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Abstract
The objectives of the study were to determine the contribution of stem reserves to grain filling in a
barley cultivar and lines under drought stress conditions created at post-anthesis stage by chemical
desiccant application, such as potassium iodide (1%). The study was conducted at NARDI Fundulea in
2012 and 2013. In this study, the rate of grain weight reduction (RGWR), seeds yield tolerance (STY)
and cuticular transpiration (CT) was determined.
The results indicated that some of the genotypes (Smarald, DH 267) were more drought resistant
than the other ones, in respect of RGWR, STY and TC.
Desiccation after anthesis barley plants with a chemical desiccant has provided valuable
information on the differential ability of barley genotypes to translocate assimilates stored in the stem.
Some barley genotypes able to continue filling grain based on translocation were emphasized, which
enables their use as a valuable source to improve resistance to drought.
Key words: barley, post-anthesis drought stress, chemical desiccant, grain weight reduction, seeds yield
tolerance, cuticular transpiration.
Cuvinte cheie: orz, toleranţă la secetă în faza de postanteză, desicare chimică, reducerea greutăţii bobului,
trnspiraţie cuticulară.

INTRODUCERE
Orzul este folosit ca nutreţ pentru animale, materie primă în producţia de bere şi
băuturi distilate, precum şi ca ingredient în produsele “sănătoase”, fiind a patra cereală ca
importanţă cultivată la nivel mondial sub aspectul cantităţii şi suprafeţei. În condiţiile
schimbărilor climatice, seceta reprezintă un factor de stres important chiar şi pentru orz,
care, de cele mai multe ori, datorită fenologiei, reuşea să scape de secetele din ţara
noastră.
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Producţia cerealelor de toamnă este dependentă de cantitatea de asimilate
fotosintetizate în perioada de postanteză, cantitatea de carbohidraţi stocată în organele
vegetative înainte de a fi retranslocate către boabe şi de asimilatele translocate de la
carbohidraţi stocaţi în părţile vegetative ale plantei în timpul perioadei de preanteză.
Contribuţia asimilatelor din faza de preanteză la formarea recoltei finale la cerealele
de toamnă poate fi de până la 30% sau chiar mai mult în condiţii de stres hidric (P r z u l j
şi M o m c i l o v i c , 2001). Abilitatea efectivă de translocare a asimilatelor din tulpină şi
frunze pentru dezvoltarea boabelor este necesară pentru maximizarea producţiei în
condiţii de stres hidric (T u r n e r şi B e g g , 1981).
O metodă foarte eficientă de stimulare/inducere a secetei la postanteză o reprezintă
tratarea plantelor cu diferiţi desicanţi (ex. clorură de magneziu) la anumite zile de la
anteză (B l u m , 1983), sugerându-se că soiurile care translocă o cantitate mai mare din
carbohidraţii de rezervă către boabe sunt mai în măsură să menţină o greutate a boabelor
stabilă în condiţii de deshidratare. In plus, în alte studii efectuate pe acelaşi subiect,
reducerea greutăţii cerealelor datorită desicării chimice s-a corelat semnificativ cu
reducerea greutăţii cerealelor cauzată de secete naturale (D o g a n şi colab., 2012).
Scopul lucrării îl reprezintă screeningul germoplasmei de orz pentru identificarea de
surse genetice valoroase pentru translocarea asimilatelor în condiţii limitative de apă.
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
Studiul a fost realizat la I.N.C.D.A. Fundulea în câmpul experimental al colectivului
Ameliorarea orzului, în anii 2012 şi 2013. Materialul genetic a fost compus din 14
genotipuri, în anul 2012 şi 60 genotipuri în 2013, de orz şi orzoaică de toamnă.
Experimentarea s-a efectuat în parcele de 1x1,5 m. O suprafaţă de 0,5 m din fiecare
parcelă a fost tratată cu 1% iodură de potasiu ca desicant chimic pentru inducerea
stresului hidric. Tratamentul s-a realizat la aproximativ 14 zile după anteză. Pentru
comparaţie restul suprafeţei din fiecare parcelă a fost considerat martor.
La maturitate s-a determinat:
- rata de reducere a greutatii boabelor (%) = (greutate seminţe martor – greutate
seminţe tratament)/greutate seminţe martor)*100;
- toleranţa productiei de seminţe (kg/ha) = producţie martor – producţie tratament;
- MMM (masa a 1000 de boabe) = greutatea a 1000 de seminţe.
La trei zile de la tratamente s-a determinat transpiraţia cuticulară (sau reziduală) (după
metoda C l a r k e şi colab., 1991, adaptată de noi pentru grâu şi orz). S-au recoltat frunze
steag de la martor şi de la plantele tratate (la trei zile de la efectuarea tratamentelor), s-a
determinat greutatea iniţială, s-au ţinut la întuneric timp de patru ore, după care s-au
recântărit şi uscat la etuvă, la 70°C. Formula de calcul a fost urmatoarea:
TC = [(Gi-Su)-(G4-Su)]/Su,
unde Gi a fost greutatea proaspată iniţială, G4 – greutatea proaspată la 4 ore de la
excizare, iar Su reprezintă substanţa uscată a frunzelor.
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REZULTATE
Reducerea producţiei şi greutăţii a 1000 de boabe datorate desicării chimice au fost în
general mai mari în anul 2012, comparativ cu cele înregistrate în anul 2013.
Magnitudinea reducerilor datorită desicării a fost mai mare pentru producţie decât pentru
masa a 1000 de boabe (tabelul 1). Aceasta indică faptul că desicarea chimică cu iodură de
potasiu reduce rata fotosintezei în timpul umplerii boabelor dar poate fi asociată şi cu
pierderea unor boabe formate mai târziu. Dealfel, F i c h e r (1973) arată că reducerea
fotosintezei în timpul umplerii boabelor este cauza principală pentru reducerea greutăţii
boabelor în condiţii de secetă, boabele fiind sink-ul major al carbohidraţilor din această
perioadă.
Tabelul 1
Efectul secetei la postanteză asupra ratei de reducere a greutăţii boabelor şi masei a 1000 de boabe
(The effect of hydric stress at post-anthesis stage on grain weight reduction and weight of 1000 seeds)

Genotipul

Specifcare

Rata de reducere a
greutatii boabelor
(%)

MMB (g)
2012

2013

2012

2013

Martor

Desicare

Martor

Desicare

Smarald

orz de toamnă

4,56

3,94

40,10

38,12

45,70

44,03

DH 267

orzoaică de toamnă

5,11

3,94

45,20

44,12

58,16

52,23

DH 196

orzoaică de toamnă

7,25

4,61

48,10

46,12

58,50

53,31

Ametist

orz de toamnă

12,20

10,12

39,10

36,12

46,61

45,76

Dana

orz de toamnă

14,21

13,55

38,24

34,88

46,66

41,12

Artemis

orzoaică de toamnă

23,12

21,23

40,12

37,12

45,91

40,91

Andreea

orzoaică de toamnă

24,20

23,82

30,12

28,15

31,19

31,53

Madalin

orz de toamnă

26,20

25,40

34,84

31,86

37,63

37,28

F 8-41

orz de toamnă

27,51

23,12

36,12

34,20

38,22

35,33

Sistem

orz de toamnă

35,18

51,26

31,53

31,19

34,84

31,86

Cardinal

orz de toamnă

35,20

37,40

34,84

31,86

38,79

33,18

Univers

orz de toamnă

37,20

35,95

36,20

35,20

39,97

34,92

Maresal

orz de toamnă

39,29

36,51

37,63

37,28

35,34

34,55

Amical

orz de toamnă

48,37

43,83

37,63

37,28

38,24

34,88

24,26

23,91

37,84

35,96

42,55

39,35

Media

Rata de reducere a greutãţii a fost de 4,65-48,37% în anul 2012 şi de 3,94-43,83% în
anul 2013.
În ceea ce priveşte reacţia genotipurilor la stresul indus, atât în anul 2012, cât şi în
anul 2013, comportarea cea mai bunã a avut-o noul soi de orz de toamnã Smarald, dupã
care au urmat în clasament noile linii de orzoaicã de toamnã, DH 267 şi DH 196, linii la
care prin rata micã de reducere a greutãţii boabelor (5,11-7,25% în anul 2012 şi 3,944,61% în anul 2013) s-au departajat mult de media experienţei, medie care a fost de 24,26
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în 2012 şi 23,91% în 2013. Comportare bunã a avut pentru acest indicator şi soiul
Ametist, soi nou, înregistrat în anul 2012, dar şi soiul Dana, un soi mai vechi care s-a
menţinut mulţi ani în culturã şi datoritã toleranţei foarte bune la secetã.
În ceea ce priveşte masa a 1000 de boabe, atât în condiţiile anului 2012, cât şi în cele
ale anului 2013, cele trei genotipuri, care au avut cele mai mici valori în ceea ce priveşte
rata de reducere a greutãţii boabelor, DH 196, DH 267 şi Smarald, au înregistrat cele mai
mari valori ale masei a 1000 de boabe în condiţii de secetã indusã. Astfel, în anul 2012,
faţã de o medie a experienţei de 35,96 g, masa a o mie de boabe la cele trei soiuri a fost
de: 38,12 g la Smarald şi, respectiv, 44,12 la DH 196 şi 46,12 la DH 267, iar în 2013 au
realizat o masă a 1000 de boabe cuprinsă între 44,03 şi 53,31 g, faţã de o medie de numai
39,35 g. Desigur, masa a 1000 de boabe este o însuşire care caracterizeazã fiecare
genotip, iar liniile nou create la I.N.C.D.A. Fundulea sunt rezultatul progresului genetic
înregistrat la orzul şi orzoaica de toamnã în crearea de noi soiuri cu producţie ridicatã, cu
o bunã calitate şi mai ales cu o bunã adaptabilitate la impactul schimbãrilor climatice.
Între toleranţa producţiei de seminţe la stres, exprimată ca diferenţa dintre producţia în
condiţii optime şi în condiţii de stres indus, pe de o parte, şi transpiraţia cuticulară
(caracter fiziologic corelat cu rezistenţa la stres hidric), pe de altă parte, a existat o
corelaţie distinct semnificativă, genotipurile Smarald şi DH 267-4 evidenţiindu-se pentru
aceste caractere. Excepţie face genotipul Amical care, deşi are o capacitate superioară de
reglare a transpiraţiei cuticulare, în condiţii de stres a avut performanţe reduse de
producţie în condiţii de desicare chimică (figura 1). B o r n e r şi colaboratorii (2002) au
raportat că, după aplicarea desicantului, au fost diferenţe privind reducerea în greutate la
cereale şi că soiurile la care reducerea greutăţii a fost mai redusă au fost mai rezistente la
secetă.
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y = 0.0002x + 0.8407
R2 = 0.2963
r = 0.73**
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Figura 1 – Relaţia dintre toleranţa producţiei la stres şi transpiraţie cuticulară la unele
genotipuri de orz de toamnă testate
(Relationship beteewn yield and cuticular transpiration of some tested barley genotypes)
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Testările efectuate în anul 2013 evidenţiază variabilitatea privind translocarea
asimilatelor existentă în cadrul noilor creaţii de orz realizate la I.N.C.D.A. Fundulea. Din
totalul de 60 de genotipuri testate, 9 genotipuri au prezentat o toleranţă bună la secetă în
faza de postanteză sub aspectul translocării asimilatelor din tulpină. Alte nouă linii şi
varietăţi au fost la capătul extrem, gradul de reducere a greutăţii boabelor fiind cuprins
între 46 şi 60% (figura 2).
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Figura 2 – Distributia de frecvenţă pentru translocarea asimilatelor la genotipurile de orz testate în 2013
(Frequency distribution for the translocation of assimilates in barley genotypes tested in 2013)

Cele nouă genotipuri (DH 355-6, DH 267-4, Smarald, DH 196-17/05, DH 315-12/08,
Ametist, Dana, F8-110/11, DH 267/66) au avut o reducere scăzută a greutăţii după
tratamentul chimic (2-15%) şi, prin urmare, o contribuţie mare a rezervei de carbohidraţi
din tulpină pentru producţia de boabe.
CONCLUZII
Desicarea plantelor de orz după anteză cu un desicant chimic (iodura de potasiu) a
oferit informaţii valoroase privind capacitatea diferenţiată a genotipurilor de orz de a
transloca asimilatele stocate în tulpini.
Au fost evidenţiate unele genotipuri de orz capabile să-şi continuie umplerea boabelor
pe bază de translocare, ceea ce oferă posibilitatea utilizării lor în cadul programului de
ameliorare ca surse valoroase pentru îmbunătăţirea rezistenţei la secetă.
Dintre genotipurile recent create, s-a evidenţiat soiul de orz de toamnã Smarald şi
liniile de perspectivă de orzoaicã DH 267 şi DH 196, care pe media celor doi ani de
testare s-au dovedit cele mai tolerante la secetã.
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