeşte martorul F.21 cu aceeaşi sem-
nificaţie statistică numai în 10 condiţii de experimentare, dar are stabilitate ridicată a 
producţiei de proteină. Dintre liniile parentale restauratoare de fertilitate numai cea 
a hibridului F.380-83 (3R) se dovedeşte mai stabilă, în cele două condiţii de mediu. 

 

 
 

Fig. 1 – Stabilitatea producţiilor de proteină digestibilă la sorgul pentru boabe 
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În ce priveşte conţinutul mediu de proteină, amidon, ulei şi tanin al boabelor, se 
remarcă hibridul F.380-83 hlp cu 13,9% proteină brută, hibridul F.32 cu 74% ami-
don şi hibridul F.261 hld pentru conţinutul ridicat în ulei (4,9-6,1%) şi conţinutul 
cel mai scăzut în tanin (0,30) ( tabelul 2). 
 

Tabelul 2  
Conţinutul mediu de proteină, amidon, grăsimi şi tanin al boabelor de sorg la hibrizii de sorg pentru boabe 

creaţi la Fundulea, în perioada 1992-1996 
 

Hibridul Proteină brută 
(N x 6,25)% 

Amidon 
% 

Grasimi 
% 

Tanin* 
% 

F.31 13,1 73,5 3,5 0,35 
F.21 12,8 73,5 3,5 0,42 
F.32 11,3 74,1 3,2 0,51 
F.261 hl 13,3 73,3 5,5 – 6,5 0,30 
F.380/83 hl 13,9 72,9 3,5 0,35 

Analize efectuate de Gh.Spiridon (1988) 
*) Nivel admis în U.E. ≤ 30 

 
Calitatea proteinei la hibrizii F. 261 hld şi F. 380-83 hlp a fost ameliorată 

simţitor prin introducerea genei hl de la sursele IS 11758 (bob dentat) şi P 721 
(bob plin) în liniile consangvinizate autohtone de sorg pentru boabe. Astfel con-
ţinutul în lizină din boabe reprezintă 2,82 g/100 g prote-ină la F.261 hld şi 2,98 
g/100 g proteină la F.380-83 hlp în comparaţie cu 2,18 g/100 g proteină la hibri-
dul martor F.21. 

Hibridul F.261 hld prezintă 1,60 g metionină /100 g proteină, faţă de 1,40 
g/100 g proteină la F.21, iar conţinutul în triptofan reprezintă 0,12 g/100 g s.u la 
F.261 hld şi 0,11 g/100 g proteină la F.380-83 hlp, faţă de 0,09-0,10 la F.32 şi 
respectiv F.21. 

Suma totală a aminoacizilor este de 8,148 g/100 g proteină la F.261 hld şi 
8,310 g/100 g proteină la F.380-83 hlp, faţă de 7,987 g/100 g proteină la F.21 şi 
7,687 g/100 g proteină la F.32 (tabelul 3). 

 
Tabelul 3 

Conţinutul mediu de aminoacizi esenţiali şi vitamine ale boabelor de sorg, la hibrizii de sorg pentru boabe 
creaţi la Fundulea, în perioada 1992-1996 

 
 F.21 F.32 F.261* hld F.380/83* hlp 

Aminoacizi (g/100 g prot.) 
Lizină 2,18 2,28 2,82 2,98 
Triptofan 0,10 0,09 0,12 0,11 
Metionină 1,40 1,50 1,60 1,40 
Treonină 3,14 2,89 2,96 2,88 
Leucină/izoleucină 3,63 3,56 3,26 3,12 
Total aminoacizi 7,787 7,687 8,148 8,381 

Vitamine (mg/100 g s.u.) 
Vit B1 0,16 0,26 0,32 0,26 
Vit B2 0,34 0,33 0,35 0,46 
Vit B3 0,56 1,00 1,20 1,00 
Vit E 1,84 2,96 2,76 2,70 
Vit PP 1,50 1,70 2,50 1,70 

Analize efectuate de Gh.Spiridon 
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Conţinutul în vitaminele B1, B3, E şi PP este superior la hibrizii F.32, F.261 
hld şi F.380 hlp în comparaţie cu martorul F.21, aşa cum se observă din datele 
prezentate în tabelul 3. Se remarcă conţinutul aproape dublu în vitamina B3 la 
hibrizii F.32 (1,0 mg/100 g s.u.), F.261 hld(1,20 mg/100 g s.u.) şi F.380-83 hlp 
(1,0 mg/100 g s.u.) şi conţinutul superior în vitamina E la hibrizii F.32 (2,96 
mg/100 g s.u., F.261 hld (2,76 mg/100 g s.u.) şi F.380-83 hlp (2,70 mg/100 g 
su) faţă de F.21 (1,84 mg/100 g s.u.) şi în vitamina PP la hibridul F.261 hld 
(2,50 mg/100 g s.u.) faţă de F.21 (1,50 mg/100 g s.u.). 

Ameliorarea pentru conţinutul ridicat în aminoacizi esenţiali deficitari (li-
zină, metionină, triptofan), materializată prin crearea hibrizilor de sorg pentru 
boabe posesori ai genei hl (conţinut ridicat în lizină), precum F.261 hld cu bob 
dentat şi F.380-83 hlp cu bob plin, reprezintă un salt în ameliorarea calităţii boa-
belor de sorg în comparaţie cu sorgul comun şi aşază sorgul bogat în lizină în 
rând cu cerealele tradiţionale (grâul, orzul, ovăzul) în privinţa calităţii boabelor 
destinate nutriţiei animalelor. 

În tabelul 4 se prezintă compoziţia chimică a hibridului de sorg pentru boabe 
opac F.261 hld în comparaţie cu sorgul comun, porumbul, grâul, orzul şi ovăzul 
spre a se evidenţia rezultatul ameliorării pentru calitatea proteinei boabelor de 
sorg atât în ce priveşte valoarea energetică, cât şi în ce priveşte conţinutul în aminoa-
cizi esenţiali, grăsimi, celuloză şi cenuşă. 

 
Tabelul 4 

Compoziţia chimică şi valoarea energetică a boabelor de sorg hl  în comparaţie cu sorgul comun şi alte cereale 
(după Gh. Spiridon, 1985, completat) 

 
Valoare 

energetică Metion. Cistină Lizină Triptof. Treon. Grăsimi Celul. Cenuşă Specificare 
EP Em 

Prot.br.
(Nx6,25)

% Aminozicizi, g/100 g s.u. g/100 g su 
Sorg hl (F.261) 2420 3530 12,5 0,17 0,32 0,29 0,14 0,29 4,9 2,0 1,8 
Sorg comun 2420 3256 11,0 0,10 0,20 0,22 0,09 0,30 3,3 2,0 1,7 
Porumb 2420 3366 8,9 0,17 0,13 0,27 0,09 0,32 3,5 2,9 1,5 
Grâu 2200 3086 10,8 0,14 0,20 0,30 0,12 0,27 1,7 2,8 2,0 
Orz 1760 2620 11,5 0,18 0,25 0,53 0,17 0,35 1,9 5,0 2,5 
Ovăz 1760 2550 11,0 0,20 0,21 0,40 0,18 0,33 4,0 10,5 4,5 
Cerinţe broiler - 2800 14,5 0,31 0,26 0,60 0,15 0,43    

Analize efectuate la IBNA Baloteşti 
Ep   = energie productivă  
Em = energie metabolizată  
 
Astfel, hibridul de sorg pentru boabe F.261 hld este superior sorgului comun, 

porumbului comun şi grâului pentru energiea metabolizabilă (Em), pentru conţi-
nutul în proteină, în cistină, triptofan şi grăsimi. 

Pretabilitatea masei verzi de sorg (rămasă după recoltarea boabelor) la păşu-
nat sau utilizarea în nutriţia animalelor ca masă verde la padoc sau fân-semifân 
prezintă inters îndeosebi în anii secetoşi şi în special în partea a doua a verii (au-
gust - octombrie) când se înregistrează criza masei verzi. 

În tabelul 5 se prezintă calitatea masei verzi de sorg rezultate după recoltarea 
boabelor. 

Este de reţinut conţinutul mai ridicat în proteină, amidon şi substanţe mine-
rale al hibrizilor F.32, F.261 hld şi F.380-83 hlp şi mai scăzut în celuloză şi acid 
cianhidric al hibrizilor F.261 hld şi F.380-83 hlp, în comparaţie cu F.21 (tabelul 5). 
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Tabelul 5 
Calitatea masei verzi de sorg rămase după recoltarea boabelor, la  

hibrizii  de sorg pentru boabe creaţi la Fundulea 
 

Hibridul 
Proteină brută  

(N x 6,25) 
% 

Amidon 
 

% 

Substanţe 
minerale 

% 

Celuloză 
% 

SEN 
% 

HCN 
g/100 g 

s.u. 
F.21 3,81 3,05 3,7 31,5 62,55 39,2 
F.32 4,05 3,31 3,5 32,1 60,74 46,0 
F.261 hl 4,65 3,47 3,9 29,6 60,52 24,0 
F.380/83 hl 4,70 3,52 4,0 29,8 60,48 29,0 

 
Ameliorarea sorgului concomitent pentru calitatea boabelor şi a masei verzi şi 

pentru rezistenţă la atacul dăunătorilor (afidelor verzi – Schizaphis graminum Rond) 
şi sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn) a evidenţiat ro-
lul inhibitorilor proteici de tip Cist, Ala proteinaza (C i e p e l e a, 1996; 
K o n a r e v, 1996) care acţionează sinergic (în faza de plantulă) cu genele R5, 
Cn sau Tr şi rolul ortofenofilor care acţionează preponderent în faza a II-a a pe-
rioadei de vegetaţie sinergic cu genele bm, gl şi tr transferate de la sorgul de mă-
turi şi iarba de Sudan. Dintre hibrizii de sorg pentru boabe analizaţi în prezentul 
referat, F.380-83 prezintă rezistenţă la afide conferită de ambele mecanisme de 
rezistenţă, dar cu o expresie mai pronunţată a celui de-al doilea mecanism de re-
zistenţă (A n t o h e  şi colab., 1998). 

 
II. Hibrizii sorg x Sudan (Sorghum bicolor (L.) Moench (variet. bicolor) 
 
Cultivaţi în zona temperată până la 52-55 latitudine nordică (M a l i n o v s k i, 

1992), hibrizii sorg x Sudan pot fi utilizaţi în hrana animalelor ca atare sau în 
amestec cu porumbul şi lucerna, în scopul creşterii şi stabilizării producţiilor de 
masă verde (îndeosebi în intervalul crizei de masă verde din intervalul august-
octombrie), de fân, siloz şi de granule furajere şi a calităţii acestora şi mai ales ca 
specie pretabilă la păşunat de către taurine şi ovine. Deşi eficienţa în nutriţie es-
te mai scăzută faţă de porumb cu 5% la ovine şi cu 10% la taurine (C u m m i n s, 
1981), compesează prin producţia la hectar mai mare cu peste 15-20% şi, ca ur-
mare, prin producţia de carne şi lapte mai mare la hectar (E w i n g, 1969). Pro-
ducţia de carne şi lapte mai mare se explică atât prin plusul de biomasă la hectar, 
cât şi prin însuşirile masei verzi de sorg x Sudan în ce priveşte tamponarea to-
xicităţii provocate de azotul neproteic din masa verde sau fânul de lucernă şi de 
porumb, prin aportul de glucide şi prin reglarea pH-ului în rumenul taurinelor şi 
ovinelor. 

Orientarea unui segment al producţiei agricole la nivelul Uniunii Europene 
spre obţinerea de materii prime energetice (destinate producerii de biocombusti-
bili, energie electrică, termică etc.), pe cca 43-45 mil.ha la nivelul UE şi cca 2,7 
mil. ha în România, va promova sorgul zaharat şi hibrizii sorg x Sudan între spe-
ciile de plante energetice, îndeosebi odată cu lansarea tehnologiilor de generaţia 
a II-a de conversie a biomasei la biocombustibili şi alte forme de energie care 
permit valorificarea întregii biomase (uscate sau umede), recoltate printr-o sin-
gură trecere. 

Hibrizii sorg x Sudan pun în valoare solurile sărăturate, pe de o parte, prin 
producţiile mai mari de biomasă/ha în comparaţie cu alte specii iar, pe de altă par-
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te, prin calitatea superioară a furajului (boabe, masă verde) şi exportul de săruri 
odată cu recolta (S e p e l, 1994). 

De asemenea, solurile nisipoase sunt bine valorificate de hibrizii sorg x Su-
dan, cu o evidentă ameliorare a acestora prin masa radiculară şi resturile vege-
tative abundente (D r ă g h i c i, 2006).  

În perioada 1960-2006, la Fundulea s-au creat şi înregistrat hibrizii de sorg x 
Sudan F.1104 (1971), Tutova (1992), Tinca (1998) şi Tereza (2003). Hibridul 
F.1104 s-a menţinut în cultură până în anul 1998. 

În tabelul 6 se prezintă producţiile de masă verde şi substanţă uscată obţinute 
în ogor propriu şi perioada de vegetaţie a hibrizilor menţionaţi mai sus, în reţea-
ua A.S.A.S.   

Hibrizii simpli de sorg x Sudan: Tutova, Tinca şi Tereza depăşesc foarte 
semnificativ martorul F.1104 la producţia de masă verde şi de substanţă uscată 
în varianta recoltării la preburduf, ceea ce indică o vigoare hibridă mai accentu-
ată în această perioadă a vegetaţiei la hibrizii creaţi după 1975. În varianta re-
coltării la maturitate în lapte, hibrizii Tinca şi Tereza depăşesc foarte semnifica-
tiv martorul F.1104 la producţia de masă verde, iar la producţia de substanţă us-
cată la hectar, depăşesc semnificativ (Tutova) şi foarte semnificativ (Tinca şi 
Tereza) martorul F. 1104 (tabelul 6). 

 
Tabelul 6 

Producţiile de masă verde şi de substanţă uscată (t/ha) obţinute în ogor propriu la hibrizii  
sorg x Sudan creaţi la Fundulea (1997-2005, neirigat) 

 
Faza de recoltare 

Preburduf Maturitate în lapte Perioada de vegetaţie 
Hibridul 

m.v. s.u. m.v. s.u. zile, răsărit - ma-
turitate în lapte

∑≤34 >15°C 
(mai - octombrie) 

F. 1104 79,4 17,9 81,2 19,8 74 750-800 
Tutova 82,4 19,5 84,2 21,2 71 730-760 
Tinca 86,9 20,2 93,7 24,0 69 670-700 
Tereza 88,7 23,7 108,9 28,1 71 720-750 
DL    5 % 
        1 % 
     0,1 % 

1,2 
1,7 
2,4 

0,3 
0,4 
0,7 

3,6 
5,0 
6,8 

1,6 
2,3 
3,2 

  

 m.v. = masă verde; s.u. = substanţă uscată. 
 
În cultură succesivă (experienţă ce trebuie reluată de către fermele care dis-

pun de amenajări pentru irigaţii sau de cele ce deţin terenuri cu aport freatic), hi-
brizii: Tutova, Tinca şi Tereza depăşesc semnificativ (Tutova) şi foarte semni-
ficativ (Tinca şi Tereza) martorul F.1104 atât la producţia de masă verde, cât şi 
la producţia de substanţă uscată atât în varianta recoltării la preburduf, cât şi în 
varianta recoltării la maturitate în lapte (tabelul 7). 

Hibrizii de sorg x Sudan: Tutova, Tinca şi Tereza sunt mai timpurii cu 3, 5 şi, 
respectiv, 3 zile şi parcurg fazele de vegetaţie până la ultima coasă din octom-
brie, cu 20-100 unităţi termice biologic active mai puţin în comparaţie cu 
F.1104 (tabelul 6). 

Calitatea masei verzi recoltate la preburduf şi la maturitatea în lapte a consti-
tuit un obiectiv de ameliorare constant urmărit, având în vedere exigenţele nutri-
ţiei animale în ce priveşte atât conţinutul în substanţă uscată, în proteină, în ce-
luloză, în nitraţi şi în acid cianhidric al masei verzi şi al silozului de sorg x Sudan. 
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Tabelul 7  
Producţiile de masă verde şi de substanţă uscată (t/ha) obţinute în cultură succesivă,  

la hibrizii sorg x Sudan creaţi la Fundulea (neirigat) 
 

Faza de recoltare 
Preburduf Maturitate în lapte Hibridul 

m.v.           dif. 
t/ha 

s.u.              dif. 
t/ha 

m.v.         dif. 
t/ha 

s.u.           dif. 
t/ha 

F.1104 (mt.)        44,7        10,1       48,2       14,0 
Tutova 47,3            2,6 11,6             1,5 49,4          1,2 15,8          1,8 
Tinca 49,1            4,4 12,3             2,2 53,3          5,1 17,1          3,1 
Tereza 50,6            5,9 13,2             3,1 56,6          8,4 18,4          4,4 
DL  5% 
       1% 
    0,1% 

1,5 
2,1 
3,3 

0,9 
1,5 
2,3 

1,2 
2,1 
4,3 

1,5 
2,1 
3,1 

 
În tabelul 8 se observă un conţinut foarte semnificativ mai ridicat de substan-

ţă uscată şi al masei verzi de sorg x sudan recoltată la preburduf la hibrizii Tutova, 
Tinca şi Tereza şi totodată un conţinut de proteină brută semnificativ (Tutova) şi 
distinct semnificativ mai ridicat la hibrizii Tinca şi Tereza, în comparaţie cu 
F.1104 în varianta recoltării la preburduf. 

În varianta recoltării la maturitatea în lapte conţinutul în substanţă uscată a 
fost distinct semnificativ mai ridicat la hibridul Tinca şi foarte semnificativ mai 
ridicat la hibridul Tereza. Conţinutul în proteină brută este distinct semnificativ 
mai ridicat la hibridul Tereza în comparaţie cu F.1104 (tabelul 8). 

 
Tabelul 8  

Conţinutul în substanţă uscată şi proteină brută (N x 6,25 g/100 g s.u.) al hibrizilor de sorg x Sudan 
experimentaţi la IBNA Baloteşti  (neirigat, 1990) 

 
Preburduf Maturitate în lapte 

Hibridul Substanţă 
uscată 

% 

Dif. 
% 

Proteină
brută 

% 

Dif. 
% 

Substanţă 
uscată 

% 

Dif. 
% 

Proteină 
brută 

% 

Dif. 
% 

F.1104 18,8  14,6  35,6  12,2  
Tutova 20,7 1,9 16,0 1,4 36,7 1,1 12,7 0,5 
Tinca 22,2 3,4 16,0 1,4 38,7 3,1 12,5 0,3 
Tereza 23,7 4,9 18,7 4,1 41,8 6,2 13,4 1,2 
DL  5% 
       1% 
    0,1% 

 0,85 
1,16 
1,55 

 0,80 
1,14 
1,65 

 1,86 
2,53 
3,40 

 0,62 
0,90 
1,28 

 
Compoziţia chimică a componentelor masei verzi (frunze, tulpini, panicule) 

de sorg x Sudan se prezintă în tabelul 9. 
Conţinutul în proteină în frunze este mai ridicat  cu 1,1% la Tutova, cu 1,2% 

la Tinca şi cu  3,2% la Tereza, iar în tulpini – cu 1,1% la Tinca şi cu 0,5% la 
Tereza în comparaţie cu martorul F.1104. 

În panicule numai hibridul Tereza are un conţinut în proteină mai ridicat cu 
1,1% faţă de F.1104. Hibrizii Tutova, Tinca şi Tereza au conţinutul în celuloză şi în 
frunze foarte semnificativ mai scăzut, în comparaţie cu F.1104. În tulpini, numai 
Tereza prezintă conţinutul în celuloză mai scăzut, iar în panicule, Tinca şi Tereza 
au conţinutul de celuloză cu 2,9 % şi respectiv cu 4,8 % mai scăzut faţă de F.1104. 

Conţinutul de nitraţi cel mai scăzut s-a înregistrat la hibridul Tinca atât în 
frunze (16,1 mg/100 g s.u.), cât şi în tulpini (48,9 mg/100 g s.u.). 
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Tabelul 9  
Compoziţia chimică a componentelor masei verzi  a hibrizilor de sorg x Sudan 

experimentaţi la IBNA-Baloteşti (neirigat, 1990) 
 

Frunze Tulpini Panicule 

Hibridul s.u. 
% 

prot. 
% 

cel. 
% 

nitrati 
mg/100 g 

s.u. 

s.u. 
% 

prot.
% 

cel. 
% 

nitrati 
mg/100 g 

s.u. 

s.u.
% 

prot.
% 

cel. 
% 

nitraţi 
mg/100 g 

s.u. 
F.1104 (mt.) 36,6 11,7 18,0 43,9 34,0 4,1 17,6 97,0 43,1 10,9 16,2 31,3 
Tutova 39,6 12,6 12,4 57,1 36,9 4,3 17,0 59,9 43,6 10,3 16,6 36,1 
Tinca 38,3 12,8 17,5 16,1 31,0 5,2 17,3 48,9 39,7 10,8 13,3 27,8 
Tereza 45,8 14,9 11,0 53,2 33,9 4,6 14,8 99,0 48,1 13,0 11,8 26,2 

 
Silozurile obţinute din planta întreagă a hibrizilor de sorg x Sudan prezintă 

conţinutul în substanţă uscată şi de acid lactic corespunzător, la hibrizii Tutova 
şi Tereza. Incărcătura de energie metabolizabilă a hibrizilor Tutova şi Tinca şi 
Tereza este superioară cu 126-132 Kcal/kg martorului F.1104  (tabelul 10). 

 
Tabelul 10 

Compoziţia chimică şi valoarea energetică a silozurilor obţinute la  hibrizii de sorg x Sudan 
experimentaţi la IBNA Baloteşti  (neirigat, 1989-1990) 

 
Acizi de ferment. 

% s.u. 
(%) 

prot. 
(%) pH 

Energie 
( kcal/kg s.u.) Hibridul 

Substanţă 
uscată 

(%) 

Proteină 
brută 

N x 6,25 
L B A  brută metabolizbilă 

F.1104 (mt.) 31,6 3,4 1,0 0 0,4 4,6 4627 3803 
Tutova 35,4 3,1 1,3 0 0,7 4,5 4695 3935 
Tinca 31,6 3,8 1,0 0 0,6 5,0 4698 3929 
Tereza 36,2 3,6 1,4 0 0,7 4,8 4710 3929 

Analize efectuate de Dr.ing.Dihoru Alexandrina; Dr. ing. Gh.Negulescu 
L = acid lactic; B = acid butiric; A = acid acetic 
 
Concentraţia de acid cianhidric, determinată la 28 şi 30 zile după cosire, 

este slabă şi permite păşunatul de către taurine şi ovine, atât în varianta de recol-
tare la preburduf, cât şi în varianta de recoltare la maturitatea în lapte (tabelul 
10). La 4-5 zile după îngheţ, atât frunzele verzi, dar mai ales cele uscate pot fi 
folosite în hrana taurinelor fără pericol de intoxicare, concentraţia în HCN de-
terminată fiind slabă (sub 50 mg HCN/100 g s.u.) (tabelul 11). 

 
 Tabelul 11 

Conţinutul de acid cianhidric (mg HCN/100 g s .u.) al hibrizilor de sorg x  Sudan  
experimentaţi în ogor propriu (Fundulea, 1992, neirigat) 

 
Faza de recoltare 

Preburduf Maturitate în lapte După îngheţ (4-5 zile după îngheţ) 
mg HCN/100 g s.u. 

zile după cosire 
Hibridul 

21 28 30 
frunze uscate frunze verzi 

F.1104 48,2 37,9 21,1 3,2 49,4 
Tutova 46,2 23,2 20,5 8,6 46,3 
Tinca 51,0 27,1 19,5 4,6 43,8 
Tereza 48,7 31,1 17,7 7,0 46,5 

Limite toxicitate (după Hugues, 1966) 
0-25 mg HCN/100 g s.u. foarte slabă 
26-50 mg HCN/100 g s.u. slabă 
51-75 mg HCN/100 g s.u. moderată 
76-100 mg HCN/100 g s.u. puternică 
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III. Sorgul zaharat (Sorghum bicolor (L.) Möench convariet.  saccharatum) 
 
Folosit de milenii în alimentaţie, ca sursă de îndulcitor natural, în Asia, Afri-

ca, după 1851 în SUA, după 1855 în Rusia, în America Latină, R. Moldova şi 
după 1935 în România (Dobrogea, Banat, Oltenia, Muntenia) (A n t o h e, 1991, 
2003, 2006; D o g g e t t, 1970; M a l i n o v s k i, 1992; S e p e l, 1994; P o p e s -
c u - S a n i t a r u, 1943; M a t e i, 2006; sorgul zaharat este umanim considerat în 
prezent plantă energetică şi sursă de materii prime pentru chimie, greu de egalat 
de alte specii anuale de cultură (M a l i n o v s k i, 1988; S e p e l, 1994; A n t o h e, 
1985, 1989, 2003, 2006; G r a s s i, 2002; G r a s s i, 2004, 2005, 2006). 

În ţara noastră sorgul zaharat a fost folosit de către crescătorii de animale din 
Ardeal, Banat, Oltenia, Dobrogea, iar după 1981 ca plantă furajeră însilozabilă 
singură sau în amestec cu porumbul şi ca plantă furajeră păşunabilă. 

După înfiinţarea I.C.C.P.T., în 1962, sorgul zaharat a fost folosit în ameliora-
rea calităţii hibrizilor de sorg x Sudan în scopul sporirii palatabilităţii şi digesti-
bilităţii masei verzi a fânului şi a silozului (K r a u s, 1970). 

Primele lucrări de ameliorare ştiinţifică la sorgul zaharat, efectuate în perioa-
da interbelică (1938-1945) şi până în anul 1957 la fostul I.C.A.R. (Institutul de 
Cercetări Agronomice al României), au fost finalizate prin soiul ICAR S-54 
(R a d u, 1955). 

Începând  cu anul 1981, după prima mare criză a petrolului, s-a iniţiat la 
I.C.C.P.T. Fundulea un program special de ameliorare a sorgului zaharat în sco-
puri energetice, prin programul naţional nr.14 „Fitomasa energetică şi chimi-
zabilă”, coordonat de fostul C.N.S.T. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Teh-
nologie) şi finanţat de Ministerul Agriculturii, program care s-a finalizat în anii 
1993-1994 prin crearea şi înregistrarea primului hibrid simplu de sorg zaharat, 
Roza (1991) şi a primului soi de sorg zaharat, Carmen (1994), prin elaborarea 
tehnologiilor de producere de sămânţă şi de cultivare, precum şi a tehnologiilor 
de obţinere a etanolului, a unor formule de sucuri răcoritoare, de şerbet etc., de 
oţet alimentar (D u m i t r a c h e, 1996) din sucul dulce extras din tulpini, a teh-
nologiei de obţinere a benzinei din etanolul de sorg zaharat (P o p, 2003), a teh-
nologiei pilot de obţinere a celulozei papetare din bagasa de sorg zaharat 
(S t a n c i u, 2003, 2006), precum şi a tehnologiilor de însilozare a plantei întregi 
şi/sau a bagasei de sorg zaharat la I.B.N.A. – Baloteşti (D i h o r u, 2003). 

Obiectivele stabilite de fostul Comitet de Stat al Planificării şi de fostul 
C.N.S.T., de a se produce zahăr lichid şi cristal precum şi biocarburanţi, nu au 
mai fost finanţate după 1994, astfel că întreg programul de ameliorare a sorgului 
zaharat a fost redimensionat la sursa de finanţare oferită de Ministerul Agricul-
turii şi M.C.T. (Ministerul Cercetării şi Tehnologiei), prin programul Orizont 
2000 şi, respectiv, proiectele B.1187 şi B.487, care s-au finalizat prin înregistra-
rea hibrizilor Doina (1996), Prut (1999) şi F.135 ST (2004). 

 
Rezultate 
Obiectivele de ameliorare prioritare, fixate încă din 1981-1985, vizau pro-

ducţia totală de biomasă, producţia de tulpini tehnologice, producţia de zahăr, 
producţia de celuloză şi hemiceluloză, producţia de boabe, rezistenţa la cădere, 
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la afide (Schizaphis graminum Rond), la salinitatea şi alcalinitatea solului, tole-
ranţa la condiţiile de cultură pe nisipuri etc. 

În ce priveşte producţia de biomasă şi componentele acesteia, datele din ta-
belul 12 atestă capacitatea superioară de producţie a hibrizilor simpli Roza, Doi-
na, Prut şi F.135 ST faţă de soiul Carmen (martor), atât în ce priveşte producţia 
de substanţă proaspătă (sporuri de 13, 8 t/ha la Roza), 32,7 t/ha la F.135 ST, cât 
şi de substanţă uscată (sporuri de 5,5 t/ha la Roza, de 9,1 t/ha la Doina, de 13,6 
t/ha la Prut şi de 17,2 t/ha la F.135 ST). 

Producţia de tulpini tehnologice este cuprinsă între 48,1 t s.p./ha (Carmen) şi 
73,9 t s.p./ha la F.135 ST şi, respectiv, 9,6 t s.u./ha la soiul Carmen şi 18,5 t s.u./ha 
la hibridul F.135 ST (tabelul 12). 

Producţiile medii de zahăr  din tulpini sunt cuprinse între 4,6-6,3 t/ha la soiul 
Carmen şi 6,8-8,5 la hibridul simplu Doina. 

Producţiile medii de boabe (15,5 % umiditate) sunt de 3,5-6,2 t/ha la soiul Carmen 
şi 6,8-9,5 t/ha la hibridul Doina. 

Producţiile medii de celuloză brută sunt cuprinse între 1,9-3,0 t/ha la Roza şi 5,5-7,5 
t/ha la F.135 ST (tabelul 12). 

 
Tabelul 12 

Producţiile medii de biomasă totală, de boabe, de zahăr şi de celuloză la hibrizii şi soiurile de sorg 
zaharat create la Fundulea (neirigat, 2004-2005) 

 
Biomasa totală 

(t/ha) 
Tulpini tehnologice 

(t/ha) 
Boabe Zahăr 

Celuloză 
brută Hibrid/soi 

s.p. s.u. s.p. s.u. (t/ha) (t/ha) t/ha 
Carmen (mt.) 65,3-82,5 21,6-26,6 48,1-59,4 9,6-11,9 3,5-6,2 4,6-6,3 3,1-3,8 
Roza 70,3-96,3 20,0-32,1 50,2-64,1 10,1-12,5 6,2-8,4 6,1-7,7 1,9-3,0 
Doina 73,5-107,0 24,5-35,7 52,1-71,2 10,4-14,2 6,8-9,5 6,8-8,5 3,3-4,5 
Prut 77,1-115,2 26,9-40,2 53,9-77,5 10,8-15,5 5,3-7,9 5,2-7,1 3,8-6,5 
F.135 ST 81-120,0 34,6-43,8 53,6-73,9 13,4-18,5 5,4-9,7 5,4-8,7 5,5-7,5 

s.p. – subst. proaspătă; s.u. – subst. uscată 
 
Soiul Carmen este mai tardiv cu 8 zile faţă de Roza, iar hibrizii Doina, Prut 

şi F.135 ST sunt mai tardivi cu 10,12 şi, respectiv, 11 zile până la înflorit. În in-
tervalul răsărit-maturitate fiziologică, soiul Carmen este mai tardiv cu 2 zile, hi-
bridul Doina este mai timpuriu cu 2 zile, iar hibrizii F.135 ST şi Prut sunt mai 
tardivi cu 4 şi, respectiv, 6 zile în comparaţie cu Roza. 

Ritmul de creştere după cosire este distinct şi foarte semnificativ mai mare la 
hibrizii Prut şi F.135 ST, iar rezistenţa la afide şi rezistenţa la cădere sunt foarte 
semnificativ superioare martorului Roza la hibrizii F.135 ST şi Prut (tabelul 13). 

Boabele de sorg zaharat au conţinut de proteină în medie de 11,4% 
(Carmen), 12,5% (F.135 ST) până la 14,2% (F.351 hl), conţinutul mediu de 
amidon - de 65% (Carmen), 74% (Doina), conţinutul de ulei -  de 3,2% (Roza), 
4,2% (F.351 hl), conţinutul de lizină -  de 0,20 g/100 g s.u. (Roza – 0,56 g/100 g su 
F.351 hl), conţinutul de triptofan de 0,105 g/100 g su (Doina, 0,115 g/100 g su 
(F.135 ST) şi conţinutul de tanin - de 0,28% (Doina) şi 0,53% (F.135 ST) (tabe-
lul 14). 
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Tabelul 13  
Perioada de vegetaţie şi însuşiri de adaptare a hibrizilorde sorg zaharat  

experimentaţi în reţeaua A.S.A.S. (neirigat, 1999-2004) 
 

Perioada de vegetaţie 
(zile) 

Cultivare răsărit- 
înflorit 

răsărit-
maturitate 
fiziologică 

Ritm de creştere
după cosire 

(cm/zi) 

Rezistenţa 
la afide 

Note (++) 

Rezistenţa la 
cădere 

% 

Roza (mt.) (hibrid) 72 118 3,6 2,8 3,8 
Carmen (soi) 80000 1200 3,6 4,00 6,5000 
Doina 82000 116* 3,8 3,50 2,7* 
Prut 84000 12400 4,6** 2,0*** 1,5*** 
F.135 ST 83000 12200 5,0*** 1,6*** 1,1*** 

+) Schizaphis graminum (Rond); ++) 
Note: 1 = f..rezisent;  9 = f. .sensibil 
          *;**;***: Semnificativ la 5%, 1%, 0,1% 
          0, 00, 000: Semnificativ la 5%, 1%, 0,1% 

 
Tabelul 14  

Compoziţia chimică a boabelor la hibrizi şi soiuri de sorg zaharat create la Fundulea 
 

Proteină brută
(N x 6,25) Amidon Ulei Tanin Lizină Triptofan Hibridul/ 

Soiul g/100 g s.u. 
Carmen (soi) 11,4 65,0 3,8 0,37 0,21 0,120 
Roza (hibrid) 12,1 73,2 3,2 0,41 0,20 0,108 
Doina  (hibrid) 12,2 74,0 3,5 0,28 0,27 0,105 
Prut  (hibrid) 11,9 71,7 3,4 0,48 - - 
F.135ST (hibrid) 12,5 73,3 3,7 0,53 - - 
F.351 hl (hibrid) 14,2 73,3 4,2 0,25 0,56 0,115 

 
Sucul de sorg zaharat are compoziţia chimică prezentată în tabelul 15. Ast-

fel, zaharoza reprezintă 10,9-14,7%, glucoza 2,53-3,14%, fructoza 1,08-2,19%. 
Azotul total este prezent în medie în concentraţie de 0,26-0,51%, potasiul în can-
titate de 377,6 mg/100 g s.u, Ca, 8,29 mg/100 g s.u., Mg, 19,68 mg/100 g su, Na, 
3,6% şi Fe: 2,61%. Sucul are în medie pH-ul de 4,5-5,4, o densitate medie de 
1,066 g/cm3 şi o valoare brix medie de 15,7-24,3%. 

 
Tabelul 15 

Compoziţia chimică a sucului extras din tulpini la hibrizili de sorg zaharat, experimentaţi în reţeaua A.S.A.S. 
 

Specificare UM Conţinut 
Substanţă uscată solubilă (brix) % 16,8-24,0 
Zaharoză % 11,04-13,71 
Glucoză % 2,58-3,12 
Fructoză % 1,05-2,15 
Azot total %       0,26 
pH % 4,5-5,4 
Densitate          1,066 
K g/cm3 la 15°C 377,6 
Ca mg/100 g s.u.   48,3 
Mg mg/100 g s.u.   19,7 
Na mg/100 g s.u.     3,6 
Fe mg/100 g s.u.    2,6 
Mn mg/100 g s.u.      0,62 
Zn mg/100 g s.u.     0,24 
Cu mg/100 g s.u.     0,12 
Cd mg/100 g s.u.    0,01 
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În decursul vegetaţiei compoziţia chimică a tulpinilor de sorg zaharat suferă 
modificări: zahărul total creşte de la maturitatea în lapte spre maturitatea fi-
ziologică, celuloza şi proteina brută scad spre maturitatea fiziologică, aşa cum se 
observă în tabelul 16. Astfel, zahărul total în faza de maturitate lapte reprezintă 
14% la F.215-86, 19,2% la Roza şi 25,6% la F.463-87 şi 15,3% la F.450-86. În 
faza de maturitate în ceară conţinutul în zahăr total reprezintă 53,5% la F.215-
86, 56,5% la Roza şi 58,4% la F.463-87, iar la maturitatea fiziologică 58,2% la 
F.215-85, 60,2% Roza, 61,7% la F.463-87 şi 63,6% la F.450-86. 

 
Tabelul 16 

Compoziţia chimică a tulpinilor de sorg zaharat recoltate în diferite faze de maturare a bobului 
(Fundulea, 1983 – 1999) 

 

Hibridul / soiul Zahăr total 
(%) Celuloză Proteină brută, % 

(N x 6,25) 
Maturitate în lapte 

F.215-86 14,3 29,3 11,3 
Roza 19,2 30,5 8,4 
F.463-87 25,6 31,1 9,3 
F.450-4/86 15,3 29,70 10,4 

Maturitate în ceară 
F.215-86 53,5 26,3 6,2 
Roza 56,5 23,4 6,8 
F.463-87 58,4 25,5 7,3 
F.450-4/86 37,4 23,0 5,8 

Maturitate fiziologică 
F.215-86 58,2 26,2 5,3 
Roza 60,2 25,2 7,1 
F.463-87 61,7 26,1 6,0 
F.450-4/86 63,6 24,3 6,6 

 Analize efectuate de R.Marinescu 
 
Bagasa de sorg zaharat destinată producerii de celuloză papetară are compo-

ziţia prezentată în tabelul 17. 
Conţinutul în celuloză brută, determinat la CEPROHART Brăila după meto-

da Kruschner -  Hoffer, este cuprins între 20,4-30,1% la hibridul Roza şi 37,9-
38% la hibridul F.135 ST. Conţinutul de lignină este de 15,6 g/100 g s.u. la Ro-
za şi 17,2 g/100 g s.u. la F.135 ST. Conţinutul de pentozane este cuprins între 
21,6% la F.135 ST şi 22,1% la Roza, conţinutul de siliciu este cel întâlnit de 
obicei la cereale (0,3-0,4%), iar cel de cenuşă este de 2,8% la Roza şi 3,8% la 
F.135 ST. 

 
Tabelul 17 

Compoziţia chimică a bagasei de sorg zaharat a hibrizilor de sorg zaharat creaţi la Fundulea 
 

Lignină Pento-
zane SiO2 

Extract în alcool-
benzen Specificaţie Celuloză brută

K-H* g/100 g s.u. 

Cenuşă 
% 

Roza (hibrid) 20,4 - 30,1 15,6 22,1 0,3 19,06 2,8 
F.135 ST (hibrid) 37,9 - 38,0 17,2 21,6 0,3 7,10 3,8 
F.351 hl (hibrid) 25,3 - 27,8 17,2 21,8 0,4 9,57 3,4 

Analize efectuate de CEPROHART Brăila 
*) Metoda Kurschner – Hoffer 
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Tabelul 18 
Componentele alcoolului etilic de sorg zaharat 

 
Specificare U/M Concentraţie Prevederi STAS 

Aldehide g/100 ml   0,0005     0,0018 
Alcooli superiori g/100 ml   0,0036     0,0025 
Esteri g/100 ml 0,003   0,005 
Alcool metilic g/100 ml 0,003 0,01 

 
Alcoolul din sorg zaharat are compoziţia chimică prezentată în tabelul 18. Se 

observă conţinutul mai scăzut în aldehide, esteri şi alcool metilic şi mai ridicat 
în alcool superior faţă de standard. 

Benzina din sorg zaharat obţinută din hibridul Roza are distribuţia hidrocar-
burilor componente prezentate în tabelu 19 în comparaţie cu benzina din petrol. 

 
Tabelul 19 

Componentele benzinei din alcool de sorg zaharat 
 

% greutate  
Compusul Benzină din sorg zaharat Benzină din petrol 

Pentani 18,91 14,15 
Hexani 19,87 15,90 
Heptani 11,02 12,64 
Octani 6,84 12,52 
Benzen 0,00 1,17 
Toluen 8,84 10,10 
Xileni 12,79 13,35 
C9+ 22,01 20,25 

După G. Pop, 2003 
 
Se observă calitatea similară a benzinei din sorg zaharat în comparaţie cu 

benzina comercială din petrol. 
 
Celuloza de sorg zaharat 
La sorgul zaharat se pot obţine în medie 1,5-3,0 t celuloză albită/ha la neiri-

gat sau 4,5-7,5 t celuloză albită/ha la irigat (S t a n c i u, 2006), randamente ase-
mănătoare bagasei de la trestia de zahăr şi stufului şi superioare altor specii pre-
cum grâul, orezul, bambusul cultivat etc. (tabelul 20). 

 
Tabelul 20 

Producţiile de substanţă uscată (t/ha) şi de celuloză albită (t/ha) la sorgul zaharat, 
în comparaţie cu alte surse de celuloză 

 
Producţia de celuloză, t/ha 

Specia Celuloză brută 
t/ha Echivalent celuloză albită 

Sorg zaharat – Doina:   
                                  -  Irigat 20 – 25 4,5 – 7,5 
                                  -  Neirigat 10 – 15 2,5 – 4,5 
Paie-grâu 2,2 – 3,0 0,7 – 1,0 
Stuf 5,0 – 9,9 2,0 – 4,0 
Bagasa – trestie de zahăr 5,0 – 12,4 1,3 – 3,2 
Bambus cultivat 2,5 – 5,0 1,0 – 2,1 

 După C. Stanciu, 2006 
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Caracteristicile celulozei albite din sorg zaharat în comparaţie cu cea din  
stuf se prezintă în tabelul 21. Se observă că celuloza din sorg zaharat are atât lun-
gimea de rupere, cât şi rezistenţa la plesnire superioare stufului (S t a n c i u, 2006).  

 
Tabelul 21 

Caracteristicile celulozei albite din sorg zaharat (hibridul Doina) comparativ cu celuloza albită din stuf 
 

Caracteristici Sorg zaharat Stuf 
Lungime de rupere (m) 7500 - 9000 6500 - 7300 
Rezistenţă la plesnire, kgf/cm2 2,6 – 3,7 2,5 

 
IV. Sorgul de mături (Sorghum bicolor (L.)  

Moench conv. technicum) 
 
Sorgul de mături este varietatea de sorg care a pătruns cel mai timpuriu (o-

dată cu primele năvăliri ale tătarilor, de unde şi denumirea populară de tătarcă ce 
se păstrează în Moldova) şi s-a adaptat cel mai bine la condiţiile ecologice din 
România, unde s-a păstrat neîntrerupt la populaţia din mediul rural, fiind folosit 
în scopul confecţionării măturilor, hrănirii animalelor (atât cu tulpinile şi frun-
zele, cât şi cu boabele rămase după reţinerea paniculelor) şi legării snopilor de 
cereale, îndeosebi, a maldărelor de tulpini de porumb. 

Sorgul de mături este o recunoscută plantă tehnică utilizată în industria meş-
teşugărească pentru confecţionarea de mături şi perii de uz industrial şi casnic 
(care motivează exportul de panicule şi/sau de mături încă dinainte de 1989 şi 
care s-a amplificat după 1990), în industria celulozei şi chiar în industria pape-
tară. Spre exemplu, în Franţa, E s c o u r o u  (1959) a efectuat lucrări de amelio-
rare la sorgul de mături timp de 25 ani finalizate cu soiul papetar CA 25 cu 
56,4% celuloză.  

În SUA, H a d l e y  (1960) a efectuat un perseverent şi îndelung program de 
ameliorare a sorgului de mături cu accent deosebit pe lungimea şi fineţea ramifi-
caţiei paniculului, pe calitatea boabelor şi pe identificarea de gene de androsteri-
litate (genică sau citoplasmaticaă), în vederea trecerii la exploatarea efectului 
heterozis la această subspecie de sorg. Programe de ameliorare intense la sorgul 
de mături s-au efectuat în Japonia, China, Mexic, Ungaria etc. 

Sorgul de mături reprezintă o sursă valoroasă de gene pentru androsterilitate 
(genică, în special), pentru ritmul rapid de creştere în stadiul întâi de creştere şi 
dezvoltare, pentru rezistenţa la afide (Schizaphis graminum Rond.), pentru re-
zistenţa la secetă şi arşiţă, la temperaturi scăzute, ca şi pentru toleranţa la salini-
tatea şi alcalinitatea solului, motiv pentru care a şi fost folosit în ameliorarea 
sorgului pentru boabe şi a hibrizilor de sorg zaharat la Fundulea pentru crearea 
de linii consangvinizate cu aceste însuşiri (A n t o h e, 1994, 1998). 

În România, ameliorarea ştiinţifică a sorgului pentru mături a fost iniţiată la 
Fundulea începând cu anul 1978 (A n t o h e, 1999), obiectivele de ameliorare 
prioritare fiind rezistenţa la cădere, reducerea taliei, precocizarea, creşterea pro-
ducţiei de panicule la hectar, a calităţii paniculelor (lungime, numărul, fineţea şi 
elasticitatea ramificaţiilor), rezistenţa la boli (micoze, bacterioze) şi dăunători 
(afidele verzi - Schizaphis graminum Rond.) şi sfredelitorul european al porum-
bului (Ostrinia nubilalis Hbn), calitatea boabelor precum şi identificarea de sur-
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se de androsterilitate citoplasmatică şi de restaurare a fertilităţii polenului. Cer-
cetările s-au efectuat în cadrul programului 4 (1985-1990) „Cultura porumbului 
şi sorgului”, a programelor Orizont 2000 şi s-au finalizat prin crearea şi  înregis-
trarea soiurilor Siret (1996), Denisa (1998) şi Donaris (2003) (Catalogul oficial 
al soiurilor de plante de cultură din România, 2004). 

 
Rezultate  
Sorgul de mături se cultivă, în general, pentru panicule cu ramificaţii de cu-

loare galben-pai, atât pentru intern, cât şi pentru exportul în Europa, ceea ce con-
duce la recoltarea în faza de maturare fiziologică sau maturare completă a boa-
belor, obţinându-se astfel o singură coasă prin care se valorifică atât paniculele 
(fără boabe), destinate confecţionării de perii, mături, cât şi boabele utilizabile 
în hrana animalelor sau pentru obţinerea de etanol. În tabelul 22 se prezintă pro-
ducţiile medii de panicule şi de boabe, obţinute în reţeaua I.N.C.D.A. Fundulea 
prin recoltare la maturitatea tehnică a boabelor. 

 
Tabelul 22 

Producţiile medii de panicule şi de boabe ale soiurilor de sorg pentru mături  
experimentate la  Fundulea (neirigat, 1995-2000) 

 

Producţia de panicule Producţia de boabe, t/ha 
(15,5 % umidit.) Soiul 

T/ha Dif. Semnif. T/ha Dif. Semnif. 
Populaţia de Sineşti 3,1 - - 3,50 - - 
Siret 3,3 0,2 * 2,90 -0,6 000 
Denisa 3,5 0,4 *** 3,50   
Donaris 3,3 0,2 * 3,25 -0,25 0 
Media exp. 3,2   3,1   
DL 5 % 
      1% 
    0,1% 

0,2 
0,3 
0,4 

  
0,2 
0,3 
0,5 

  

 
Comercializarea paniculelor la export în SUA, unde culoarea preferată a pa-

niculelor este cea verde-verde gălbui, obligă efectuarea recoltării în faza de în-
florit, în care caz se obţin două recolte anuale prin regenerare după prima coasă 
(ridicată, de obicei, în prima jumătate a lunii iulie). 

În tabelul 22 se prezintă producţiile de panicule şi caracteristicile tehnice ale 
acestora, obţinute prin recoltare succesivă la înflorit (în iulie prima coasă şi în 
septembrie a doua coasă). Soiurile Siret, Denisa şi Donaris dau producţii de pa-
nicule însumate pe cele două coase, semnificativ (Siret - 7,4 t/ha şi Donaris - 7,6 
t/ha) şi distinct semnificativ (Densia - 7,5 t/ha) superioare populaţiei locale de 
Sineşti. Este de remarcat că producţiile de panicule la coasa a II-a sunt mai mari 
la toate genotipurile studiate. Lungimea paniculelor şi numărul de ramificaţii 
prezintă valori mai ridicate la prima coasă unde soiurile Siret şi Donaris prezintă 
lungimea paniculelor foarte semnificativ mai mare. Soiurile Siret, Denisa şi Do-
naris prezintă numărul de  ramificaţii în panicul distinct semnificativ mai mare 
în comparaţie cu populaţia de Sineşti. 
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Tabelul 23  
Producţii medii de panicule şi caracteristicile tehnologice la soiuri de sorg pentru mături 

create  la Fundulea (neirigat,  2001-2003) 
 

Panicule (fără boabe) 
t/ha 

Lungimea paniculului 
(cm) 

Nr.de ramficaţii 
în panicul Talia 

S o i u l 
C

oa
sa

 I 

C
oa

sa
 II

 

Su
m

a 
C

I+
C

II
 

D
if.

 

Se
m

ni
f. 

C
oa

sa
 I 

C
oa

sa
 II

 

M
ed

ie
 

D
if.

 

Se
m

ni
f. 

C
oa

sa
 I 

C
oa

sa
 II

 

M
ed

ie
 

D
if.

 

Se
m

ni
f. 

cm
 

Se
m

ni
f. 

Populaţia 
locală de 
Sineşti 

2,8 3,8 6,0   59 58 58,5   42 50 46   242  

Siret 3,4 4,0 7,4 1,4 ** 64 62 63,0 4,5 *** 57 53 55 9 ** 145 000 

Denisa 3,5 4,4 7,9 1,9 *** 62 59 60,6 2,1 * 63 50 57 11 ** 148 000 

Donaris 3,4 4,2 7,6 1,6 ** 61 61 61,0 2,5 ** 60 51 56 10 ** 145 000 

DL 5 % 
      1% 
      0,1% 

   
0,7 
1,1 
1,7 

    
1,5
2,4
3,7

    
5,2
7,9

11,3
 

8,5 
11,7 
16,1 

 
Ameliorarea prin selecţie a lungimii paniculului şi a numărului de ramificaţii 

în panicul a condus la efecte ale selecţiei de 7,49 cm pentru lungimea panicu-
lului şi de 5,16 număr de ramificaţii mai mare în panicul după trei cicluri de se-
lecţie (1987-1993) la soiul Denisa, care avea lungimea paniculului de 68 cm şi 
un număr de 59-64 ramificaţii în panicul în populaţia de bază la începutul efec-
tuării selecţiei. 

Aplicând aceeaşi intensitate de selecţie la soiul Donaris, care avea în popu-
laţia de bază lungimea paniculului de 74,53 cm şi un număr de 63,25 ramificaţii 
în panicul, s-a obţinut un efect al selecţiei mai redus, de 3,13 cm pentru lungi-
mea paniculului şi de 1,30 ramificaţii (tabelul 23). 

Ameliorarea pentru panicule cât mai lungi, cu număr mare de ramificaţii în 
panicul, un deziderat atât al cultivatorilor şi al procesatorilor, se dovedeşte di-
ficilă datorită corelaţiei genetice negative în general (Crγ) şi foarte puternic ne-
gativă la soiurile Denisa şi Donaris (tabelul 24).  

 
Tabelul 24  

Eritabilitatea şi efectul selecţiei la soiurile de sorg pentru mături Denisa şi Donaris,  
obţinute prin selecţia individuală  (Fundulea, 1987-1993) 

 
Efectul selecţiei  

Soiul Caracterul 
observat Media Dif de 

selectie

Eritabilitatea 
h2 în sens larg

bDp observat
aşteptat 
R/σP=5/ 
σP/xh2 

x2 

Lung.panic. (cm) 75,92±5,9 12,9±1,85 0,58±0,34 7,49±3,72 0,73±1,73 95-97,5 Denisa 
Lung.ramific. 64,8±4,2 8,6±2,45 0,60±0,26 5,16±0,96 6,00±1,52 90-95 
Lung.panic. (cm) 79,05±3,01 4,1±1,31 0,76±0,21 3,13±0,89 4,11±0,41 30-50 Donaris 
Lung.ramific. 66,1±1,8 1,60±0,92 0,81±0,13 1,30±0,55 1,60±0,35 70-90 
Lung.panic. (cm) 68,43      Pop.de bază Denisa 
Lung.ramific. 59,64      
Lung.panic .(cm) 74,53      Pop.de bază Donaris 
Lung .ramific. 63,25      

 
Coheritabilitatea (h x y) celor două caractere este de semn negativ, ceea ce de-

notă că progresele în ameliorarea lungimii paniculului au condus la micşorarea 
numărului de ramificaţii în panicul (tabelul 25). 
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Tabelul 25 
Corelaţia genetică şi coheritabilitatea pentru lungimea paniculului şi numărului de ramificaţii în 

panicul,  la sorgul pentru mături (Fundulea, neirigat 1996-1998) 
 

Nr.crt. Soiul γa Crγ h x y (CGP/γp 
1 Denisa -0,1505 -1,406 -0,263 
2 Siret -0,7863** -0,491 -0,191 
3 Donaris -0,9179** -1,747 -0,340 

 
Concluzii 

 
Dintre hibrizii de sorg pentru boabe creaţi la Fundulea, F.32 şi F.380-83 au 

dat  producţii medii de boabe în cultură neirigată de 9270 kg/ha şi respectiv 
8798 kg/ha, cu sporuri de 1950 kg/ha, respectiv 1477 kg/ha, faţă de martorul 
F.31. Producţiile medii de proteină brută au fost 1025 kg/ha şi, respectiv, 1179 
kg/ha, cu sporuri de 66 kg/ha şi, respectiv, 220 kg/ha, faţă de F.31. 

Conţinutul în lizină este mai ridicat la hibrizii cu gena hl, indusă în hibrizii 
F.261 hld şi F.380 hlp, iar conţinutul în vitaminele B1, B3, E şi PP este mai ri-
dicat la hibrizii F.32, F.261 hld, F.380 hlp, în comparaţie cu martorul F.21. 

Hibridul F.380-83 hlp este rezistent la afide, are producţiile de proteină bru-
tă, de proteină digestibilă şi de lizină la hectar mai mari şi conţinutul în tanin 
mai redus faţă de F.21 şi F.32. 

Masa verde rămasă după recoltarea boabelor cu un conţinut mediu de 24-46 
mg/100 g s.u. HCN se poate utiliza în nutriţia taurinelor, după acţiunea brumelor. 

Între hibrizii de sorg x Sudan, creaţi la Fundulea, Tereza, aflat în proces de ex-
tindere în cultură, realizează producţii de masă verde de 88,7 t/ha în varianta de 
recoltare la preburduf şi de 108,9 t/ha în varianta de recoltare la maturitatea în 
lapte sau 23,7 t s.u./ha, în faza de preburduf şi 28,1 t s.u./ha, în faza de maturita-
te în lapte, cu sporuri de 9,3 t m.v./ha, respectiv, 5,8 t s.u./ha în varianta de re-
coltare la preburduf şi de 28,7 t m.v./ha, respectiv, 7,3 t s.u./ha  în varianta de re-
coltare la maturitatea în lapte, în comparaţie cu martorul F.1104. Ponderea frun-
zelor şi paniculelor reprezintă 56% din substanţa uscată a plantei în comparaţie 
cu 49,2% la martorul F.1104. 

Substanţa uscată reprezintă 23,7% în faza de preburduf şi 41,8% în faza de 
maturitate în lapte, cu un conţinut de proteină brută de 18,7% în faza de prebur-
duf şi de 13,4% în faza de maturitate în lapte. 

Hibrizii de sorg zaharat, Doina, Prut şi F.135 ST, au dat producţii de bio-
masă cuprinse între 73,5-120 t substanţă proaspătă la hectar, respectiv 20,0-43,8 t 
substanţă uscată la hectar, producţii de boabe de 6,8-9,7 t/ha, producţii de zahăr 
de 6,1-8,7 t/ha şi de celuloză de 3,8-7,5 t/ha, superioare hibridului Roza, înregis-
trat în anul 1991, şi soiului Carmen, înregistrat în anul 1994. 

Hibridul F.135 ST, în proces de extindere în cultură, este mai rezistent la că-
dere şi la atacul afidelor şi este, totodată,  mai productiv în comparaţie cu marto-
rul Carmen şi ceilalţi hibrizi înregistraţi anterior. 

La soiurile de sorg pentru mături cu talie scundă, Siret, Denisa şi Donaris, 
se obţin producţii medii de panicule de 7,9 t/ha, superioare cu 1,4 t/ha, 1,9 t/ha 
şi, respectiv, 1,6 t/ha, în varianta de recoltare la maturitatea fiziologică a boa-
belor, şi cu 1,4-1,9 şi, respectiv, 1,6 t/ha, în varianta de recoltare la înflorit. Lun-
gimea paniculelor la soiurile Siret şi Donaris este de 63 şi, respectiv, 61 cm, cu 
2 şi, respectiv, 5 cm  superioare populaţiei de Sineşti. 
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ADVANCES IN SORGHUM BREEDING AT FUNDULEA 
 

Summary 
 
Sorghum breeding work, which started at Fundulea in 1960, has resulted in the release of 

hybrid grain sorghum F.31 (in 1965), F.21 (in 1979), F.30 (in 1981), F.32 (in 1979), and of forage 
sorghum - Sudan grass hybrids F.1104 (in 1971), Tutova (in 1992), Tinca (in 1996) and Tereza 
(in 2003). Promising high lysine grain hybrids F. 261 hld and F. 380 hlp were also created. 

Remarkable results were obtained for yield without irrigation in hybrids F. 32 (9270 kg/ha) 
and F. 380-83 (8798 kg/ha), for crude protein yield in hybrids F 380-83 hlp (1179 kg/ha) and F.32 
(1025 kg/ha), for lysine content in hybrids F.389-83 hlp (2.98 g/100 g protein) and F.261 hld 
(2.82 g/100 g protein), for fat content in F.261 hld (4.9-6.1%), for starch content in F.32 (74%), 
for vitamin B3 content in F.261 hld (1.20 mg/100g dry matter), for vitamin E content in F. 32 
(2.96 mg/100g dry matter), and for vitamin PP content in F.261 hld (2.76 g/100 g dry matter). 

Among the sorghum - Sudan grass hybrids for green fodder and silage, Tereza produced 88.7 
tons/ha green matter when rit was harvested at pre-boot stage and 108.9 tons/ha at milk stage, or 
23.7 t/ha dry matter at pre-boot stage and 28.1 t/ha at milk stage. The share of leaves and panicles 
from total plant dry matter was 56%, as compared with 49.2% in the check F.1104, and protein 
content was 18.7% at pre-boot stage and 13.4% at milk stage. Twenty-eight days after harvesting 
the forage contained 31.1 mg HCN/100 g dry matter, making it suitable for feeding livestock at 
paddock or by grazing, fresh or 4-5 days after frost. 

Sweet sorghum breeding started at Fundulea in 1981 and resulted in the release of hybrids 
Rosa (in 1991), Doina (in 1996), Prut (in 2000) and F.135 ST (in 2004) and of variety Carmen (in 
1994). Remarkable results were obtained with the hybrid F. 135-ST, which produced 81-120 t/ha 
fresh biomass, 34.6-43.8 t/ha dry biomass, 5.4-8.7 t/ha total sugar, 5.4-9.7 t/ha grain yield and 
5.5-7.5 t/ha lignocelluloses. 

Breeding broom-sorghum started at Fundulea in 1978 and resulted in the release of varieties 
Siret (in 1996), Denisa (in 1998) and Donaris (in 2003). Denisa is noticeable for panicles yield 
(7.9 t/ha) and number of branches per panicle, while Siret had the highest average panicle length 
(64 cm). 
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