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Abstract  

 
The water, temperature and light are important factors which ensure plant growth and 

development, respectively obtainment of yields close to genetic potential of each species. The 
achieved yields generally reflected rainfalls registered during vegetation and especially their 
repartition on different vegetation stages. The barley cultivars had the largest fluctuations 
due to both different soil water supplies and lower soil pH. Among cultivars of the three 
tested species, the best behaviour had triticale ones. This species has a high tolerance to 
aluminum ion toxicity and good growth rhythm at low temperatures. The barley cultivars 
Liliana and Madalin, wheat cultivars Trivale and Delabrad and triticale ones Haiduc and 
Gorun proved good yielding ability and good adaptability to pedoclimatic conditions of Albota.  
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INTRODUCERE 

 
Variaţia extrem de mare, atât a cantităţii totale de precipitaţii de la un an la 

altul, cât şi a distribuţiei acestora pe parcursul anului, determină, în unii ani, de-
ficite hidrice importante în timpul vegetaţiei cerealelor paioase, în timp ce în alţi 
ani se înregistrează exces de umiditate. Schimbările climatice din ultima peri-
oadă de timp au accentuat aceste variaţii extreme, cu consecinţe grave asupra 
producţiei agricole (S ă u l e s c u  şi colab., 2006). 

Pentru creşterea stabilităţii producţiilor de la un an la altul, noile soiuri de 
cereale păioase trebuie să aibă o comportare superioară atât în condiţiile anilor 
secetoşi, cât şi în anii cu precipitaţii normale sau excedentare, adică trebuie să 
combine un potenţial ridicat de producţie şi o rezistenţă bună la stres hidric 
(B l u m, 1996, citat de  S ă u l e s c u  şi colab., 2006.) 

Utilizarea diversităţii genetice la nivel teritorial prin cultivarea în fiecare zo-
nă a mai multor soiuri deosebite între ele reprezintă calea cea mai simplă şi ac-
cesibilă de reducere a fluctuaţiei recoltelor de grâu (S ă u l e s c u şi colab., 1980). 
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În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm comportarea principalelor so-
iuri de grâu, orz, orzoaică şi triticale, cultivate şi de perspectivă, în zona colina-
ră de sud a ţării în ani cu condiţii climatice diferite, având în vedere faptul că un 
element de stres în această zonă este şi solul acid cu exces de ioni de aluminiu, 
compact şi slab aprovizionat cu elemente nutritive.  

Scopul lucrării de faţă este de a determina influenţa factorilor climatici (pre-
cipitaţii, temperatură), înregistraţi în diferite perioade de dezvoltare a cerealelor 
de toamnă, asupra producţiei şi a componentelor acesteia şi de a evidenţia soiu-
rile de cereale păioase care sunt mai puţin influenţate de aceşti factori. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Datele prezentate în această lucrare se referă la comportarea a 12 soiuri de 

grâu de toamnă (Flamura 85,  Dropia, Trivale, Albota, Alex, Boema, Crina, De-
labrad, Faur, Arieşan, Gruia, Glosa), nouă soiuri de orz (Dana, Amical, Mădă-
lin, Orizont, Andrei, Compact, Regent, Liliana, Univers) şi şapte soiuri de triti-
cale (Plai, Titan, Trilstar, Stil, Gorun, Haiduc, TF2), în condiţii de fertilizare cu 
azot şi fosfor în optim (90 kg azot/ha şi 80 kg fosfor/ha), în trei ani cu condiţii 
climatice foarte diferite în ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor şi al tempera-
turilor.  

Anul agricol 2005 a fost un an cu exces de umiditate atât în perioada de re-
paus, cât şi în cea de vegetaţie. Solul fiind tasat, greu, s-au produs deseori băltiri 
care au dus la dispariţia plantelor. 

În anul 2006 precipitaţiile căzute precum şi temperaturile mai apropiate de 
cerinţele plantelor au făcut ca unele genotipuri de cereale de toamnă să înfră-
ţească mai bine şi să realizeze un număr de peste 500 de spice/m2, dar şi o bună 
umplere a boabelor.  

Anul 2007 s-a caracterizat ca un an secetos, precipitaţiile căzute în fiecare 
lună, din octombrie 2006 şi până în mai 2007, au fost mai mici decât media 
multianuală (227,8 mm în anul 2007 faţă de 395,0 mm, cât reprezintă media 
multianuală pentru această perioadă). Această lipsă de apă a fost însoţită de 
temperaturi mai mari decât media multianuală în  medie cu 3oC în fiecare lună 
pe toată perioada de vegetaţie a cerealelor păioase. Precipitaţiile căzute în a treia 
decadă a lunii mai şi prima decadă a lunii iunie au creat condiţii  unei umpleri 
corespunzătoare a boabelor formate.  

Condiţiile climatice înregistrate în această perioadă au avut efecte marcante 
asupra principalelor caractere care au determinat producţia, genotipurile studiate 
comportându-se diferit în funcţie de specie şi de constituţia lor genetică.  

Rezultatele provin din trei culturi comparative cu soiuri şi linii de perspec-
tivă aşezate în grilaj pătrat balansat, cu trei repetiţii, fără repetarea schemei de 
bază. Solul pe care s-a făcut experimentarea a fost brun luvic, planta premergă-
toare – mazărea furajeră, iar densitatea la semănat a fost de 550 b.g./m2 la grâu 
şi 450 b.g./m2 la orz şi triticale. La genotipurile examinate s-au determinat: pro-
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ducţia de boabe, numărul şi greutatea boabelor pe spic, densitatea de spice pe 
m² şi rezistenţa la fuzarioza spicului în condiţii naturale.  

Rezultatele experimentale obţinute au fost prelucrate prin analiza variantei 
(C e a p o i u, 1968) şi calculul regresiei liniare dintre producţia fiecărui soi şi 
media experienţei pentru aprecierea stabilităţii producţiei fiecărui genotip în di-
versitatea de condiţii de mediu testate (F i n l a y şi W i l k i n s o n, 1963). 

 
REZULTATE EXPERIMENTALE 

 
Analiza varianţei pentru producţia de boabe la soiurile de orz, în perioada 

2005-2007, a pus în evidenţă efecte foarte semnificative atât pentru soiuri, con-
diţiile de mediu, cât şi pentru interacţiunea genotip x mediu (tabelul 1). 

 
Tabelul 1 

Analiza varianţei pentru seria de experienţe cu soiuri de orz 
(ANOVA for barley cultivars experiments) 

 
Sursa 

variabilităţii 
GL SP PM Semnif. F calculat P. risc 

Mediu 2 71240030,40 35620015,20 *** 160,35 0,015 
Soiuri 8 18594224,02 2324278,00 *** 172,84 0,00 
Mediu x soiuri 16 13636809,58 852300,60 *** 63,38 0,00 
Total exp. 80 105053762,25     

 
La S.C.D.A. Piteşti, în anul secetos 2007, producţia medie a experienţei cu 

soiuri  de orz şi orzoaică a fost de 1909 kg/ha (tabelul 2), reprezentând 46% din 
producţia medie obţinută în anul 2005, considerat ca favorabil pentru orz.  

 
Tabelul 2 

Performanţele de produţie şi stabilitatea producţiei la soiurile de orz, 
testate la SCDA Piteşti în perioada 2005-2007 

(Yield performances and stability in barley cultivars tested at ARDS Piteşti, during 2005-2007) 
 

Soiul 
Producţia 

Coeficient 
de regresie kg/ha % 

2005 2006 2007 media 2005 2006 2007 
Liliana 5782* 4552* 2357* 4230* 100 79 41 1,50 
Mădălin 5000* 3724* 2436 * 3720* 100 74 49 1,08 
Compact 3925 3853* 1786 3188 100 98 46 1,02 
Univers 3600 3510 2321 3143 100 98 64 0,60 
Orizont 3624 3300 2428* 3117 100 91 67 0,53 
Andrei 4910* 3221 1000 3043 100 66 20 1,68 
Dana 3410 3115 2071 2865 100 91 61 0,91 
Regal 3400 3742* 1428 2856 91 100 38 0,99 
Amical 3590 2622 1357 2523 100 73 38 0,95 
Media exper. 4137 3515 1909 3187 100 85 46  

 DL 5% kg/ha       174,2 120,91 443,8 109,9 
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În aceste condiţii, cea mai bună comportare au avut-o soiurile: Orizont, 
Univers şi Dana, care au realizat peste 60% din producţia celui mai favorabil an, 
2005. Cea mai mare pierdere de producţie în condiţii de secetă au avut-o soiu-
rile Andrei, Amical şi Regal, care au realizat numai 20-38% din producţia obţi-
nută în condiţii favorabile, fiind sub media experienţei, care a fost de 46%. În 
anul 2005, cea mai bună comportare au avut-o soiurile: Mădălin, Liliana şi An-
drei care au depăşit media experienţei cu 773-1645 kg/ha (19, respectiv, 40%). 
În medie pe cei trei ani, cu condiţii diferite de temperatură şi aprovizionare cu 
apă, comportarea cea mai slabă au avut-o soiurile Dana, Regal şi Amical şi cea 
mai bună,  soiurile Liliana şi Mădălin.  

Stabilitatea producţiei în diferite condiţii de mediu reprezintă un criteriu im-
portant pentru alegerea genotipurilor ce se vor cultiva într-o anumită zonă. Pen-
tru a exprima reacţia specifică a soiurilor la condiţii de mediu diferite, s-a calcu-
lat regresia producţiei fiecărui soi faţă de producţia medie a experienţei (tabelul 
4). După F i n l a y şi W i l k i n s o n (1963), orice soi cu un coeficient de regresie 
egal cu 1 are o stabilitate mijlocie. În urma experimentării, în cei trei ani cu con-
diţii diferite, se poate observa că soiul Mădălin nu are o mai bună stabilitate, dar 
a obţinut producţii mai mari decât media experienţei cu 533 kg/ha (16%). Soiul 
Liliana are  un coeficient de regresie supraunitar, ceea ce sugerează tendinţa a-
cestui genotip de a realiza producţii superioare în condiţii favorabile de cultură. 
Chiar dacă în medie pe cei trei ani a obţinut producţii mai mari cu 33% compa-
rativ cu  media experienţei, în anul nefavorabil realizează o producţie de numai 
41% din  anul cel mai favorabil. Soiul Orizont are o stabilitate bună a producţi-
ei, cu o comportare mai bună în condiţii mai nefavorabile de mediu şi inferioară 
în condiţii favorabile de mediu. 

Analiza varianţei (tabelul 3) pentru producţiile obţinute din experientarea cu 
soiuri de grâu, în cei trei ani, a scos în evidenţă că efectele pentru soiuri şi me-
diu sunt foarte distinct semnificative, iar pentru interacţiunea soiuri/mediu, dis-
tinct semnificative.  

 
Tabelul 3 

Analiza varianţei pentru seria de experienţe cu soiuri de grâu 
(ANOVA for wheat cultivars experiments) 

 
Sursa 

variabilităţii 
GL SP PM Semnif. F calculat P. risc 

Mediu 2 171680288,89 85840144,44 *** 87,91 0,049 
Soiuri 11 16708366,67 1518942,42 *** 12,85 0,00 
Mediu x soiuri 22 6761312,44 307332,38 ** 2,60 0,149 
Total exp. 107 208266766,67     

 
La cultura de grâu, în anul secetos 2007, producţia medie a experienţei a fost 

de 3268 kg/ha, care a reprezentat 53% din producţia medie a anului 2006, favo-
rabil pentru această cultură (tabelul 4). în condiţiile de secetă severă ale anului 
2007, cea mai bună comportare au avut-o soiurile Arieşan şi Trivale care au re-
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alizat 58 şi, respectiv, 62% din producţia celui mai favorabil an. Cea mai mare 
scădere de productie, în condiţii de secetă, au avut-o soiurile Dropia şi Flamura 
85, care au realizat numai 40-44% din producţia obţinută în condiţii favorabile, 
sub media experienţei, care a fost de 53%. În anul 2006, cea mai bună compor-
tare au avut-o soiurile Glosa, Alex şi Trivale, care au depăşit media experienţei 
cu 270 şi, respectiv, 1016 kg/ha (4%, respectiv,  16%). 

 
Tabelul 4 

Performanţele de producţie şi stabilitatea producţiei la soiurile de grâu, 
testate la SCDA Piteşti în perioada 2005-2007 

(Yield performances and stability in wheat cultivars tested at ARDS Piteşti, during 2005-2007) 
 

Soiul 
Producţia 

Coeficient 
de regresie kg/ha % 

2005 2006 2007 media 2005 2006 2007 
Trivale 6100* 7200* 4464* 5921* 85 100 62 0,92 
Arieşan 5866* 6067 3519 5151* 97 100 58 0,92 
Albota 5300 6266 3532 5033 85 100 56 0,93 
Alex 4947 6566 3432 4981 75 100 52 1,03 
Boema 5627 6113 3191 4977 92 100 52 1,03 
Delabrad 4880 6380 3422 4894 76 100 54 0,97 
Glosa 4706 6427 3339 4824 73 100 52 1,00 
Faur 5387 5766 3256 4803 93 100 56 0,89 
Gruia 5113 6153 3225 4830 83 100 52 0,99 
Flamura 85 5620 5800 2580 4667 97 100 44 1,17 
Crina 4453 5766 2967 4395 77 100 51 0,93 
Dropia 4640 5706 2291 4212 81 100 40 1,17 
Media 
experienţei 5219 6184 3268 4891 84 100 53  

DL 5% kg/ha      378,2 549,7 653,7 222,5     
 

În medie pe cei trei ani, cu condiţii diferite de temperatură şi aprovizionare 
cu apă, comportarea cea mai slabă au avut-o soiurile Dropia, Crina şi Flamura 
85 şi cea mai bună, soiurile  Trivale, Arieşan, Albota, Faur, Delabrad şi Glosa 
(tabelul 5). 

Din analiza valorilor coeficienţilor de regresie, producţia fiecărui soi cu me-
dia experienţei, soiurile Flamura 85, Dropia, Alex, Boema şi Glosa se remarcă 
printr-un coeficient de regresie supraunitar, ceea ce reflectă tendinţa acestora de 
a realiza producţii superioare mai ales în condiţii favorabile de cultură. Soiurile 
Trivale, Albota şi Delabrad au coeficienţi de regresie subunitari şi producţii mai 
mari decât media soiurilor în toţi anii de experimentare, ceea ce arată că acestea, 
în condiţiile celor trei ani de experimentare, au avut o mai bună stabilitate a pro-
ducţiei de boabe. 

Analiza varianţei pentru experienţa în care au fost studiate cele 7 soiuri de 
triticale, s-a constatat un efect foarte distinct semnificativ atât pentru soiuri, me-
diu, cât şi pentru  interacţiunea dintre soiuri şi mediu. 
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Tabelul 5 
Analiza varianţei pentru seria de experienţe cu soiuri de triticale 

(ANOVA for triticale cultivars experiments)  
 

Sursa 
variabilităţii GL SP PM Semnif. F calculat P. risc 

Mediu 2 83076685,71 41538342,86 *** 343,97 0,003 
Soiuri 6 1871288,89 311881,48 *** 5,11 0,069 
Mediu x soiuri 12 8853089,40 737757,45 *** 12,10 0,000 
Total exp. 62 96502400,00     
 
În condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Piteşti din cei trei ani de experi-

mentare, soiurile triticale au avut performanţe bune de producţie, deoarece sunt 
mai puţin pretenţioase în ceea ce priveşte solul şi clima, comparativ cu genoti-
purile de grâu şi orz. La cultura de triticale, media experienţei în anul secetos 
2007 a fost de 4421 kg/ha (tabelul 6), reprezentând 62% din producţia medie a 
experienţei dintr-un an favorabil (2006). În condiţiile de secetă producţiile cele 
mai mari s-au înregistrat la soiurile Gorun şi Haiduc, care au realizat peste 63% 
din producţia celui mai favorabil an. Cele mai scăzute producţii în condiţii de 
secetă le-au avut soiurile Plai şi Trilstar, care au înregistrat o producţie relativă 
de numai 54-59% din producţia obţinută în condiţii favorabile, sub media expe-
rienţei care a fost de 62%. În anul 2006, cea mai bună comportare au avut-o 
soiurile Trilstar şi Plai, care au depăşit media experienţei cu sporuri cuprinse 
între 457 si 1017 kg/ha (6%, respectiv, 14%). În medie, pe cei trei ani de expe-
rimentare, cele mai bune rezultate au fost obţinute la soiurile Haiduc şi Trilstar, 
care au depăşit media experienţei cu 130-270 kg/ha (2%, respectiv, 4,5%). 

 
Tabelul 6 

Performanţele de producţie şi stabilitatea producţiei la soiurile de triticale 
testate la S.C.D.A. Piteşti în perioada 2005-2007 

(Yield performances and stability in triticale cultivars tested at ARDS Piteşti, during 2005-2007) 
 

Soiul 
Producţia Coeficient 

de regresie kg/ha % 
2005 2006 2007 media 2005 2006 2007 

Trilstar 6520 7550* 4461 6177* 86 100 59 1,14 
Haiduc 6390 7150 4570* 6036 89 100 64 0,94 
Plai 5550 8110* 4350 6003 68 100 54 1,16 
Gorun 5910 7300 4570* 5926 81 100 63 0,93 
Stil 6690* 6620 4160 5823 100 99 62 0,90 
Titan 6650* 6450 4280 5793 100 97 64 0,71 
TF2 6110 6470 4160 5580 94 100 64 0,88 
Media 
experient. 6260 7093 4364 5906 88 100 62  

 DL 5% kg/ha      331,4 446,0 205,3 235,2     
 

Stabilitatea producţiei, apreciată pe baza valorilor coeficienţilor de regresie, 
producţia fiecărui soi/media experienţei, sugerează că soiurile Gorun şi Haiduc, 
cu valori subunitare ale acestui coeficient, au o stabilitate ridicată a producţiilor, 
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cu tendinţa de a realiza producţii superioare îndeosebi în condiţii nefavorabile 
de cultură. Valoarea supraunitară a coeficienţilor de  regresie ai soiurilor Plai şi 
Trilstar indică o tendinţă a acestor soiuri de a realiza producţii mari în condiţii 
mai favorabile de cultură. 

În cadrul experimentărilor s-au făcut determinări şi asupra taliei şi elemen-
telor de productivitate pentru a vedea în ce masură acestea au fost influenţate de 
condiţiile diferite de aprovizionare cu apă şi a temperaturilor din perioada 2005-
2007.  

În ceea ce priveşte numărul de spice/m2, majoritatea soiurilor, de la toate 
speciile, s-au comportat mai bine în anul 2005, când au avut condiţii bune de 
vegetaţie în toamnă, înregistandu-se la recoltare peste 500 spice/m2 la grâu şi 
triticale şi peste 450 la orz. 

În anul 2007 în toamnă şi primăvara devreme au fost condiţii optime de creş-
tere şi dezvoltare, plantele au format mulţi fraţi, însă, în perioada formării paiu-
lui, s-a instalat seceta care a determinat uscarea (pierderea) unui numar mare de 
fraţi (tabelul 7). 

La cultura de orz în condiţii de secetă (în anul 2007), cel mai mult au fost a-
fectate soiurile Mădălin, Amical şi Liliana care au realizat numai 48-63% din  
numărul de spice/m2, înregistrat în condiţii optime (anul 2005), sub media expe-
rienţei care a fost de 72%. Cel mai puţin afectate au fost soiurile Orizont, Dana 
şi Andrei, cu 83-98% din  numărul de spice/m2 obţinute în anul favorabil. În 
medie, pe perioada de experimentare, un număr mai mare de spice au avut 
soiurile Univers, Regal şi Liliana. 

 
Tabelul 7 

Variaţia numărului de spice/m2 şi a taliei la soiurile de orz în perioada 2005-2007 
(Variation of no of spikes/m2 and height in barley cultivars during 2005-2007) 

 

Soiul 

Numărul de spice/m2 Talia 
nr. spice % cm % 
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Regal 480 684 528 564 70 100 77 77 74 50 67 100 96 65 
Univers 484 696 476 552 70 100 68 55 62 61 59 89 100 98 
Liliana 680 428 428 512 100 63 63 65 74 55 65 88 100 74 
Andrei 524 368 468 453 100 70 89 60 61 55 59 98 100 90 
Dana 520 368 432 440 100 71 83 64 73 52 63 88 100 71 
Compact 452 480 352 428 94 100 73 65 86 60 70 76 100 70 
Orizont 488 300 480 422 100 61 98 65 70 45 60 93 100 64 
Mădălin 656 292 316 421 100 45 48 83 64 50 66 100 77 60 
Amical 568 336 348 417 100 58 61 85 74 51 70 100 87 60 
Media 
exper. 539 439 425 468 92 75 72 69 71 53 64 92 95 71 

 
Talia plantelor a fost afectată de seceta din anul 2007, plantele de orz reali-

zând 71% din talia obţinută în anul favorabil. Cele mai puţin afectate în privinţa 
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reducerii taliei au fost soiurile Andrei şi Univers, care au realizat în anul secetos 
90-98% din talia obţinută în condiţii favorabile şi cele mai afectate au fost soiu-
rile Amical şi Mădălin, care au realizat numai 60%, fiind sub media experienţei 
(71%). Din analiza datelor din tabelul 7 se poate observa că soiurile cu talie 
înaltă au avut o reducere mai mare a taliei în condiţii nefavorabile de cultură 
comparativ cu soiurile cu talie redusă.  

La cultura de grâu, majoritatea soiurilor au format un număr mare de spice în 
anii 2005 şi 2006, iar în condiţiile de secetă ale anului 2007 au realizat numai 
70% din spicele obţinute în anii 2005 şi 2006 (tabelul 8).  Soiurile Dropia, Alex, 
Delabrad şi Faur au realizat 78-79% din numărul de spice obţinute în anii favo-
rabili, iar soiurile Boema şi Gruia, numai 58%.  

În ceea ce priveşte talia plantei (tabelul 8), aceasta a fost în medie în anul 
2007 de 66%, comparativ cu cea înregistrată în anul favorabil 2005. Cel mai pu-
ţin afectate de secetă au fost soiurile Faur şi Glosa care au realizat 74%, compa-
rativ cu datele obţinute în condiţii favorabile. Soiurile Albota, Arieşan şi Alex 
au fost cele mai afectate, realizând numai 55-59%, sub media experienţei. 

 
Tabelul 8 

Variaţia numărului de spice/m2 şi a taliei la soiurile de grâu în perioada 2005-2007 
(Variation of no of spikes/m2 and height in wheat cultivars during 2005-2007) 

  

Soiul 

Numarul de spice/m2 Talia 
nr. spice % cm % 
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Faur 593 576 465 544 100 97 78 76 72 56 68 100 95 74 
Gruia 597 548 345 496 100 92 58 81 75 57 71 100 93 70 
Trivale 549 536 374 486 100 98 68 105 104 74 94 100 99 70 
Flamura 85 535 488 411 478 100 91 77 86 80 57 74 100 93 66 
Albota 597 449 378 474 100 75 63 105 101 58 88 100 96 55 
Dropia 517 497 407 473 100 96 79 84 81 57 74 100 96 68 
Boema 541 556 324 473 97 100 58 88 77 59 75 100 88 67 
Arieşan 509 544 364 473 94 100 67 102 101 58 87 100 99 57 
Glosa 565 513 340 472 100 91 60 85 79 63 76 100 93 74 
Delabrad 500 486 397 461 100 97 79 79 74 56 70 100 94 71 
Crina 464 511 381 451 91 100 75 80 77 55 71 100 96 69 
Alex 472 480 372 441 98 100 78 97 95 57 83 100 98 59 
Media 
exper. 536 515 379 477 100 96 71 89 85 59 77 100 95 66 

 
La cultura de triticale, soiurile testate au format un număr mare de spice atât 

în anul 2005, cât şi în anul 2006 (tabelul 9). 
În anul 2007 s-au realizat numai 71% din numărul de spice realizate în anul 

favorabil, soiurile Plai şi Gorun realizând peste 80%. Cele mai afectate au fost 
soiurile Titan şi TF2, care au înregistrat numai 69 şi, respectiv,70% din numărul 
de spice obţinut în anul favorabil, sub media experienţei, de 71%. 

În condiţii de secetă, mai ales din perioada de creştere intensă, talia plante-
lor, în medie, la soiurile de triticale s-a redus la 77% din talia maximă obţinută 
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în condiţii favorabile, reducerea cea mai mare înregistrându-se la soiurile cu ta-
lie mare, Plai şi TF2. 

 
Tabelul 9 

Variaţia numărului de spice/m2 şi a taliei la soiurile de triticale în perioada 2005-2007 
(Variation of no of spikes/m2 and height in triticale cultivars during 2005-2007) 

 

Soiul 

Numărul de spice/m2 Talia 
nr. spice % cm % 

20
05
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06

 

20
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m
ed
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20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
05
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07

 

m
ed

ia
 

20
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20
06

 

20
07

 

Plai 476 539 432 482 88 100 80 123 119 91 111 100 97 74 
Gorun 524 437 428 463 83 100 82 105 97 80 94 100 92 76 
Titan 504 526 348 459 96 100 66 114 111 89 105 100 97 78 
Stil 536 454 386 459 100 85 72 112 108 86 102 100 96 77 
Trilstar 452 504 379 445 90 100 75 114 108 90 104 100 95 79 
TF2 523 425 364 437 100 81 70 134 128 100 121 100 96 75 
Haiduc 414 480 346 413 86 100 72 108 103 82 98 100 95 76 
Media 
exper. 490 481 383 451 100 98 78 116 110 88 105 100 95 77 

 
În anul 2005 numărul de boabe în spic a fost mic şi multe spice au fost afec-

tate de fuzarioză (tabelul 10). Acest fenomen s-a produs din cauza ploilor din 
luna mai şi a temperaturilor scăzute din perioada de înflorire. La grâu soiurile 
cele mai afectate au fost: Alex, Boema, Gruia şi Arieşan (11-15% spice atacate), 
iar la triticale, soiurile: Titan şi Haiduc(16-22 % spice atacate). 

 
Tabelul 10 

Procentul de spice atacate de fuzarioză, la soiurile de grâu şi triticale 
(Percent of spikes attacked by fusariosis, in wheat and triticale) 

 

Soiul 
% spice atacate de 

fuzarioză Soiul % spice atacate de fuzarioză 

2005 2006 2005 2006 
Flamura 85 3,9 10 Plai  14,9 10 
Trivale 8,8 10 Titan 16,7 10 
Albota 8,2 10 Trilstar 13,3 5 
Dropia 6,0 10 Stil 14,4 5 
Alex 11,9 15 Gorun 11,2 5 
Boema 15,7 10 Haiduc 22,1 5 
Crina 9,6 15 TF2 13,9 15 
Delabrad 8,3 5 
Faur 9,5 10 
Glosa 8,1 10 
Gruia 12,3 15 
Arieşan 11,7 20 
 
În perioada de experimentare la cultura de orz, cele mai mici spice s-au reali-

zat în anul 2005, atât ca număr de boabe, cât şi ca greutate, iar cele mai mari în 
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anul 2007, dar la densităţi mici de spice/m2 (tabelul 11). Cel mai mare număr de 
boabe în spic în perioada de experimentare l-au obţinut soiurile Liliana şi Mădă-
lin (peste 27), iar cel mai mic număr, Amical (19). Cea mai mare reducere a gre-
utăţii boabelor în spic s-a realizat în anul 2005 la soiul Compact, cu numai 46% 
faţă de greutatea maximă înregistrată la acest soi în 2006. Greutatea boabelor pe 
spic, în perioada de experimentare a fost cuprinsă între 0,91g la soiul Univers şi 
1,44 g la soiul Liliana. Cea mai mare reducere a greutăţii boabelor s-a înregis-
trat în anul 2006 la soiul Univers, fiind de 45% din greutatea maximă obţinută 
de a-cest soi. Este de subliniat faptul că, în condiţiile de la S.C.D.A. Albota, în 
mulţi ani, s-a observat o sterilitate destul de pronunţată la orz, diferenţiată pe 
soiuri, determinată, probabil, de temperaturile mai scăzute înregistrate uneori în 
perioa-da meiozei. Această supoziţie va trebui, totuşi, verificată prin cercetări 
speciale. 

 
Tabelul 11 

Variaţia numărului de boabe în spic şi a greutăţii boabelor/spic la soiurile de orz  
în perioada 2005-2007 

(Variation in no of grains/ear and weight of grains/ear in barley cultivars during 2005-2007) 
 

Soiul 

Numărul de boabe în spic Greutatea boabelor/spic 
nr.  boabe % g % 
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Liliana 34,4 31,0 25,2 30,2 100 90 73 1,88 1,36 1,08 1,44 100 72 57 
Mădălin 28,4 25,0 27,6 27,0 100 88 97 1,28 1,20 1,44 1,31 89 83 100 
Compact 14,3 30,8 29,4 24,8 49 100 95 1,04 1,20 1,20 1,14 87 100 100 
Orizont 28,9 25,2 23,3 25,8 100 87 80 1,32 1,18 1,10 1,20 100 89 83 
Dana 23,8 22,2 28,2 24,7 85 79 100 1,2 1,15 1,29 1,21 95 89 100 
Andrei 17,7 25,5 26,6 23,3 67 96 100 0,96 1,14 1,13 1,07 84 100 99 
Regal 14,9 23,2 25,2 21,1 59 92 100 0,72 1,22 1,17 1,04 59 100 96 
Univers 16,0 15,9 29,1 20,3 55 55 100 0,80 0,60 1,32 0,91 61 45 100 
Amical 14 21,1 21,6 18,9 65 98 100 0,84 1,10 0,98 0,97 76 100 89 
Media 
exper. 

21,4 24,4 26,3 24,0 81 93 100 1,12 1,13 1,19 1,14 94 95 100 

 
La cultura de grâu, numărul maxim de boabe/spic s-a înregistrat în anul 

2006, iar cel mai mic în anul 2005 (tabelul 12), soiurile Trivale, Boema, Gruia 
şi Faur având peste 40 de boabe/spic, iar Arieşan, numai 32 de boabe. În medie 
pe perioada de experimentare, cele mai grele spice s-au obtinut la soiurile Gruia, 
Flamura 85, Boema, Trivale (peste 1,8 g/spic), iar cele mai mici, la soiurile Al-
bota şi Dropia (1,4-1,6 g).  

Seceta din anul 2007 a afectat mai mult numărul de boabe în spic şi mai pu-
ţin greutatea boabelor pe spic, deoarece ploile care au căzut după 19 mai au 
contribuit la umplerea bună a acestora, soiurile de grâu fiind la acea dată în peri-
oada de umplere a boabelor. 
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Tabelul 12 
Variaţia numărului de boabe în spic şi a greutăţii boabelor/spic la soiurile  

de grâu în perioada 2005-2007 
(Variation in no of grains/ear and weight of grains/ear in wheat cultivars during 2005-2007) 

 

Soiul 

Numărul de boabe în spic Greutatea boabelor/spic 
nr. boabe % g % 
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Boema 40,1 41,7 42,8 41,5 94 97 100 1,64 1,88 1,92 1,81 85 98 100 
Trivale 40,2 40,5 42,4 41,0 95 96 100 1,65 1,84 1,91 1,80 86 96 100 
Gruia 34,8 40,9 44,5 40,0 78 92 100 1,65 1,89 2,05 1,86 80 92 100 
Delabrad 37,8 38,4 39,9 38,7 95 96 100 1,56 1,61 1,85 1,67 84 87 100 
Faur 38,8 45,6 29,6 38,0 85 100 65 1,76 1,72 1,41 1,63 100 98 80 
Crina 38,3 41 33,8 37,7 93 100 82 1,54 1,75 1,6 1,63 88 100 91 
Alex 37,7 35,8 38,9 37,5 97 92 100 1,53 1,76 1,79 1,69 85 98 100 
Glosa 35,0 36,4 38,7 36,7 90 94 100 1,53 1,60 1,89 1,67 81 85 100 
Flamura  85 35,7 38,2 34,4 36,1 93 100 90 1,80 1,85 1,73 1,80 97 100 94 
Dropia 33,6 37,5 32,0 34,4 90 100 85 1,57 1,64 1,53 1,58 96 100 93 
Arieşan 29,4 31,4 36,2 32,4 81 87 100 1,57 1,68 2,04 1,76 77 82 100 
Albota 28,6 32,5 26,5 29,2 88 100 81 1,48 1,47 1,33 1,43 100 99 90 
Media 
exper. 35,8 38,3 36,6 36,9 93 100 96 1,61 1,73 1,75 1,70 92 99 100 

 
La cultura de triticale, din cei trei ani de experimentare, cele mai mari spice 

s-au realizat în anul 2005 (tabelul 13). Cele mai grele spice le-au realizat soiuri-
le Trilstar, Gorun şi Haiduc. Cea mai mare scădere a greutăţii boabelor/spic 
(28%), în anul 2006, comparativ cu anul 2005, s-a înregistrat la soiul Titan, iar 
cea mai mică scădere în greutate a spicelor a avut-o soiul Stil (de numai 2%). 
 

Tabelul 13  
Variaţia numărului de boabe în spic şi a greutăţii boabelor/spic la soiurile de triticale 

în perioada 2005-2007 
(Variation in no of grains/ear and weight of grains/ear in triticale cultivars during 2005-2007) 

 

Soiul 

Numărul de boabe în spic Greutatea boabelor/spic 
nr. boabe % g % 
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Haiduc 47,4 49,5 47,3 48,0 96 100 96 2,65 2,32 2,45 2,47 100 98 92 
Plai 46,4 43,9 44,6 45,0 100 95 96 2,35 1,88 2,01 2,08 100 90 86 
Titan 44,4 34,0 44,4 40,9 100 76 100 2,32 1,43 2,09 1,95 100 72 90 
Stil 41,4 45,6 43,0 43,3 91 100 94 2,13 2,08 2,00 2,07 100 98 98 
Gorun 43,7 41,9 43,0 42,9 100 96 99 2,36 2,24 2,17 2,25 100 98 92 
Trilstar 41,9 40,1 36,7 39,6 100 96 88 2,46 1,97 2,07 2,16 100 96 84 
TF2 36,6 35,3 35,3 35,7 100 96 97 2,06 1,95 1,77 1,93 100 95 86 
Media 
exp. 43,1 41,5 42,0 42,2 100 96 97 2,33 1,98 2,08 2,13 100 85 89 
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Cu toate acestea au fost şi genotipuri care au realizat producţii ridicate la un 
număr mare de spice/m2, după cum au fost şi genotipuri care au realizat produc-
ţii ridicate la un număr mic de spice compensat de o greutate bună a acestora. 
Acest lucru arată că lucrările de ameliorare trebuie să vizeze obţinerea de geno-
tipuri cu o capacitate de înfrăţire bună, care să poată da producţii ridicate an de 
an, iar acest caracter să fie corelat cu un număr mediu de boabe în spic şi o um-
plere bună a acestora în toate condiţiile de cultură şi cu o rezistenţă bună la că-
dere şi la fuzarioza spicului. 

  
CONCLUZII 

 
 Dintre cele trei specii testate, orz, grâu şi triticale, soiurile de orz au avut 

cele mai mari fluctuaţii ale producţiei, datorate în special aprovizionării diferite 
a solului cu apă, dar şi pH mai scăzut al solului şi, probabil, frecvenţei destul de 
mari a temperaturilor mai scăzute din timpul fazei de meioză a plantelor. 

 Comportarea cea mai bună dintre cele trei specii au avut-o soiurile de tri-
ticale, specie care are o toleranţă ridicată la toxicitatea ionilor de aluminiu care 
se evidenţiază pe solul acid pe care s-a făcut experimentarea şi creşte mai bine 
pe aceste soluri care sunt cu conţinut ridicat de argilă şi se încălzesc mai greu în 
primăvară. 

 Dintre soiurile experimentate, în cei trei ani de experimentare, s-au remar-
cat printr-o capacitate bună de producţie şi o bună adaptare la condiţiile pedocli-
matice de la Albota, soiurile Liliana şi Mădălin, la orz, soiurile Trivale şi Dela-
brad, la grâu şi soiurile Haiduc şi Gorun, la triticale. 

 Din datele obţinute în acestă cercetare rezultă că la cerealele păioase lu-
crările de ameliorare trebuie să vizeze selectarea de genotipuri cu o capacitate 
de înfrăţire bună, care să poată da producţii ridicate an de an, iar acest caracter 
să fie corelat cu un număr mediu de boabe în spic şi o umplere bună a acestora 
în toate condiţiile de cultură şi cu o rezistenţă bună la cădere şi fuzarioza spicului. 
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