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Abstract 

 
During 2004-2007, nine triticale cultivars, under irrigated and no irrigated conditions, 

with and without nitrogen fertilization, have been tested. Across this period, 2007 was 
extremely drought with only 200.3 mm rainfall during the entire vegetation period. 

The correlations between yield performances registered under irrigation and no 
irrigated conditions, with and without nitrogen fertilization were significant and showed 
that, generally, short straw types out yield the taller types, even in the very drought year 
2007. Data of four years of testing suggested that yield of intensive triticale type have been 
determined, in a large proportion, by the water accumulated during the autumn time and 
for the extensive types by the precipitations registered during the spring time, respectively. 
A possible explanation of this reaction expressed by the extensive types consists by the 
increase of biomass and decrease the lodging resistance favored by the rainfall from the 
autumn time. 

Stability of the yield, appreciated by computing the yield of each cultivar against the 
average of individual trials from the 44 different environments, indicated that yields of 
recently registered cultivars were more stable as compared with performances of the older 
cultivars. These findings suggest that this could be a result of a long term breeding for 
adaptability to large environmental constrains. 
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INTRODUCERE 

 
Rezistenţa la secetă la triticale este o caracteristică care a fost puţin studiată. 

Specia triticale, prin caracteristicele pe care le-a moştenit de la secară: instalarea 
bună a culturii, ritm rapid de creştere şi creşterea la temperaturi mai scazute, 
atât în toamnă, cât şi primăvara devreme, îi permit dezvoltarea unui sistem 
radicular timpuriu destul de profund, care-i facilitează să utilizeze mult mai efi-
cient, comparativ cu alte cereale păiose, apa din straturile mai profunde ale so-
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lului (I t t u şi colab., 2007). Datorită acestor caracteristici, specia triticale poate 
evita secetele de primăvară foarte timpurii. În plus, datorită acestor caracteris-
tici, dar şi prezenţei pe limbul frunzei, teaca frunzei, spic şi pe pai, după faza de 
burduf timpuriu, a unui strat de pruină destul de bine exprimat, la majoritatea 
genotipurilor, se creează un albedou deschis al lanului ce determină reflectarea 
luminii solare şi, în consecinţă, o încălzire mai redusă a lanului şi o pierdere mai 
mică a apei prin evaporare.  

În Mexic, cercetările efectuate prin provocare de secetă în diferite faze de 
vegetaţie au scos în evidenţă că la triticale, ca şi la grâu, seceta din faza de 
burduf are efectul cel mai puternic asupra reducerii producţiei de boabe, cu o 
scădere de 70% (P e r e z şi colab.,  2007). De asemenea, prin determinarea unor 
parametri fiziologici, ca potenţialul osmotic şi fluorescenţa clorofilei, s-a stabilit 
că aceştia au corelat destul de bine cu observaţiile făcute în câmp privind carac-
terizarea nivelului de rezistenţă la secetă al diferitelor genotipuri de triticale 
(H u r a şi colab., 2007). Capacitatea bună de osmoreglare, determinată prin mă-
surarea potenţialului pentru apă şi a potenţialului osmotic, s-a găsit a fi în relaţie 
strâns negativă cu sterilitatea fraţilor la triticale (B a r a r y şi colab.,  2003).  

Lucrarea îşi propune să prezinte nivelul de rezistenţă la secetă al soiurilor de 
triticale şi al unor linii de perspectivă prin studiul lor în câmp, în condiţii con-
trastante de umiditate, în perioada 2004-2007 şi, mai ales, în anul foarte secetos 
2007. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Comportarea a nouă soiuri şi linii de triticale în condiţii suboptime de umi-

ditate a solului s-a studiat la I.N.C.D.A. Fundulea şi în reţeaua A.S.A.S., în pe-
rioada 2004-2007. Datele de producţie provin din cultura comparativă republi-
cană cu soiuri şi linii de triticale de perspectivă, efectuată la Fundulea în condiţii 
de irigare, pe două niveluri  de fertilizare cu azot, 120 kg N/ha şi nefertilizat cu 
azot, şi în condiţii de neirigat, de asemenea pe două niveluri de fertilizare cu 
azot, 90 kg N/ha şi nefertilizat cu azot. În reţeaua A.S.A.S. de nouă staţiuni, ex-
perimentarea s-a realizat numai în condiţii de neirigare, în aceleaşi condiţii de 
fertilizare cu azot, 100 kg N/ha şi nefertilizat cu azot. 

Regimul pluviometric al celor patru ani de experimentare a fost foarte dife-
rit, anul 2004, caracterizat ca optim din acest punct de vedere, anii 2005 şi 2006, 
caracterizaţi ca mijlocii iar anul 2007 - extrem de secetos, cu un deficit de preci-
pitaţii înregistrat în perioada de vegetaţie a cerealelor de toamnă de 260,7 mm 
(56,6%), faţă de normala pe 40 de ani. Aceste condiţii foarte diverse de regim 
pluviometric, în cei patru ani de experimentare, precum şi testarea în condiţii de 
irigare şi neirigare, au permis o bună apreciere, în condiţii de câmp, a comportă-
rii materialului biologic la o aprovizionare suboptimă a solului cu apă. 

Pentru punerea în evidenţă a comportării soiurilor şi liniilor de triticale stu-
diate, datele de producţie obţinute au fost analizate statistic prin calcularea re-
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gresiilor dintre rezultatele obţinute în condiţii de cultură irigată cu cele din cul-
tura neirigată, cu sau fără fertilizare cu azot, şi a corelaţiilor dintre precipitaţiile 
înregistrate în perioada toamnă, primavară şi total perioadă de vegetaţie, precum 
şi prin calcularea regresiilor dintre producţia fiecărui soi şi media experienţei (în 
20 de experienţe la Fundulea şi 44 experienţe în reţeaua A.S.A.S.) s-a evaluat 
stabilitatea producţiei de boabe a soiurilor. 

 
REZULTATE EXPERIMENTALE 

 
Producţiile medii de boabe realizate de soiurile şi liniile de perspectivă de 

triticale în anul 2007, an foarte secetos (numai 200,3 mm de precipitaţii pe în-
treaga perioadă de vegetaţie), au fost destul de ridicate în condiţii de cultură nei-
rigată, fiind de 4,6 t/ha la fertilizarea cu doza de 90 kg N/ha şi de 3700 la nefer-
tilizat cu azot. Nivelul destul de ridicat al producţiilor medii pe experinţele din 
cultură neirigată se explică, în mare parte, prin răsărirea foarte bună a experi-
enţelor în toamna anului 2006, datorită existenţei unei umidităţi optime la semă-
nat. Aceste condiţii au determinat, totodată, o înfrăţire şi o înrădăcinare bune din 
toamnă a genotipurilor studiate, care au permis o valorificare ridicată a cantităţi-
lor mici de precipitaţii care s-au înregistrat în continuare în perioada de vegetaţie. 
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Fig. 1 - Relaţia dintre producţia soiurilor de triticale în cultură neirigată (N90 şi N0) 

şi în cultură irigată (N120 şi N0). Fundulea, 2007 
(Relationships between yield of cultivars under irrigation and no irrigation conditions. 

Fundulea, 2007) 
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Din figura 1 se poate constata că există o bună corelaţie între rezultatele înre-
gistrate în cultură irigată şi neirigată, la ambele doze de fertilizare cu azot. Co-
eficienţii de corelaţie dintre producţiile soiurilor şi liniilor din cultura irigată şi 
neirigată, pe cele două niveluri de fertilizare cu azot, au fost semnificative, de 
0,71 şi, respectiv, de 0,64. Ceea ce este de subliniat este faptul că în ambele sis-
teme de fertilizare cu azot, atât în cultură irigată, cât şi neirigată, performanţele 
cele mai bune de producţie le-au realizat soiurile Lotru, Cascador şi Gorun. Din-
tre acestea, soiurile Gorun şi Cascador au talia cea mai scurtă dintre genotipurile 
testate, ceea ce sugerează că talia mai mare nu a fost o caracteristică importantă 
în realizarea de producţii ridicate în astfel de condiţii, fiind mai curând impli-
cată densitatea de spice la unitatea de suprafaţă şi rezistenţa la secetă per se. 

Comportarea soiurilor şi liniilor studiate a fost asemănatoare cu cea din anul 
secetos 2007 şi în medie pe ultimii patru ani (2004-2007), atunci când s-au 
comparat rezultatele de producţie realizate în cultură irigată cu cele din cultura 
neirigată (figura 2). O trăsătură comună a celor patru anii de experimentare este 
aceea că la semănat a existat umiditate optimă în sol pentru răsărire şi în conti-
nuare pentru înfrăţire, până la instalarea sezonului rece. Corelaţia în aceste con-
diţii a fost distinct semnificativă între producţiile din irigat şi neirigat, iar com-
portarea cea mai bună au avut-o aceleaşi genotipuri: Cascador, Gorun şi Lotru, 
la care s-au adăugat soiurile Stil şi Haiduc, soiuri care în condiţiile anului sece-
tos 2007 au avut performanţe de producţie mai scăzute. Desigur, ramâne de vă-
zut care este comportarea acestor genotipuri în situaţia în care este secetă în toam-
nă la semănat şi răsăritul are loc cu întârziere. 
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Fig. 2 - Relaţia dintre producţia soiurilor de triticale în cultură neirigată şi irigată.  
Fundulea, 2004-2007 

(Relationships between yield of cultivars under irrigation and no irrigation condition. 
Fundulea, 2004-2007) 
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Corelaţiile dintre producţiile soiurilor şi liniilor cercetate, în cei patru ani, şi 
cantitatea de apă din precipitaţii înregistrată în lunile de toamnă, lunile din pri-
măvară şi total perioadă de vegetaţie, au valori diferite. Astfel, la formele inten-
sive, cu talia scurtă a plantei, rezistente la cădere, valorile cele mai ridicate ale 
acestei corelaţii au fost cu precipitaţiile acumulate în lunile de toamnă, în timp 
ce pentru formele extensive (TF2), corelaţia cea mai bună a producţiei a fost cu 
precipitaţiile căzute în primăvară (tabelul 1). Acest aspect se poate explica prin 
faptul că precipitaţiile din toamnă permit o bună instalare a culturii şi creează 
premisele acumulării unei biomase mai mari, care în cazul formelor intensive, 
rezistente la cădere, are un efect pozitiv asupra producţiei de boabe, în timp ce 
pentru formele extensive, un exces de biomasă  poate duce la manifestarea feno-
menului de cădere cu efect în diminuarea semnificativă a producţiei de boabe. 

Stabilitatea producţiei de boabe a soiurilor de triticale, realizată în diferite e-
tape, calculată pe baza regresiei dintre producţia de boabe a fiecarui soi şi media 
experienţei, folosindu-se datele obţinute din testarea în condiţii contrastante de 
mediu, în perioada 2004-2007, în 20 de experienţe realizate la Fundulea şi 44 de 
experienţe în reţeaua A.S.A.S., a demonstrat că stabilitatea producţiei la soiurile 
de triticale a crescut continuu, ca urmare a progreselor realizate în ameliorare. 

 
Tabelul 1 

Relaţia dintre producţia de boabe a soiurilor de triticale şi precipitaţiile înregistrate în 
diferite părţi ale perioadei de vegetaţie (Fundulea, 2004-2007) 

(Relationships between yield of cultivars and rainfall in different parts of vegetation period. 
Fundulea, 2004-2007) 

 

Soiul 
(Variety) 

Coeficienţii de corelaţie producţie/precipitaţii 
Total perioadă de 

vegetaţie 
01.03-30.06. 2007 01.09-31.11.2006 

Plai 0,42 0,11 0,72 
Titan 0,66 0,14 0,87 
Trilstar 0,60 0,16 0,75 
Stil 0,44 0,02 0,62 
Gorun 0,52 0,13 0,64 
Haiduc 0,63 0,30 0,67 
TF2 0,21 0,63 0,18 

 
Clasificarea soiurilor din acest punct de vedere este în ordinea înversă a da-

tei înregistrării lor (figura 3). Este de remarcant că soiurile recent înregistrate, 
Gorun şi Haiduc, au o stabilitate superioară celorlalte soiuri, atât în condiţii mai 
puţin favorabile de mediu, cât şi în condiţii foarte favorabile de mediu. Coefici-
enţii lor de regresie sunt supraunitari în ambele serii de experienţe. 
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Fig. 3 - Stabilitatea producţiei soiurilor de triticale în condiţii contrastante de mediu 
(A-20 experienţe Fundulea şi B-44 experienţe în reţeaua A.S.A.S., în perioada 2004-2007) 

(Yield stability of the triticale cultivars in the 20 (A), respectively 44 (B) environment conditions) 
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CONCLUZII 
 

 Performanţele soiurilor de triticale intensive, cu talia scurtă a plantei, au 
fost superioare soiurilor extensive, cu talia înaltă a plantei, în condiţiile anului 
extrem de secetos 2007. 

 În medie pe patru ani (2004-2007), la Fundulea, în 20 de experienţe, atât 
în cultură irigată, cât şi în cultură neirigată, pe două niveluri de fertilizare cu 
azot, soiurile intensive au realizat producţii mai ridicate decât soiurile extensive. 

 Datele pe patru ani (2004-2007) de experimentare de la Fundulea suge-
rează că producţia de boabe la soiurile intensive de triticale a fost influenţată în 
proporţie destul de mare de precipitaţiile acumulate în perioada de toamnă, iar 
la formele extensive, de precipitaţiile din lunile de primăvară.  

 Stabilitatea producţiei la soiurile de triticale, calculată pe baza datelor ob-
ţinute în patru ani, în 20 de experienţe la Fundulea şi în 44 experienţe din re-
ţeaua A.S.A.S., a crescut invers cu data înregistrării lor, soiurile recent înregis-
trate fiind superioare din acest punct de vedere soiurilor mai vechi. 
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