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Abstract 
 
The aim of this study is the identification of valuable spring barley genotypes from ARDS Turda 

collection which can be used, in the future program of hibridization and estimates the actual collection 
variability. 

Some morphological traits such as: plant height, the width flag leaf and the flag leaf length have 
been assessed. 

The components of production, such as thousand kernel weight (TKW), weight of grains per main 
spike and biological production per plant were also evaluated. 

 
Key words: spring barley, flag leaf, thousand kernel weight, height of plants, weight of grains/main spike.  
Cuvinte cheie: orzoaică de primăvară, frunza stindard, masa a 1000 boabe, talia plantelor, greutatea boabelor 

din spic. 
 

INTRODUCERE 
 

Orzul este una dintre cele mai vechi plante de cultură care a jucat un rol important în 
dezvoltarea civilizaţiei umane şi a contribuit la progresul ştinţelor agronomice, 
fiziologice, genetice, de ameliorarea plantelor şi în obţinerea malţului pentru bere. Orzul 
este cultivat şi utilizat în întreaga lume şi a constituit pentru multe secole hrana de bază a 
animalelor sau chiar a omului. Orzul este printre primele plante luate în cultură şi a jucat 
un rol deosebit de important pe timpul a sute sau chiar mii de ani de civilizaţie a omului 
(de la omul care avea ca stil de viaţă vânătoarea şi trăia din vânat la omul care avea stilul 
de viaţă agrar). 
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Actualmente, 55-60% din producţia de orz este utilizată ca furaj, 30-40% pentru malţ, 
2-3% în alimentaţia umană şi cca 5% este folosit ca sămânţă pentru reînfinţarea culturilor 
(U l l r i c h , 2011). 

În ţara noastră suprafeţele cultivate cu orz şi orzoaică au fluctuat foarte mult de la un 
an la altul, dar în ultimul timp se situează în jurul valorii de 400-500 de mii de hectare. În 
ceea ce priveşte producţia medie şi aceasta a variat, dar în ultimii ani se menţine la 
aproximativ 3 t/ha. 

P e r o v i c  şi colaboratorii (2001) au efectuat un studiu pe un număr de 106 cultivare 
şi populaţii locale de orzoaică de primăvară din fosta Iugoslavie în ceea ce priveşte unele 
caracteristici morfologice şi unele elemente de producţie. 

Pentru identificarea unor genotipuri valoroase la nivelul colecţiei de orzoaică de 
primăvară de la S.C.D.A. Turda care să poată fi utilizate în lucrările viitoare de hibridare 
şi pentru o estimare a variabilităţii existente la nivelul colecţiei, ne-am propus efectuarea 
unui studiu asupra acesteia.  

Scopul lucrării constă în evaluarea variabilităţii genetice pentru unele caractere 
morfologice şi unele elemente componente ale producţiei în colecţia de soiuri de orzoaică 
de primăvară de la S.C.D.A. Turda şi identificarea unor surse genetice valoroase pentru 
ameliorare. 

Caracterele care au fost analizate sunt: înălţimea plantelor, lungimea frunzei stindard, 
lăţimea frunzei stindard, masa a 1000 boabe, greutatea boabelor din spic şi producţia 
biologică. Pentru estimarea stabilităţii caracterelor sub influenţa conditiilor climatice, am 
recurs la o analiză a repetabilităţii prin care s-au calculat corelaţiile dintre valorile  
caracterelor obţinute în  anii experimentali 2012 şi 2013. Aceasta oferă indirect informaţii 
asupra indicelui de heritabilitate. 

 
MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

 
Caracteristica colecţiei de orzoaică de primăvară de la S.C.D.A. Turda constă în 

includerea ei ca verigă în cadrul procesului de ameliorarea orzoaicei. Scopul acestei 
colecţii „de lucru” nu este conservarea întregii variabilităţi disponibile la nivelul acesteia, 
ci utilizarea cât mai eficientă a porţiunii utile a acestei variabilităţi pentru crearea de noi 
soiuri mai performante şi adaptate condiţiilor din zona noastră. 

Sămânţa utilizată în studiul colectiei provine, pentru toate genotipurile, din înmulţiri 
efectuate cel puţin odată în condiţiile de la S.C.D.A. Turda. Astfel, a fost asigurată 
sămânţa produsă în condiţii similare pentru toate genotipurile din colecţia studiată în cei 
doi ani experimentali. 

Colecţia de soiuri de orzoaică de primăvară de la S.C.D.A. Turda cuprinde un număr 
de aproximativ 550 de genotipuri reprezentate de soiuri străine şi autohtone, precum şi de 
linii mai vechi sau mai noi obţinute în procesele de ameliorare. Fiecare genotip a fost 
semănat pe cinci rânduri cu lungimea de 1 m, cu distanţa între rânduri de 25 cm. Din 20 în 
20 de genotipuri au fost semănate parcelele cu soiurile martor Daciana şi Romaniţa, soiuri 
create la S.C.D.A. Turda. Semănatul a fost efectuat manual. Acest studiu a fost efectuat pe 
un număr de 477 de genotipuri de orzoaică de primăvară. 
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Înălţimea plantelor s-a determinat cu ajutorul unei rigle gradate în momentul coacerii 
în lapte fiind măsurate plantele de la suprafaţa solului până la vîrful spicului, inclusiv 
aristele. Măsurătorile au fost efectuate la câte două plante pe fiecare rând, deci la 10 
plante/genotip, fiind exprimate în cm. Lungimea şi lăţimea frunzei stindard au fost 
determinate după înspicat la începutul formării bobului, prin măsurare cu rigla şi 
exprimate în cm. Pentru fiecare genotip au fost efectuate trei determinări. 

La maturitate au fost extrase 10 plante din fiecare genotip. Din acestea la 3 plante au 
fost determinate: greutatea plantei întregi (planta principală plus fraţii) fără rădăcină, 
pentru determinarea producţiei biologice (g) şi greutatea boabelor (g) din spicul principal. 
Boabele au fost cântărite cu ajutorul unei balanţe analitice. 

La restul plantelor rămase din fiecare genotip au fost recoltate numai spicele care au 
fost treierate cu ajutorul unei microbatoze, separat pentru fiecare genotip. Sămânţa 
rezultată s-a folosesit, atât pentru reînfinţarea în continuare a câmpului de colecţie, cât şi 
pentru determinarea masei a 1000 de boabe prin cântărirea a 100 de boabe în două probe, 
după care s-a înmulţit cu 10 şi a fost efectuată media celor două probe. 

Parametrii utilizaţi pentru caracterizarea variabilităţii caracterelor studiate au fost 
media aritmetică, abaterea standard, limitele de variţie şi coeficientul de variabilitate. În 
ceea ce priveşte valorile amplitudinii de variaţie a caracterelor analizate acestea sunt 
prezentate sub formă de diagrame. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
Caracteristicele morfologice 
Înălţimea plantelor 
Din studiul taliei plantelor la nivelul colecţiei de soiuri şi linii de orzoaică  (tabelul 1) 

se poate observa că limitele de variaţie pentru talia plantelor în anul 2012 sunt cuprinse 
între 70 şi 102 cm, media este de 90,74 cm şi coeficientul de variaţie, de 5,7%. În anul 
2013, se observă o creştere a înălţimii plantelor, limitele de variaţie fiind cuprinse între 69 
şi 111 cm, iar media a fost de 96,74 cm, cu un coeficient de variaţie de 6,42. Prin 
compararea valorilor parametrilor variabilităţii genotipurilor pentru talia plantelor cu 
valorile parcelelor soiurilor martor Daciana şi Romaniţa, s-a constatat că la nivelul 
colecţiei există o importantă variabilitate de natură genotipică. Mărimea acestei 
variabilităţi este ilustrată de amplitudinea de variaţie mult mai largă în cazul genotipurilor 
comparativ cu a soiurilor martor.  

O grupare a genotipurilor din colecţia de soiuri şi linii de orzoaică de la Turda pe baza 
acestui caracter poate fi: genotipuri cu talia scundă (65-85 cm), genotipuri cu talia 
mijlocie (86-100 cm) şi genotipuri cu talia înaltă (peste 100 cm).   
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Tabelul 1 
Parametrii variabilităţii pentru înălţimea plantei la genotipurile din colecţia de orzoaică   

şi 52 de parcele cu soiurile martor Daciana şi Romaniţa  
(Variability parameters of plant height for the genotypes from spring barley collection and  

52 plots with check variety Daciana and Romaniţa) 
Turda, 2012-2013 

 

Populaţia statistică 

Talia plantei (cm) 

2012 2013 

477 genotipuri 
52 parcele cu 

soiurile martor 
477 genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

Media 90,74 (77*) 87,51 96,74 92,13 
Abaterea standard 5,17 3,02 6,22 4,81 

Amplitudinea 
de variaţie 

 

Minim 70 (56*) 83 69 86 

Maxim 102 (94*) 93 111 98 

Coeficient de variaţie (S%) 5,7 3,46 6,42 5,23 
 Valorile din paranteză sunt pentru comparaţie (după  P e r o v i c  şi colab., 2001) 

 
În comparaţie cu valorile obţinute de P e r o v i c  şi colaboratorii (2001), se poate 

desprinde concluzia că genotiurile din colecţia noastră au o talie a plantelor puţin mai 
mare dar destul de apropiată de genotipurile luate în studiu de aceştia. Media obţinută de 
P e r o v i c  şi colaboratorii pentru genotipurile studiate a fost de 77 cm, iar media 
genotipurilor din colecţia de la Turda se situează în jurul valorii de 93 cm. Distribuţia 
genotipurilor pentru talia plantelor este prezentată sub formă de histogramă în figura 1. 
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Figura 1 – Distribuţia genotipurilor din colecţia de orzoaică de primăvară 

 după înălţimea plantei 
 (Distribution of genotypes for plant height in the spring barley collection) 

Turda, 2012-2013 
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Din analiza acestei histograme se poate observa că talia plantelor este influenţată de 
condiţiile climatice astfel, în anul 2013, un an foarte favorabil pentru cultura orzoaicei de 
primăvară, talia plantelor a înregistrat o uşoară creştere, majoritatea genotipurilor având 
înălţimea cuprinsă între 93 şi 104 cm, comparativ cu anul 2012, când majoritatea 
genotipurilor au avut înălţimea cuprinsă între 88 şi 96 cm. În sprijinul acestei afirmaţii vin 
şi B a u m  şi colaboratorii (2003) care susţin că talia plantelor este influenţată de 
condiţiile de mediu. Majoritatea genotipurilor din colecţia de soiuri şi linii de orzoaică de 
la Turda au talia mijlocie cuprinsă între 86 şi 100 cm.  

Controlul taliei plantelor are un rol deosebit de important, pentru reducerea pierderilor 
de producţie care se înregistrează în urma căderii plantelor şi pentru creşterea indicelui de 
recoltă (B e z a n t  şi colab., 1996). Înălţimea optimă a plantelor, pentru cultivarele 
moderne de orz şi orzoaică este cuprinsă între 70-90 cm (A b e l e d o  şi colab., 2002). 
Înălţimea prea mare a plantelor creşte riscul de cădere, iar înălţimea prea mică complică 
lucrările de recoltat şi reduce abilitatea culturilor de a fi competitive în lupta cu 
buruienile.  

 
Frunza stindard sau frunza steag 
Lăţimea frunzei steag 
Valorile determinate pentru pentru lăţimea frunzei stindard în anul 2012 (tabelul 2) 

sunt de 0,92 cm media, valorile minime şi maxime sunt cuprinse între 0,44 şi 1,53 cm  şi 
cu o valoare a coeficientului de variaţie de 18,47%. În anul 2013 limitele de variaţie au 
avut valori mai mari, fiind cuprinse între 0,5 şi 1,7 cm, media a fost şi ea mai mare de 
1,02, iar coeficientul de variaţie a fost de 18,14%. Prin compararea valorilor amplitudinii 
de variaţie a genotipurilor studiate cu a soiurilor martor poate spune că la nivelul colecţiei 
există suficientă variabilitate care poate fi utilizată în lucrările de ameliorare aceasta fiind 
reflectată şi prin valorile coeficientului de variaţie de 18%. Valori asemănătoare cu cele 
obţinute de noi au fost înregistrate şi de  P e r o v i c  şi colaboratorii (2001). 

 
Tabelul 2  

Parametrii variabilităţii pentru lăţimea frunzei stindard la genotipurile din colecţia de orzoaică de 
primăvară şi 52 de parcele cu soiurile martor Romaniţa şi Daciana  

 (Variability parameters of flag leaf width  for the genotypes from two rows spring barley collection and 
 52 plots with check variety Romaniţa and Daciana) 

Turda, 2012-2013 
 

Populaţia statistică 

Lăţimea frunzei stindard 

2012 2013 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

Media 0,92 (0,91*) 0,93  1,02 0,94 
Abaterea standard 0,17  0,12  0,18 0,11 

Amplitudinea de 
variaţie 

Minim 0,44 (0,45*)          0,7        0,5 0,77 

Maxim 1,53 (1,76*) 1,27        1,7          1,2 

Coeficient de variaţie S% 18,47        12,96 18,14        12,15 
 Valorile din paranteză sunt pentru comparaţie (după  P e r o v i c  şi colab., 2001) 
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Distribuţia genotipurilor pentru lăţimea frunzei stindard este prezentată sub formă de 
histogramă în figura 2. Din analiza acestei histograme se poate observa că şi în cazul 
acestei caracteristici influenţa anului este evidentă. Astfel, în anul 2013 se observa o 
uşoară creştere a lăţimii frunzei stindard faţă de anul 2012, valorile mai mari fiind 
deplasate uşor spre dreapta în anul 2013, comparativ cu anul 2012 când valorile mai mari 
sunt deplasate spre stânga. 

 

 
 

Figura 2 – Distribuţia genotipurilor din colecţia de orzoaica de primăvară după lăţimea frunzei stindard 
 (Distribution of genotypes for width flag leaf in the two rows spring barley collection) 

Turda, 2012-2013 

 
La cerealele păioase primele trei frunze de pe tulpină şi anume: cele de sub spic 

(frunzele pavilion) sunt sursa primară de producere a carbohidraţilor (S i c h e r , 1993). 
Trăsăturile morfologice ale frunzei (mărimea şi aspectul) şi fiziologice (conţinutul în 

clorofilă şi capacitatea de fotosinteză) sunt considerate factori importanţi în determinarea 
producţiei la cereale (C h e n  şi colab., 1995; H i r o t a  şi colab., 1990). Prin urmare, 
frunza steag este una dintre cele mai importante componente în determinarea producţiei 
de boabe la cerealele păioase. 

La orz, importanţa frunzei steag în determinarea randamentului de boabe a fost 
studiată de mulţi cercetători (T u n g l a n d  şi colab., 1987; Z h e n g , 1999 şi alţi). După 
mai multe cercetări s-a constatat că unele trăsături ale frunzei steag (lungimea, lăţimea şi 
unghiul de prindere la tulpină) au un determinism cantitativ (Y a n g  ş i  L u , 1991). 
Pentru controlul lăţimii frunzei stindard au fost depistate gene localizate în cromozomii 
2H, 4H şi 5H (X u e  şi colab., 2008). 
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Lungimea frunzei steag 
Limitele de variaţie pentru lungimea frunzei stindard a genotipurilor din colecţia de 

soiuri şi linii de orzoaică de la S.C.D.A. Turda sunt prezentate în tabelul 3. Prin 
compararea valorilor parametrilor variabilităţii genotipurilor cu valorile parcelelor 
soiurilor martor, se poate constata că la nivelul colecţiei există o importantă variabilitate 
de natură genotipică, ilustrată de amplitudinea de variaţie mai largă în cazul genotipurilor 
comparativ cu soiurile martor Romaniţa şi Daciana. 

Tabelul 3 
Parametrii variabilităţii pentru lungimea frunzei stindard la genotipurile din colecţia de orzoaică  

de primăvară şi 52 de parcele cu soiurile martor Romaniţa şi Daciana  
 (Variability parameters of flag leaf length  for the genotypes from two rows spring barley collection and  

52 plots with check variety Romaniţa and Daciana) 
Turda, 2012-2013 

 
 
 
 

Populaţia statistică 
 
 

Lungimea frunzei stindard 

2012 2013 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

Media 14,01(11,68*) 14,01 16,05 15,23 

Abaterea standard 1,98   1,42   1,95 1,90 

Amplitudinea de 
variaţie 

Minim 9 (4,5*) 11 11 12 

Maxim 23 (20,55*) 17 25 20 

Coeficient de variaţie S% 14,16 10,13 12,14 12,51 
*  Valorile din paranteză sunt pentru comparaţie (după P e r o v i c  şi colab., 2001) 

 
Se poate observa că valorile care au fost obţinute de noi se apropie de valorile obţinute 

de  P e r o v i c  şi colaboratorii (2001).  
Distribuţia genotipurilor pentru lungimea frunzei stindard din câmpul de colecţie al 

orzoaicei de primăvară de la S.C.D.A. Turda este prezentată în figura 3. Se observă o 
creştere a valorilor acestei caracteristici în anul 2013, când majoritatea genotipurilor (197) 
au lungimea frunzei stindard cuprinsă între 16 şi 17 cm, comparativ cu anul 2012 când la 
cele mai multe genotipuri (175) lungimea frunzei stindard este cuprinsă între 12 şi 13 cm. 

Pentru controlul lungimii frunzei stindard au fost identificate gene care sunt localizate 
în cromozomii 3H, 5H şi 7H (X u e  şi colab., 2008). 
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Figura 3 – Distribuţia genotipurilor din colecţia de orzoaica de primăvară după lungimea frunzei stindard  

(Distribution of genotypes for length flag leaf in the two rows spring barley collection) 
Turda, 2012-2013  

 
Principalele componente ale producţiei 
 
Masa a 1000 boabe (M.M.B.) 
Limitele de variaţie ale genotipurilor pentru acest caracter constatate la nivelul 

colecţiei studiate sunt prezentate  în tabelul 4. În anul 2012, acestea au fost de 38 g pentru 
valoarea minimă şi respectiv 55 g pentru valoarea maximă, cu media de 46,73 g şi 
abaterea standard de 2,45. În anul 2013 valorile parametrilor de variabilitate ai 
genotipurilor pentru M.M.B. au fost mai ridicaţi, astfel media genotipurilor a fost de 51,5 
g cu abaterea standard de 2,61, în timp ce limitele de variaţie s-au situat între 42 şi 59 g. 
Coeficientul de variaţie pentru caracterul analizat a înregistrat valori de 5,25%, respectiv 
5,07%. Comparând valorile coeficientului de variaţie întregistrate la cele 477 de 
genotipuri cu valorile obţinute la soiurile martor Daciana şi Romaniţa, se constată că la 
nivelul colecţiei exită o variabilitate de natură genetică destul de redusă. Toate soiurile de 
orzoaică obţinute la Turda se caracterizează prin boabe relativ mari ceea ce explică 
apropierea soiurilor martor de valorile maxime a genotipurilor. 

Fiind un indicator al mărimii bobului, genotipurile din colecţie pot fi grupate pe baza 
valorilor M.M.B.  în următoarele clase: genotipuri cu greutate mică a boabelor de până la 
37 g, genotipuri cu greutate mijlocie a boabelor cu valori între 38 şi 50 g şi genotipuri cu 
greutate mare a boabelor, de peste 51 g. 

Din figura 4 se observă că marea majoritate a genotipurilor se încadrează în grupa 
genotipurilor cu greutate mijlocie a boabelor, dar totodată se poate identifica şi un număr 
destul de ridicat de genotipuri care prezintă boabe mari. Aceste genotipuri pot fi utilizate 
în programele de ameliorare a productivităţii. 
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Tabelul 4 
Parametrii variabilităţii pentru M.M.B. la genotipurile din colecţia de orzoaică de primăvară şi  

52 de  parcele cu soiurile martor Romaniţa şi Daciana  
(Variability parameters of TKW for the genotypes from two rows spring barley collection and 

 52 plots with check variety Romaniţa and Daciana) 
Turda, 2012-2013 

 

 
 

Populaţia statistică 
 

M.M.B. 

2012 2013 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

Media 46,73 46,81 51,5 51,75 

Abaterea standard   2,45 1,66   2,61  1,96 

Amplitudinea de 
variaţie 

Minim        38       45        42          47 

Maxim        55       53        59          55 

Coeficient de variaţie S%   5,25         3,5  5,07 3,79 

 
 

 
Figura 4 –  Distribuţia genotipurilor din colecţia de orzoaică după masa a 1000 de boabe  

 (Distribution of the genotypes for thousand kernel weigt in two rows spring barley collection) 
Turda, 2012-2013 

 
Aproape toate studiile efectuate mai recent, dar şi cele mai vechi, indică faptul că 

M.M.B are o ereditate destul de complexă, de aceea se recomandă ca selecţia pentru 
M.M.B. să nu se facă în generaţiile timpurii. Cele mai bune rezultate se obţin când 
selecţia se face în generaţiile mai avansate (E s h g h i  şi colab., 2010). 
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C o m a d r a n  şi colaboratorii (2011) menţionează că au fost detectate 3 QTL pentru 
M.M.B. Două dintre QTL sunt localizate în aceeaşi regiune ca şi QTL pentru greutatea 
boabelor/spic. Toate cele trei QTL sunt asociate cu o înflorire generală mai timpurie astfel 
că aceste varietăţi produc mai multe boabe/spic, dar cu o greutate individuală mai redusă, 
ceea ce indică faptul că mecanismele compensatorii funcţionează. Şi alţi autori afirmă că 
în controlul M.M.B., care este şi un indicator indirect al calităţii, intervin 2-3 gene cu 
acţiune cumulativă (P o t l o g  şi colab., 1980). 

 
Greutatea boabelor în spic 
Greutatea boabelor în spic şi numărul de boabe din spic sunt unele din principalele 

elemente componente ale producţiei/plantă. Acest caracter a avut valori cuprinse între 
0,81 şi 1,81 g, pe ansamblul colecţiei de orzoaică media fiind de 1,23 g, cu abaterea 
standard de 0,17 pentru anul 2012, iar în anul 2013 media a fost de 1,32 g, cu abaterea 
standard de 0,17. Coeficientul de variabilitate cu valoarea de 14,11 şi, respectiv, 13,36%, 
sugerează o gamă destul de amplă pentru greutatea boabelor în spic. Rezultate 
asemănătoare au fost raportate şi de  P e r o v i c  şi colaboratorii (2001), cu menţiunea că 
limitele de variaţie au fost mult mai largi, fiind cuprinse între 0,35 şi 2,58 g, cu toate că 
media genotipurilor luate în studiu de cercetătorii sârbi este de 1,23, este identică cu 
media genotipurilor din studiul nostru (tabelul 5). 

 
Tabelul 5 

Parametrii  variabilităţii pentru greutatea boabelor în spic la  genotipurile din colecţia de orzoaică 
 şi 52 de parcele cu soiurile martor Romaniţa şi Daciana  

(Variability parameters of grain weight per spike for the genotypes from two rows spring barley collection  
and 52 plots with check variety Romaniţa and Daciana) 

Turda, 2012-2013 
 

 
 

Populaţia statistică 
 

Greutatea boabelor în spic 

2012 2013 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

477 
genotipuri 

52 parcele cu 
soiurile martor 

Media 1,23 (1,23*) 1,32 1,32 1,46 

Abaterea standard 0,17 0,08 0,17 0,06 

Amplitudinea de 
variaţie 

Minim 0,71 (0,35*) 1,14 0,72 1,28 

Maxim 1,78 (2,58*) 1,48 1,81 1,58 

Coeficient de variaţie S% 14,11 6,68 13,36 4,49 

*  Valorile din paranteză sunt pentru comparaţie (după Perovic şi colab., 2001) 

 
Diagrama distribuţiei genotipurilor pentru greutatea boabelor (figura 5) este foarte 

apropiată de cea a tipului de distribuţie normală, valoarea mediei fiind aproape de vârful 
curbei de distribuţie pentru anul 2012. În anul 2013 valoarea mediei plasată  este chiar în 
vârful curbei de distribuţie, iar majoritatea genotipurilor s-au grupat în jurul acestei valori. 
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Figura 5 –  Distribuţia genotipurilor din colecţia de orzoaică de primăvară după greutatea boabelor în spic  
(Distribution of genotypes for grain weight of spike in two rows spring barley collection) 

Turda, 2012-2013 
 

După Comadran şi colaboratorii (2011), au fost detectate cinci QTL adiţionale 
pentru această caracteristică, unul localizat în cromozomul 1H, două localizate în 
cromozomul 2H şi altele două localizate în cromozomul 4H. Numărul şi greutatea 
boabelor/spic sunt elemente care depind nu numai de cultivar, ele fiind influenţate şi 
de condiţiile de mediu, de tehnologia de cultură a plantelor precum şi de poziţia 
boabelor în spic (SITE:www.Eurequa.pl/eng/I1.htm). După Deniz şi colaboratorii 
(2009), producţia de boabe este influenţată mai ales de numărul de spice/m2 şi de 
numărul de boabe/spic.  

Relaţia dintre lungimea frunzei stindard şi lăţimea acesteia (figura 6), dată de 
valoarea coeficientului de corelaţie (r=0,396 în anul 2012 şi, respectiv, 0,459 în anul 
2013) indică existenţa unei relaţii pozitive foarte semnificative între cele două 
variabile. Valoarea coeficientului de determinaţie: R2=0,15 în anul 2012 şi, respectiv, 
R2=0,21 pentru anul 2013, ne indică faptul că între cele două variabile există o 
legătură dar care nu este foarte puternică. Această valoare a coeficientul de 
determinaţie arată că, în cazul genotipurilor analizate, din variaţia totală a lăţimii 
frunzei stindard numai aproximativ 15% şi, respectiv, 21% poate fi atribuită variaţiei 
lungimii frunzei stindard.  
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Figura 6 – Relaţia dintre lungimea frunzei stindard şi lăţimea acesteia la genotipurile din colecţia de orzoaică 
de primăvară 

(Relationship between length flag leaf and width flag leaf in the two rows spring barley collection) 
Turda, 2012, 2013 

 
 

Relaţia dintre talia plantelor cu producţia de biomasă în cei doi ani experimentali, 2012 
şi 2013, a fost efectuată pentru un număr de 274 de genotipuri din colecţia de orzoaică de 
primăvară şi este prezentată în figura 7. Se observă existenţa unei relaţii pozitive foarte 
semnificativă între cele două variabile, atât în anul 2012, când coeficientul de corelaţie  r 
are valoarea de 0,557***, cât şi în anul 2013, cu valoarea coeficientului  de corelaţie de 
0,501***. Valoarea coeficientului de determinaţie R2 (de 0,31 în anul 2012 şi de 0,25 în 
anul 2013) indică o legătură destul de strânsă între cele două caractere. Creşterea 
producţiei de biomasă se datorează creşterii taliei plantelor într-o proporţie de aproximativ 
31% în anul 2012 şi, respectiv, 25% în anul 2013. 

Pentru ameliorarea capacităţii de producţie prezintă interes genotipurile care pe lângă 
producţia biologică ridicată realizează şi producţii superioare de boabe, dar care să 
prezinte o talie adecvată a plantelor sub aspect agronomic (pentru rezistenţă la cădere şi 
lupta cu buruienile). Genotipurile încadrate prezintă importanţă pentru viitoarele lucrări 
de ameliorare deoarece au o  talie corespunzătoare şi o producţie biologică superioară.  

Corelarea valorilor unei anumite însuşiri pentru  fiecare genotip cu el însuşi pe cei doi 
ani experimentali oferă informaţii asupra repetabilităţii însuşirii respective pe ansamblul 
colecţiei de soiuri analizate. Coeficientul de repetabilitate exprimă cât de puternic este 
acordul între măsurătorile repetate obţinute în condiţii similare (H a l l i g a n , 2002). 

Coeficienţii de corelaţie au fost calculaţi pentru mai multe caracteristici morfologice şi 
unele elemente componente ale producţiei, dar aici sunt prezentate doar corelaţiile dintre 
talia plantei şi an şi greutatea boabelor în spic şi an. 

 
 



Evaluarea principalelor componente ale producţiei şi a unor caractere morfologice în  
colecţia de orzoaică de primăvară de la S.C.D.A. Turda   

 

95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Relaţia dintre producţia biologică şi talia plantei la 274 de genotipuri din colecţia de orzoaică 
de primăvară  

(Relationship between biological yield and plant height  for  274 genotypes in two rows spring barley collection) 
Turda, 2012-2013 

 
Valoarea coeficientului de corelaţie pentru talia plantelor, de 0,37, sugerează că 

această caracteristică are o stabilitate destul de ridicată (figura 8). Pentru ameliorare 
prezintă importanţă genotipurile care nu au o fluctuaţie mare a taliei de la un an la altul 
(genotipurile stabile) şi care sunt mai scunde, situate în cadranul II din figura 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Gruparea genotipurilor din colecţia de orzoaică de primăvară după talia plantelor  

(Grouping of genotypes for plant height in two rows spring barley collection) 
Turda, 2012-2013  

Relaţia dintre talia plantelor şi producţia biologică 
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Având în vedere modul de calcul al coeficienţilor de corelaţie între ani pentru fiecare 
caracter, acestea pot fi interpretate şi ca indicator al heritabilităţii caracterului respectiv. 
Pentru fiecare însuşire au fost corelate valorile din 2012 cu cele din 2013. 

Şi în cazul greutăţii bobelor din spic (figura 9) valoarea coeficietului de corelaţie 
r=0,37 indică o stabilitate destul de bună a acestei caracteristici şi indirect heritabilitatea 
ridicată pentru această caracteristică.  

Pentru folosirea în lucrările viitoare de ameliorare ca genitori valoroşi pentru această 
caracteristică prezintă importanţă genotipurile care sunt peste valorile medii şi anume cele 
situate în cadranul IV din figura 9. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 9 – Gruparea genotipurilor din colecţia de orzoaică de primăvară după greutatea boabelor din spic  
(Grouping of genotypes for grain weight per spike in two rows spring barley collection) 

Turda, 2012-2013 

 
 CONCLUZII 

 
• Prin aceste lucrări de evaluare a colecţiei de germoplasmă de orzoaică de primăvară 

de la S.C.D.A. Turda au fost iderntificate genotipuri valoroase şi stabile sub aspectul 
principalelor elemente componente ale producţiei şi a trăsăturilor morfologice studiate. In 
cadrul colecţiei de genotipuri există variabilitate de natură genotipică care, utuilizată în 
procesele de hibridare, poate să realizeze recombinări valoroase şi, în final, cultivare 
superioare din punct de vedere al producţiei şi al calităţii acesteia. 

• Colecţia de germoplasmă de la S.C.D.A. Turda este o colecţie de “lucru”, valoroasă 
în ceea ce priveşte variabilitatea genetică, dar, ca orice colecţie de genotipuri, trebuie  
îmbunătăţită continuu cu noi genotipuri, diferenţiate din punct de vedere geografic şi 
genetic, pentru lărgirea şi îmbunătăţirea continuă a bazei genetice existente. 
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