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Abstract 

 
The paper presents the main results achieved in rice breeding regarding the releasing of 

cultivars tolerant to salinity, adequate to salty soils in Romania. The researches were 
performed at NARDI Fundulea – Rice Experimental Center Chirnogi, Călăraşi County and 
at Agricultural Research and Development Station Brăila – Experimental Center Polizeşti, 
Brăila County, during 1988-2002 and had as aim the testing of some rice genotypes, with a 
view to select cultivars and lines with the following traits: high tolerance to salinity, high 
yielding ability, tolerant to diseases and pests, early ones (110-120 days), with short-medium 
height, resistant to lodging and qualitatively superior. The results of the studies led to the 
selection of the cultivars Olteniţa,  Magic, Cristal, Dunărea and of the lines F 19 and M 351, 
tolerant to salinity, more productive and qualitatively superior, as compared to Polizeşti 28 
control. 
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INTRODUCERE 
 

Toleranţa la salinitate reprezintă unul dintre principalele obiective urmãrite 
în cadrul lucrãrilor de ameliorare întreprinse la orez, atât pe plan mondial, cât şi 
naţional, având în vedere că o parte semnificativã din suprafeţele destinate 
acestei culturi se caracterizează prin soluri cu grad variabil de salinizare. 

Cercetări de referinţă în acest domeniu au fost abordate în perioada 1960-
1977, cu precãdere în S.U.A. (P e a r s o n   şi  A y e r s, 1960 ; P e a r s o n   et 
al., 1966 ; P e a r s o n, 1969; B e r s t e i n, 1964), India (N a r a l e  şi  S u b r a 
m a n y a m, 1969;  B a l a s u b r a m a n i a n, 1977), Egipt, Filipine ş.a., 
precum şi în România (O b r e j a n   şi colab., 1960).  
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În România, programe de ameliorare pentru crearea de soiuri de orez tole-
rante la salinitate au fost iniţiate după anul 1970 (A l b e s c u  şi colab., 1974;  
A l b e s c u, 1979), în special la Centrul Experimental Polizeşti, amplasat 
special pe soluri sărăturate, unde de altfel au fost obţinute primele soiuri 
aparţinătoare acestei categorii (soiurile Polizeşti 28 şi Brãila).  

Având în vederea faptul că, din totalul suprafeţelor cu amenajări orizicole, 
potenţial utilizabile la nivel naţional, aproape 30% sunt amplasate pe soluri cu 
diferite grade de sărăturare, obţinerea de soiuri şi linii de perspectivă cu tole-
ranţă mult îmbunătăţită la salinitatea solului, grefată şi pe performanţe agro-
nomice superioare, reprezintă pentru România o prioritate deosebită, luând în 
considerare şi tendinţele actuale de revigorare semnificativă a culturii orezului. 

 
MATERIALUL ŞI  METODA DE CERCETARE 

 
Materialul biologic studiat a fost reprezentat prin 25 soiuri şi linii de pers-

pectivă de orez obţinute în cadrul reţelei experimentale A.S.A.S. (I.N.C.D.A. 
Fundulea - Laboratorul de ameliorarea orezului Chirnogi şi S.C.D.A. Brăila - 
Centrul Experimental Polizeşti). De asemenea, au fost incluse în experimentare 
şi soiuri de provenienţă străină, reprezentative. 

Au fost organizate trei categorii de experienţe: în vase de vegetaţie, în dispo-
zitive cu sol în aşezare naturală, de diferite texturi, dar cu inducerea artificială a 
salinităţii şi, respectiv, în parcele amplasate în câmpuri experimentale cu soluri 
sărăturate. 

Salinitatea indusă artificial s-a realizat în trei variante: redusă (0,4% săruri 
solubile), medie (0,6% săruri solubile) şi ridicată (0,8% săruri solubile). 

În condiţii de câmp, semănatul orezului s-a efectuat în apă, prin împrăştiere 
şi în uscat, prin încorporarea seminţelor în sol la adâncimea de 1-3 cm, în 
ambele variante utilizându-se 270-300 kg sămânţă/ha. 

Fertilizarea a constat din aplicarea a 120 kg s.a. azot/ha şi a câte 100 kg s.a. 
fosfor şi potasiu/ha. 

Principalele criterii de apreciere a nivelului de toleranţã la salinitate a 
genotipurilor testate au constat în durata şi procentul de rãsãrire şi producţia de 
boabe obţinută. 

Ca martor de referinţã a fost utilizat soiul Polizeşti 28. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

În condiţii de salinizare indusă artificial, la un nivel mediu al acesteia, s-a 
constatat o diferenţiere semnificativă a genotipurilor studiate, în timp ce la 
concentraţii ridicate de sare, reacţia specifică a soiurilor a fost mult mai 
apropiată. Comparativ cu nivelul de salinizare ridicat (0,8% săruri), producţiile 
de boabe au fost în medie superioare cu 30%, la nivelul redus de salinizare 
(0,4% săruri) şi cu 20% superior, la nivelul de salinizare mediu (0,6% săruri). 
Alura concavă vs. convexă a curbelor de toleranţă a evidenţiat comportarea 
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superioară a soiurilor Olteniţa şi Polizeşti la stresul salin, fapt confirmat şi de 
datele experimentale obţinute privind toleranţa agronomică relativă (50% din 
producţia obţinută pe terenuri normale). Astfel, acest nivel a fost realizat la 
concentraţia de 0,6% săruri solubile la liniile M 351 şi F 31, în timp ce la 
soiurile Olteniţa şi Polizeşti, plafonul de 50% din performanţele de producţie în 
condiţii normale a fost realizat la o concentraţie de săruri solubile de 0,75% 
(figura 1). Pe baza cercetãrilor efectuate, s-a constatat că soiurile mai tolerante 
la sărăturare (Olteniţa, Polizeşti 28 etc.), de regulă, sunt soiuri de tip intensiv, cu 
talie joasã, port erect al plantei, frunze de culoare verde închis şi cu un sistem 
radicular foarte bogat şi de suprafaţă (rădăcinile active amplasate preponderent 
în stratul de sol 0-5 cm). 

 

 
 

Fig. l  Influenţa salinităţii solului pe adâncimea 0-40 cm asupra producţiei relative de orez 
(Influence of soil salinity, on 0-40 cm depth, on rice relative yield) 

 
 
 

Principalele însuşiri fizico-chimice ale solului din zona Polizeşti-Giurgeni, 
unde au fost executate experienţele de câmp, sunt redate în tabelul 1. Datele 
înscrise în tabel relevă faptul că solul aparţine tipului aluvial alcalinizat (sol 
tipic salin), unde apa freatică se situează la adâncimea de 100-120 cm, care 
prezintă următoarele caracteristici: grad de mineralizare cuprins în intervalul 
1,0-2,2 g/l, pH-ul de 8,3-8,8, reziduuri minerale > 120 mg/100 g sol şi cu 11,0-
12,0% pondere a sodiului din total. 
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Tabelul 1 
Caracteristicile fizice şi chimice principale ale solului aluvial 

 din zona Polizeşti – Giurgeni 
(Main physical and chemical features of alluvial soil  

of Polizeşti – Giurgeni area) 
 

Adâncimea 
solului 
(cm) 

Densi-
tatea 

aparen-
tă 

(g/cm3) 

Poro-
zitatea 
totală 
(%) 

Conducti-
vitatea 

hidraulică
(Ksat.mm/

h) 

Conţi-
nutul 

în 
humus

(%) 

P 
mobil
(ppm)

K 
mobil
(ppm)

pH 

Reziduuri 
minerale 

(mg/ 
100 g) 

% 
sodiu 
din 

total 
 

  0 – 20 1,44 46,4 0,30 2,47 31 257 8,74 124 11,8 
20 – 40 1,46 45,5 114 2,47 20 173 8,85 149 11,5 
40 – 60 1,44 46,1 120 1,80 13 120 9,10 144 10,3 
60 –  80 1,42 47,0 134 - - - 9,30 140 12,3 
  80 –100 - - - - - - 9,50 127 18,8 
100 –120 - - - - - - 9,40 129 15,9 

 
Rezultatele de producţie obţinute în culturi comparative de concurs, realizate 

în perioada 1988-2002 pe solul puternic sărăturat de la Giurgeni, evidenţiază  
superioritatea soiurilor autohtone Olteniţa, Magic şi Brăila, care, alături de soiul 
Polizeşti 28, au obţinut recolte medii de boabe cuprinse între 3650 şi 4330 
kg/ha. În acest context, s-au remarcat, cu precădere, soiurile Olteniţa şi Magic 
prin sporuri de recoltă de 18% faţă de soiul martor (tabelul 2). 

 
Tabelul 2  

Rezultate obţinute în culturi comparative de concurs pe un sol puternic sărăturat.  
Giurgeni, 1988-2002 

(Results obtained in competitive trials, on strongly salty soil. 
Giurgeni, 1988-2002) 

 
Producţia Nr.  

crt. 
Soiul / linia 

kg/ha % 
1 O l t e n i ţ a (M 350) 4330 118 
2 Magic (M 351 ) 4310 118 
3 Brăila 3950 109 
4 Cigalon 3790 103 
5 Polizeşti 28 (martor) 3650 100 
6 Spalcik 3450 94 
7 Lido 3410 93 
8 Cristal 3190 87 
9 F.19 3130 85 
10 S. Andrea 3000 82 
11 Chirnogi 2950 80 
12 Dunărea (F 31 ) 2920 79 
13 Ballila 2270 62 

  DL 5 % = 350 kg/ha 

     
În tabelul 3 sunt prezentate datele experimentale de producţie obţinute în 

funcţie de metoda de semănat, în aceeaşi perioadă de testare. Se remarcă faptul 
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că la semănatul în apă toate genotipurilor testate au reacţionat deosebit de 
favorabil, diferenţele înregistrate faţă de performanţele de producţie obţinute 
prin utilizarea tehnologiei de semănat în uscat sunt cuprinse între 1220 şi 1900 
kg/ha. Cu producţii medii, de 6230 şi 6110 kg/ha, soiurile Olteniţa şi Magic s-
au detaşat faţă de martor prin sporuri de recoltă de 17,5-19,8%. 

 
Tabelul  3  

Diferenţe înregistrate între cele două metode de semănat (uscat şi apă) pe un sol sărăturat. 
Giurgeni, 1988-2002 

(Differences registered between the two sowing methods (dry and water), on a salty soil. 
Giurgeni, 1988-2002) 

 

Semănat 
în uscat 

Semănat 
în apă 

Diferenţe faţă de 
semănat în uscat 

 
Nr 
crt. 

Soiul / linia 

kg/ha % kg/ha % kg/ha % 
1 O l t e n i ţ a (M 350) 4330 118,6 6230 119,8 1900 143,9 
2 Magic (M 351) 4310 118,0 6110 117,5 1800 141,8 
3 Brăila 3950 108,2 5330 102,5 1540 134,9 
4 Cigalon 3790 103,8 5330 102,5 1540 140,6 
5 Polizeşti 28 (martor) 3650 100,0 5200 100,0 1550 142,5 
6 Spalcik 3450 94,5 4910 94,4 1460 142,3 
7 Lido 3410 93,4 4630 89,0 1220 135,8 
8 Cristal 3190 87,4 4560 87,7 1370 142,9 
9 Dunărea (F 31) 3130 85,7 4530 87,1 1400 144,7 
10 S. Andrea 3000 82,2 4460 85,8 1460 146,7 
11 Chirnogi 2950 80,8 4460 85,8 1510 151,2 
12 F 19 2920 80,0 4160 80,0 1240 142,5 
13 Ballila 2270 62,2 4130 79,4 1860 181,9 

                                                                        DL 5% = 350 kg/ha 
 
 

Un aspect meritoriu, relevat de datele experimentale obţinute, este acela  că 
soiurile Cristal şi Dunărea, aparţinătoare tipului de orez cu bobul lung, au 
realizat în condiţiile solului sărăturat de la Polizeşti-Giurgeni producţii de peste 
7 t/ha, deşi numeroase experimente întreprinse în mari ţări cultivatoare de orez 
au evidenţiat reacţii negative puternice al acestui tip de orez la creşterea 
concentraţiei în săruri. 

 
CONCLUZII 

 
 Obţinerea de soiuri cu toleranţă superioară la salinitate, bazată pe lucrări 

de ameliorare desfăşurate în acest scop, asigură valorificarea eficientã a 
solurilor sărăturate, cu pondere însemnată în arealul de cultură a orezului din 
România.  
 Pentru o valorificare eficientă a potenţialului soiurilor remarcate pentru 

toleranţă ridicată la stres salin, metoda de semănat recomandată este cea în apă, 
aceasta fiind cea mai adecvată în condiţiile climatice din România. 
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