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Abstract 
 

The paper presented the yield performances of 9 winter wheat varieties, based on the 
date obtained in four years of yield trials (2005-2008) performed at ARDS Secuieni.  

Average yield over four years shown that Glosa, Boema and Delabrad varieties achieved 
the highest yield levels compared with control, or average of the trials. Yield stability, 
estimated by coefficient of variability revealed that among of winter wheat varieties, Glosa 
and Boema had lowest levels and Gasparom, Magistral and Dropia highest levels of this 
coefficient. Results obtained in this study suggested that, in this region, the new winter 
wheat varieties Boema, Glosa and Delabrad will be a good choice to be spread into 
production. 
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INTRODUCERE 

 
Interacţiunile puternice dintre genotip şi mediu obligă, în procesul de ame-

liorare, la crearea de soiuri cu adaptabilitate specifică la condiţii climatice atât 
favorabile, cât şi nefavorabile (T e s s e m m a   şi colab., 1998). 

Interacţiunile sunt complexe, atât datorită factorilor de mediu foarte diferiţi, 
cât şi caracterelor şi însuşirilor soiului. 

Stabilitatea producţiei este dată de suma rezistenţei soiului la condiţiile nefa-
vorabile de mediu biotic şi abiotic (S ă u l e s c u   şi colab., 1995; B ă n ă ţ e a n u, 
2002; B u n t a, 2002; G a ş p a r  şi colab., 2002) şi de interacţiunea caracterelor 
cu efect compensator (T i m a r i u, 1975). 

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportarea unui număr de nouă 
soiuri de grâu româneşti, în partea centrală a Moldovei pe baza testărilor 
multianuale în culturi comparative în vederea realizarii de recomnădari pentru 
extinderea în zonă a celor mai adaptate dintre ele. 
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MATERIALUL ŞI  METODA DE CERCETARE 
 
In perioada 2005-2008, la S.C.D.A. Secuieni, au fost studiate nouă soiuri de 

grâu de toamnă într-o cultură comparativă aşezată după metoda grilajului pătrat 
balansat în trei repetiţii, fără repetarea schemei de baza, cu parcela recoltabila 
de 10 m2. Solul pe care s-a facut experimentarea a fost cernoziom cambic tipic 
cu pH-ul în apă 6,29; conţinutul în humus de 2,3; indicele azot - 2,1; P2O5  mobil 
- 39 ppm; K2O - 161 ppm . 

Soiurile luate în studiu au fost caracterizate în fiecare din cei patru ani, atât 
din punctul de vedere al capacităţii de producţie, cât şi al caracterelor morfo-
fiziologice.  

Condiţiile climatice în anii de experimentare au fost diferite de la un an la 
altul, de la secetă pronunţată la condiţii cu exces de umiditate, ceea ce a deter-
minat reacţii specifice ale soiurilor de grâu, exprimate în producţiile realizate, 
precum şi în caracterele morfologice (figurile 1 şi 2). 
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Fig. 1  Temperaturile (0C) lunare înregistrate la S.C.D.A. Secuieni 
în perioada 2005-2008 

(Monthly temperatures (0C) registered at ARDS Secuieni, during 2005-2008)) 
 

 
Prelucrarea statistică a rezultatelor de producţie s-a făcut prin analiza varian-

ţei, testul  F şi diferenţele limită, corespunzător cu metoda de aşezare, pentru 
fiecare din cei trei ani (S ă u l e s c u  şi  S ă u l e s c u, 1967; C e a p o i u, 
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1968) . De asemenea, datele de producţie din cei patru ani au fost prelucrate 
statistic conform modelului de tip bifactorial, ca o experienţă cu nouă soiuri în 
patru ani, în aceeaşi localitate. Analiza legăturilor dintre caractere s-a făcut prin 
metoda corelaţiilor simple. 
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Fig. 2   Precipitaţiile (mm) lunare înregistrate la S.C.D.A. Secuieni 
în perioada 2005-2008 

(Monthly rainfall (mm) registered at ARDS Secuieni,  
during 2005-2008)) 

 
 

REZULTATE OBŢINUTE 
 

Analiza varianţei a scos în evidenţă diferenţe semnificative între soiuri, în 
fiecare din cei patru ani de experimentare.  

În anul agricol 2005, cea mai mare producţie a fost realizată de soiul Glosa 
(6373 kg/ha), care a depăşit soiul martor (Flamura 85) cu 5,0%, respectiv, cu 
284 kg/ha (tabelul 1), celelalte soiuri au obţinut producţii mai mici, cu diferenţe 
foarte semnificative faţă de soiul martor. 

Nivelul producţiilor obţinute în anul agricol 2006 a fost mai mare. În acest 
an tot soiul Glosa a realizat producţii superioare soiului martor (7341kg/ha), 
depăşind producţia acestuia cu un spor distinct semnificativ. Producţia celorlalte 
soiuri a fost apropiată de producţia soiului martor, doar două soiuri (Gruia şi 
Dropia ) au realizat producţii foarte semnificativ mai mici. (tabelul 1). 

In anul 2007, producţiile au fost superioare anilor anteriori, producţia soiului 
martor fiind depăşită semnificativ doar de soiul Gaşparom, care a realizat o 
producţie de 9032 kg/ha. In acest an, soiurile Delabrad, Boema şi Magistral au 
realizat producţii mai mici, cu diferenţe distinct şi foarte semnificative faţă de 
martor. Este de remarcat faptul că cinci din nouă soiuri au realizat producţii de 
peste 8000 kg/ha (tabelul 1). 
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În anul 2008, s-au realizat producţii superioare anilor 2005 şi 2006, dar apro-
piate anului 2007. Un număr de şapte soiuri au depăşit soiul martor cu sporuri 
semnificative, distinct şi foarte semnificative, celelalte soiuri, datorită  cădererii 
plantelor au suferit pierderi semnificative de producţie (tabelul 1). 
 

Tabelul 1 
Producţia soiurilor de grâu, obţinută la S.C.D.A. Secuieni în perioada 2005-2008 

(Yield of winter wheat obtained at ARDS Secuieni, during 2005-2008) 
 

2005 2006 2007 2008 
Soiul 

kg/ha semnif. kg/ha semnif. kg/ha semnif. kg/ha semnif. 

Flamura  85 6089   6776   8084   6673   

Glosa 6373 xxx 7341 xx 8143   9451 xxx 

Gruia 5278 ooo 6097 ooo 7960   8734 xxx 

Dropia 4905 ooo 5766 ooo 8292   7706 xxx 

Delabrad 5234 ooo 6787   7468 oo 9497 xxx 

Boema 6083   6537   7468 oo 9377 xxx 

Gasparom 4943 ooo 6773   9032 xxx 7350 xxx 

Magistral 3720 ooo 6811   7426 ooo 7061 x 

Ariesan 5864 ooo 6450   8441   6165 oo 

 Dl 5 %  =      82,5 kg/ha         340,0 367,5  355,0  

 Dl 1 %  =    110,3 kg/ha         454,5 491,2  474,6  

 DL 0.1 % =   45,0 kg/ha         597,6 645,8  624,0  

 
Deoarece nu se pot face recomandări privind alegerea soiurilor pentru 

fiecare an în parte, s-a impus analiza comportării medii a soiurilor în anii de 
testare. Cu cât anii sunt mai diferiţi din punct de vedere climatic, cu atât este 
mai utilă şi recomandată analiza sintetică a rezultatelor.  

În tabelul 2 este prezentată analiza varianţei producţiilor pentru seria de 4 
ani, 2005-2008. 

                Tabelul 2 
Analiza varianţei si testul F pentru seria de patru ani 

(ANOVA for yield over four years) 
 

Proba F 
Cauza 

variabilitătii 
SP GL SP/GL  faţă de 

eroare  
faţă de  interac-

ţiunea variante x ani 
Blocuri 24607204,1 20       

Ani 2612600,02 3       

69,269** 1.211 
Variante 39063466 8 4882933 

(2,00-2,62) (2,36 – 3,36) 

57.199** 
Variante x ani 96769349 24 4032056 

(1,59 - 1,91) 
  

Eroare 11278742 160 70492,138     

Totală 432978763 215       
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Proba F, faţă de eroarea experimentală, arată efecte distinct semnificative 
atât ale variantelor, cât şi ale interacţiunii variantelor cu anii. Aceasta arată că 
soiurile au avut comportări diferite de la un an la altul. Faţă de interacţiunea 
anilor cu soiurile, efectul variantelor este nesemnificativ. Aceasta înseamnă că 
cei patru ani au fost foarte diferiţi. Analizând semnificaţia diferenţelor faţă de 
soiul martor Flamura 85, se poate spune că acesta a fost depăşit foarte 
semnificativ de soiurile Glosa, Boema şi Delabrad. Soiurile Magistral, Dropia şi 
Arieşan au realizat, în medie pe patru ani, producţii semnificativ mai mici decat 
martorul (tabelul 3). 

 
Tabelul 3 

Producţia soiurilor de grâu, obţinută la SCDA Secuieni în medie pe 4 ani,  
comparativ cu Flamura 85 şi media soiurilor 

(Yield of winter wheat obtained at ARDS-Secuieni, average over four years, compared with 
Flamura 85 and average of the trials) 

 

% Diferenţa 
Semnificaţia 

eroare 
Soiul 

Prod. 
(kg/ha) faţă 

de mt.

faţă de 
media 

soiurilor 

faţă 
de mt.

faţă de 
media 

soiurilor
martor

media 
soiuri-

lor 

Coef. 
de varia- 

ţie 
(s%) 

Glosa 7827 113 112 912 823 *** *** 10,40 

Boema 7366 107 105 461 362 *** ***   9,72 

Delabrad 7247 105 103 341 243 *** ** 15,07 

Gasparom 7025 102 100 119 21   24,09 

Gruia 7017 102 99 112 13   17,58 

Flamura 85 (mt.)  6905 100 99 mt. -99   11,89 

Ariesan 6730 97 96 -175 -274 o ooo 16,1 

Dropia 6667 97 93 -238 -337 oo ooo 22,59 

Magistral 6255 91 89 -651 -749 ooo ooo 26,87 

 Media soiurilor 7004 X 100  100    
        DL 5% = 151,8 kg/ha; DL 1% = 200,0 kg/ha ; DL 0,1% = 256,8 kg/ha 

 
Faţă de media soiurilor, soiurile Glosa şi Boema au realizat sporuri foarte 

semnificative, iar soiul Delabrad, un spor distinct semnificativ. Soiurile 
Magistral, Dropia şi Arieşan au fost foarte distinct semnificativ inferioare ca 
producţie mediei soiurilor (tabelul 3). 

Clasificând soiurile după capacitatea de producţie, primele trei locuri sunt 
ocupate de soiurile Glosa, Boema şi Delabrad, iar din punct de vedere al coefi-
cientului de variaţie (s%), soiurile Boema şi Glosa au cel mai mic coeficient de 
variaţie, urmate de soiul Flamura 85. Soiurile Delabrad, Arieşan şi Gruia au un 
coeficient de variaţie mijlociu (15,05-17,58), iar soiurile Dropia, Gaşparom şi 
Magistral au un coeficient de variaţie mare (22,59-26,87) (tabelul 3). 

Din studiul unor corelaţii dintre caracterele analizate mai relevante au fost 
cele dintre numărul de spice şi producţie şi unele elemente de productivitate 
(tabelul 4). 
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Tabelul 4 
Corelaţia dintre numărul  de spice/ m2 şi unele elemente de productivitate şi productia de boabe 

(Correlations between number of spikes/m2 and some yield traits) 
 

Specificare 
Numărul  
de boabe  

în spic 

Greutatea 
boabelor 

în spic 

MMB 
(g) 

MH 
(kg) 

Producţia 
de boabe 
(kg/ha) 

Numărul de spice/m2 r = - 0,6343 r = -0,9064 r = -0,9989 r =-0,4332 r = -0,4076 

 
Între densitatea spicelor/m2 şi celelalte caractere: numărul de boabe în spic, greu-

tatea boabelor în spic, masa a 1000 de boabe (MMB), masa hectolitrică (MH) şi 
producţia de boabe există o corelaţie negativă mai mult sau mai puţin puternică. Cele 
mai puternice corelaţii există între densitatea spicelor/m2 şi masa a 1000 de boabe şi 
între densitatea spicelor/m2 şi greutatea boabelor/spic. Cu cât densitatea spicelor/m2 
creşte, scad valorile greutăţii boabelor în spic şi ale MMB-lui (tabelul 4). 

 
CONCLUZII 

 
 In medie pe patru ani, soiurile Glosa, Delabrad şi Boema au realizat cele 

mai mari producţii. 
 Cea mai bună stabilitate a producţiei au avut-o soiurile Boema şi Glosa, în 

timp ce soiul Delabrad a fost mai mult influenţat de condiţiile climatice ale anilor. 
 Soiul Gaşparom, deşi a realizat producţii apropiate de primele trei soiuri, 

acesta a avut un coeficient de variaţie foarte mare (24,09).  
 Soiul Flamura 85 are o comportare asemănătoare cu soiul Arieşan, în 

medie pe patru ani au realizat producţii asemănătoare, dar soiul Arieşan are un 
coeficient de variaţie mai mare. 
 Soiurile Gaşparom, Magistral şi Dropia au cel mai mare coeficient de varia-

ţie, ceea ce face ca în structura de soiuri din această zonă să ocupe o suprafaţă mai 
mică. 
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