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Abstract

The paper presents the results achieved at ARDS Marculesti, during 2013-2015 on behavior of
eight winter barley cultivars (two-row and six-row barley genotypes) based on multiannual testing, in
order to identify and recommend into cultivation of the best valuable genotypes.

Among the three years of experimentation, 2013 was a normal year as rainfall viewpoint, with their
good repartition during vegetation, leading to the highest barley yields.

The average yield of the tested genotypes ranged between 5709 kg/ha – Dana cultivar and 6641
kg/ha – Simbol cultivar; the Artemis, Andreea, Ametist and Smarald cultivars had the lowest values of
the variation coefficient.

During 2013-2015, the Simbol, Smarald, Artemis, Ametist and Andreea cultivars revealed very
significant yield gains, of 778-932 kg/ha, versus Dana check, while the Ametist  and Simbol cultivars
stood by the TKW value (47.6 g and 44.9 g respectively).

The number of ears/m2, plant height as well as the vegetation period were influenced by both
different conditions of water supply and temeperatures registered during testing period.
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INTRODUCERE

Realizarea unor producţii mari de orz, stabile şi superioare din punct de vedere
calitativ, presupune cultivarea mai multor genotipuri valoroase, cu capacitate mare de
producţie, cu însuşiri calitative superioare diferenţiate, rezistente la boli şi adaptate
diferitelor condiţii de mediu.

În formarea recoltei şi calităţii acesteia, influenţa condiţiilor climatice are o importanţă
deosebită. Interacţiunile dintre genotip şi mediu în procesul de ameliorare obligă la
crearea de soiuri cu adaptabilitate la condiţiile climatice favorabile cât şi nefavorabile
(P o p e s c u  şi colab., 1997; N e g r u, 2009).

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
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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).

Datorită factorilor de mediu, foarte diferiţi de la un an la altul, dar şi caracterelor şi
însuşirilor soiului, interacţiunile dintre genotip şi mediu se dovedesc a fi complexe.

Stabilitatea producţiei la orz variază în limite largi din cauza condiţiilor diverse de
cultivare (L e i s t r u m a i t e şi P a p l a u s k i e n e , 2005), fiind un caracter complex
influenţat de multe însuşiri agronomice.

Mărimea, forma şi greutatea boabelor, însuşiri cantitative, sunt, de asemenea,
influenţate atât de factori genetici, cât şi de mediu (E a g l e s şi colab., 1995;
K a c z m a r e c k şi colab., 1999).

Greutatea boabelor de orz, exprimată în mod uzual ca masa a 1000 de boabe, este unul
dintre cele mai importante componente ale producţiei (H a d j i c h r i s t o d o u l o u ,
1990).

Umplerea bobului este influenţată de mediu conducând la o definire dificilă a calităţii
unui genotip, iar durata umplerii boabelor a fost raportată ca fiind slab corelată cu
greutatea şi mărimea bobului (C o v e n t r y şi colab., 2003).

Lucrările de ameliorare trebuie să vizeze selectarea de genotipuri cu o capacitate mare
de înfrăţire, care să dea 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 o rezistenţă bună la cădere (V o i c a , 2008).

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute la S.C.D.A. Mărculeşti, în perioada 2013-2015,
privind comportarea unui număr de 8 soiuri de orz de toamnă (cu şase şi două rânduri de
boabe în spic), pe baza testărilor multianuale, în vederea identificării şi recomandării
pentru extinderea în cultură, în zonă, a celor mai  bine adaptate genotipuri.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Datele prezentate în această lucrare se referă la comportarea a 8 soiuri de orz de
toamnă: Dana, Cardinal FD, Univers, Ametist, Smarald şi Simbol (cu şase rânduri de
boabe în spic), Andreea şi Artemis (cu două rânduri de boabe în spic), în condiţii de
fertilizare cu azot şi fosfor, într-o cultură comparativă de orz de toamnă, cu o suprafaţă
recoltabilă a parcelei de 7 m2.

Experienţele au fost efectuate în perioada 2013-2015, în câmpul experimental, pe un
sol cernoziom vermic lutos, cu pH-ul în apă de 8,0-8,3, conţinutul de humus de 3%,
conţinutul de azot de 0,160%, P-ALC de 35 ppm şi K mobil 126 ppm.

Tehnologia de cultură aplicată a fost cea specifică culturii orzului şi orzoaicei de
toamnă. Planta premergătoare a fost muştar în 2013,  rapiţa în 2014 şi floarea-soarelui în
2015, iar semănatul s-a executat la densitatea de 450 boabe germinabile/m2.

În cei trei ani de testare, genotipurile studiate au fost caracterizate atât din punctul de
vedere al capacităţii de producţie, cât şi al unor caractere morfologice.

Condiţiile climatice din anii de experimentare 2013-2015 au fost diferite de la un an la
altul, dar mai ales în cadrul aceluiaşi an, ceea ce a determinat reacţii specifice ale
genotipurilor de orz de toamnă. Genotipurile studiate s-au comportat diferit în funcţie de
numărul de rânduri de boabe în spic şi de constituţia lor genetică.
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În medie pe cei trei ani de studiu, abaterea faţă de media multianuală în ceea ce
priveşte temperatura, pe perioada de vegetaţie a orzului (septembrie-iunie) a înregistrat
valori cuprinse între -0,1oC (luna decembrie) şi 2,2oC (luna martie) (figura 1).

Figura 1 – Variaţia temperaturilor înregistrate la cultura orzului în perioada 2013-2015
(Variation of temperatures registered in winter barley during 2013-2015)

În perioada de experimentare 2013-2015, temperatura medie a fost mai mare cu 0,9oC
în anul 2014-2015, cu 1,5oC în 2013-2014 şi cu 1,9oC în 2012-2013 faţă de media
multianuală, ceea ce confirmă tendinţa de încălzire în această zonă.

Figura 2 – Precipitaţiile înregistrate la cultura orzului de toamnă în perioada 2013-2015
(Rainfall registered in winter barley during 2013-2015)
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În ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii, pe întreaga perioadă de vegetaţie a
orzului, abaterea faţă de suma multianuală a variat de la -0,8 mm în luna aprilie la 44,8
mm în luna ianuarie (figura 2).

Analizând suma anuală a precipitaţiilor comparativ cu media multianuală, se constată
că în anul 2013-2014 s-au înregistrat 650,3 mm precipitaţii, însă distribuţia acestora a fost
neuniformă pe parcursul perioadei de vegetaţie; în anul 2014/2015 s-au înregistrat 641
mm, iar în anul 2012/2013 suma precipitaţiilor a fost sub media multianuală (507,6) mm.
Media multianuală pe perioada de vegetaţie a orzului (septembrie-iunie) a fost de 599,6
mm.

S-a constatat că repartiţia precipitaţiilor pe fenofazele orzului a avut o influenţă directă
asupra producţiei genotipurilor studiate.

Prelucrarea statistică a rezultatelor de producţie s-a făcut prin analiza varianţei, testul F şi
diferenţele limită, corespunzător cu metoda de aşezare (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 , 1968), pentru fiecare genotip din cei trei ani de testare, în aceeaşi
localitate. Stabilitatea producţiei a fost apreciată pe baza coeficientului de variaţie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Analiza varianţei a evidenţiat, în toţi cei trei ani de experimentare, diferenţe
semnificative între cele opt soiuri de orz de toamnă luate în studiu, condiţiile climatice
din această perioadă având efecte semnificative asupra comportării soiurilor de orz
studiate.

Analizând dinamica producţiei soiurilor pe ani, prezentate în tebelul 1, se observă o
fluctuaţie puternică a acesteia, fiind determinată în principal de anii de experimentare şi
într-o mai mică măsură de genotip.

Tabelul 1
Producţia soiurilor de orz obţinută la S.C.D.A. Mărculeşti în perioada 2013-2015

(Yield of barley cultivars achieved at ARDS Marculesti, during 2013-2015)

Soiul
2013 2014 2015

Prod.
(kg/ha)

Dif.
(kg/ha)

Sem. Prod.
(kg/ha)

Dif.
(kg/ha)

Sem. Prod.
(kg/ha)

Dif.
(kg/ha)

Sem.

Dana (Mt.) 6590 4962 5575
Cardinal FD 7221 631 * 5845 883 5759 184
Univers 6755 165 5475 513 5804 229
Ametist 7180 590 * 6235 1273 ** 6075 500
Smarald 6963 373 6889 1927 *** 6030 455
Simbol 7428 838 ** 6361 1399 ** 6134 559
Andreea 7004 414 6018 1056 * 6440 865 *
Artemis 6635 45 6014 1052 * 7091 1516 **
Media 6972 5975 6114
s% 6,0 11,0 11,1

DL 5%                         589                                   897                                  818
DL 1%                         816                                 1243                                1134
Dl 0,1%                      1134                                1727                                1576
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Din cercetările efectuate în perioada 2013-2015 se constată că cele mai bune rezultate
s-au obţinut în anul 2013, an favorabil pentru cultura orzului de toamnă, urmat de anul
2015, iar în anul 2014 producţiile au fost mai scăzute, din cauza excesului de umiditate
din lunile mai şi iunie, care au creat condiţii nefavorabile în perioada înfloritului şi
formării boabelor, precum şi căderea plantelor, determinând în mod hotărâtor nivelul
producţiilor.

În anul 2013 s-au realizat producţiile cele mai mari, cu valori cuprinse între 6590
kg/ha la soiul Dana şi 7428 kg/ha la soiul Simbol. Cea mai mare producţie de orz a fost
realizată la soiul de orz cu şase rânduri de boabe Simbol (7428 kg/ha), care a depăşit soiul
martor Dana cu 838 kg/ha, urmat de soiul Cardinal FD  cu o producţie de 7221 kg/ha şi o
diferenţă de producţie faţă de soiul martor de 631 kg/ha şi soiul Ametist cu o producţie de
7180 kg/ha şi o diferenţă de producţie de 590 kg/ha faţă de soiul martor Dana. Diferenţe
semnificative de producţie s-au înregistrat doar la soiurile Simbol (distinct semnificativ),
Cardinal FD şi Ametist (semnificative), iar la celelalte soiuri diferenţele de producţie faţă
de soiul martor fiind nesemnificative.

Media soiurilor a fost de 6972 kg/ha. Soiurile Simbol, Cardinal FD, Ametist şi
Andreea au depăşit producţia medie a soiurilor, iar celelalte patru soiuri au realizat
producţii sub nivelul producţiei medii.

Coeficientul de variaţie (s%) a fost de 6,01% şi se admite că distribuţiile de frecvenţe
ale acestui an au prezentat o variaţie mai mică.

În anul agricol 2014, producţiile realizate au fost mai scăzute decât în ceilalţi ani, din
cauza precipitaţiilor căzute în lunile mai şi iunie, precum şi căderii plantelor în perioada
de vegetaţie. Nivelul producţiilor soiurilor din acest an a variat între 4962 kg/ha la soiul
Dana (martor) şi 6889 kg/ha la soiul Smarald.

Sporurile de producţie au fost asigurate statistic, fiind semnificative la cele două soiuri de
orz cu două rânduri de boabe Andreea şi Artemis, distinct semnificativ la soiurile Ametist şi
Simbol şi foarte semnificative la soiul de orz  cu şase rânduri de boabe Smarald. La soiurile
Univers şi Cardinal FD sporurile de producţie nu au fost asigurate statistic.

În 2014, producţia medie a soiurilor a fost de 5975 kg/ha, fiind depăşită de soiurile
Ametist, Smarald, Simbol, Andreea şi Artemis.

Coeficientul de variaţie (s%) a fost de 11,0%, ceea ce a reprezentat  o variaţie mijlocie.
Producţiile obţinute în anul 2015 au variat  între 5575 kg/ha la soiul martor Dana şi

7091 kg/ha la soiul Artemis.  Cele mai bune producţii s-au realizat la soiurile de orz cu
două rânduri de boabe Andreea (6440 kg/ha), cu o diferenţă de producţie faţă de soiul
martor Dana de 865 kg/ha şi Artemis cu o producţie de 7091 kg/ha şi o diferenţă de
producţie faţă de soiul martor de 1516 kg/ha. Un nivel bun de producţie s-a obţinut şi la
soiurile Simbol, Ametist şi Smarald. La aceste soiuri, diferenţele de producţie faţă de
soiul martor Dana au fost cuprinse între 455 kg/ha şi 559 kg/ha, dar nu au fost asigurate
statistic. Sporuri de producţie asigurate statistic s-au înregistrat la soiurile Andreea
(semnificativ) şi Artemis (distinct semnificativ).

Producţia medie a soiurilor a fost de 6114 kg/ha. Soiurile Simbol, Andreea şi Artemis
au realizat un nivel de producţie mai ridicat decât media soiurilor.

Coeficientul de variaţie în acest an a avut o variaţie mijlocie de 11,1%.
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În figura 3 este prezentată relaţia dintre producţia medie şi amplitudinea producţiei la
cele opt genotipuri de orz, testate în perioada 2013-2015, din punctul de vedere al
condiţiilor de mediu.

Figura 3 – Relaţia dintre producţia medie şi amplitudinea producţiilor
(Relationship between average yield and yields amplitude)

Cea mai mare amplitudine (diferenţă între producţia maximă şi cea minimă a aceluiaşi
soi) s-a înregistrat la soiul Dana 1628 kg/ha, urmat de soiul Cardinal FD 1462 kg/ha.
Diferenţe mari de producţie, de peste 1000 kg/ha, s-au obţinut la soiurile Simbol (1294
kg/ha), Univers (1280 kg/ha), Ametist (1105 kg/ha) şi Artemis (1077 kg/ha). Cele mai
mici amplitudini (diferenţe de producţie) în condiţii contrastante de mediu s-au realizat la
soiurile Andreea şi Smarald. Amplitudinea producţiei medii a soiurilor Andreea şi
Smarald a fost mai mică decât amplitudinea mediei experienţei, 997 kg/ha.

In ce privește clasificarea soiurilor în vederea recomandării lor, 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 varianţei.

În tabelul 2 este prezentată analiza variaţiei producţiilor obţinute în cei trei ani studiaţi,
2013, 2014 şi 2015.

Proba F, faţă de eroarea experimentală, arată efecte distinct semnificative ale
variantelor.

În tabelul 3 este prezentată analiza variaţiei producţiilor pentru o serie de trei ani,
2013-2015.

Pentru producţia de boabe la soiurile de orz de toamnă din perioada 2013-2015,
analiza varianţei a pus în evidenţă efecte distinct semnificative şi semnificative, atât ale
variantelor, cât şi ale interacţiunii variantelor cu anii. Aceasta arată că soiurile au avut un
comportament diferit de la un an la altul. Faţă de interacţiunea anilor cu soiurile, efectul
variantelor este distinct semnificativ.

În medie pe cei trei ani de experimentare, nivelul producţiei de orz la genotipurile
studiate a variat între 5709 kg/ha la soiul Dana şi 6641 kg/ha la soiul Simbol (tabelul
3).
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Tabelul 2
Analiza varianţei şi testul F pentru anii studiaţi

(ANOVA and F test for years under study)

2013 SP GL SP/GL Proba F
SP total 4107562 23
Repetiții 669324 2
Variante 2650748 7 378678,3 6,73215 (2,76-4,28)**
Eroare 787490 14 56249,26

2014
SP total 10012912 23
Repetiții 533066 2
Variante 7043954 7 1006279 5,783471 (2,76-4,28)**
Eroare 2435892 14 173992,3

2015
SP total 10610566 23
Repetitii 2818180 2
Variante 5349014 7 764144,9 4,378386 (2,76-4,28)**
Eroare 2443372 14 174526,6

Tabelul 3
Analiza variaţiei şi testul F pentru seria de trei ani

(ANOVA and F test for three- years serie)

Cauza
variabilităţii SP GL SP/GL

Proba F

Faţă de
eroare

Faţă de
interacţiunea
variante x ani

Blocuri 2863617 6
Ani 30590177 2

Variante 222155647 7 31736521 188,9546** 64,45218**
(2,25-3,12) (2,76-4,28)

Variante  x ani 6893658 14 492404,1 2,93107**
(1,90-2,49)

Eroare 7054244 42 167958,2
Totală 269557342

Cea mai bună producţie s-a realizat la soiul de orz Simbol, la care s-a obţinut 6641
kg/ha, depăşind producţia soiul martor Dana cu o diferenţă de producţie de 932 kg/ha.

Analizând semnificaţia diferenţelor faţă de soiul martor Dana, se poate spune că acesta
a fost depăşit foarte semnificativ de soiurile Ametist, Smarald, Simbol, Andreea şi
Artemis şi distinct semnificativ de soiul Cardinal FD. La soiul Univers, diferenţa de
producţie faţă de soiul martor Dana nu este semnificativă.

În ceea ce privește diferenţele de producţie faţă de media soiurilor, s-a constatat că
aceste diferenţe nu au fost asigurate statistic, iar soiul Dana a realizat un spor de
producţie, distinct semnificativ, inferior faţă de producţia medie a soiurilor (tabelul 4).
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Referitor la interacţiunea dintre ani şi soiuri, s-a observat că la soiurile de orz Ametist,
Smarald, Simbol, Andreea şi Artemis sporurile de producţie obţinute faţă de soiul martor
au fost asigurate statistic, semnificativ, iar stabilitatea producţiilor este determinată în
primul rând de răspunsul diferit al soiurilor la condiţiile climatice foarte diferite în cei trei
ani de testare.

Tabelul 4
Producţia soiurilor de orz de toamnă obţinută la S.C.D.A. Mărculeşti

în perioada 2013-2015
(Yield of winter barley cultivars achieved at ARDS Marculesti, during 2013-2015)

Soiul
Prod.

(kg/ha)

% Diferenţa (kg/ha) Semnificaţia

Mt. Media
soiurilor Mt. Media

soiurilor Mt. Media
soiurilor

Intreacţiunea
ani x soiuri

Dana (Mt.) 5709 100 90 0 -645 00
Cardinal FD 6275 110 99 566 -79 **
Univers 6011 105 95 302 -343
Ametist 6497 114 102 788 143 *** *
Smarald 6627 116 104 918 273 *** *
Simbol 6641 116 105 932 287 *** *
Andreea 6487 114 102 778 133 *** *
Artemis 6580 115 104 871 226 *** *
Media 6354
DL 5%                                                                390 711
DL 1 % 522                                                     986
DL 0,1%                                                             686                                                   1369

Cercetările efectuate în perioada 2013-2015, la S.C.D.A. Mărculeşti au arătat că cele
mai performante producţii s-au obţinut la soiurile de orz Simbol, cu o producţie de 6641
kg/ha, Smarald cu 6627 kg/ha, Artemis cu 6580 kg/ha, Ametist cu 6497 kg/ha şi Andreea
cu o producţie de 6487 kg/ha.

În alegerea genotipurilor de orz de toamnă, cultivate în anumite zone de cultură, în
condiţii de mediu diferite, stabilitatea producţiei reprezintă un criteriu important.

Stabilitatea unui genotip poate fi definită ca variabilitate a acestuia faţă de diferitele
medii de cultură, coeficientul de variabilitate (C.V.%) putând astfel sa fie considerat
ca cea mai adecvată măsură a stabilităţii (L i n şi colab., 1986; H u h n, 1987, citaţi de
P o p e s c u  şi colab., 1987).

În figura 4 este prezentată relaţia dintre producţie şi coeficientul de variaţie.
Genotipurile de orz de toamnă Artemis (C.V. 8,37%), Andreea (C.V. 8,65%), Ametist
(C.V. 9,58%) şi Smarald (C.V. 9,62%) au fost caracterizate ca având o variaţie a
producţiilor mică (C.V.%<10%), iar celelalte genotipuri Simbol (C.V.10,5%), Univers
(C.V.12,66%), Dana (C.V.14,13%) şi Cardinal FD (C.V.14,49%) având o variaţie a
producţiilor mijlocie (C.V.>10%)
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Figura 4 - Relaţia dintre producţia medie şi coeficientul de variaţie
(Relationship between average yield and variation coefficient)

În ceea ce priveşte relaţia dintre masa a 1000 boabe şi coeficientul de variaţie (figura
5), valoarea cea mai scăzută s-a înregistrat la soiurile Ametist cu masa a 1000 boabe de
47,6 g, un coeficient de variaţie de 2,76% şi Simbol cu o masa a 1000 boabe de 44,9 g şi
un coeficient de variaţie de 4,34%, iar cea mai mare valoare s-a realizat la soiul Univers
cu masa a 1000 boabe de 44,1 g , un coeficient de variaţie de 7,98% şi soiul Dana cu
masa a 1000 boabe de 45,5 g şi un coeficient de 7,67%. La soiurile de orz cu două rânduri
de boabe în spic masa a 1000 boabe a fost de 47,3 g la soiul Artemis şi un coeficient de
variaţie de 5,74%, iar la soiul Andreea masa a 1000 boabe a fost de 44,4 g şi coeficientul
de variaţie de 5,35%.

De asemenea, în perioada cercetărilor s-au făcut determinări asupra elementelor de
productivitate şi taliei pentru a vedea în ce măsură acestea au fost influenţate de condiţiile
de mediu din perioada 2013-2015.
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Figura 5 - Relaţia dintre masa a 1000 de boabe şi coeficientul de variaţie
(Relationship between TKW and variation coefficient)
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Din studiile efectuate referitor la numărul de spice/m2, cele mai ridicate valori ale
acestui element de productivitate au fost înregistrate în anul 2014 (între 519 şi 768
spice/m2). Media experienţei a fost în anul 2014 de 596 spice/m2, urmat de anul 2013 cu o
medie de 587 spice/m2, respectiv 90% faţă de anul favorabil 2014, iar în anul 2015 media
a fost de 542 spice/m2, respectiv 85% faţă de anul 2014 (tabelul 5).

Tabelul 5
Variaţia numărului de spice/m2 la soiurile de orz, în perioada 2013-2015
(Variation of number of ears/m2 in winter barley cultivars, during 2013-2015)

Soiul
Număr de spice/m2

Număr spice % din 2014
2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015

Dana (Mt.) 461 519 415 465 89 100 80
Cardinal FD 532 553 420 502 96 100 76
Univers 427 528 539 498 79 98 100
Ametist 480 580 443 501 83 100 76
Smarald 479 565 489 511 85 100 87
Simbol 480 545 517 514 88 100 95
Andreea 1000 712 731 814 100 71 73
Artemis 840 768 783 797 100 91 93
Media 587 596 542 575 90 95 85

În anul 2013, numărul de spice/m2 la soiurile testate a variat între 461 spice/m2 la soiul
Dana şi 1000 spice/m2 la soiul Andreea, iar în anul 2015 numărul de spice/m2 a fost
cuprins între 415 la soiul Dana şi 783 spice/m2 la soiul Artemis.

În medie, pe perioada de experimentate 2013-2015, cel mai mare număr de spice s-a
înregistrat la soiurile de orz cu două rânduri de boabe în spic Andreea (814 spice/m2) şi
Artemis (797 spice/m2), urmate de soiurile de orz cu şase rânduri de boabe în spic Simbol
(514 spice/m2), Smarald (511 spice/m2) şi Ametist (501 spice/m2), iar cel mai mic număr
de spice la soiul Dana.

În condiţii de secetă, în perioada de creştere intensă a plantelor, talia plantelor a fost
afectată (tabelul 6).

În anul 2013, plantele de orz au realizat o talie medie de 94 cm sau 81% faţă de media
anului 2014, iar în anul 2015, talia medie a plantelor a fost de 111 cm, respectiv 97% faţă
de media anul 2014.

Talia medie a plantelor în anul 2014 a fost de 114 cm, respectiv 99%, cea mai bună
din perioada de experimentare.

Cele mai afectate soiuri în anul nefavorabil 2013 au fost cele cu două rânduri de boabe
în spic, Andreea şi Artemis, care au realizat 80-85cm, respectiv 76% din valoarea
înregistrată în anul 2014.

Mai puţin afectate de secetă, în privinţa taliei, au fost soiurile de orz cu şase rânduri de
boabe în spic, la care, talia plantelor în anul 2013 a fost peste media anului respectiv,
variind între 81 şi 87%.
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Tabelul 6
Variaţia taliei la soiurile de orz de toamnă, în perioada 2013-2015

(Variation of  plant height in winter barley cultivars, during 2013-2015)

Soiul
Talia plantelor

Talia plantelor (cm) % din 2014
2013 2014 2015 Media 2013 2014 2015

Dana (Mt.) 100 120 117 112 83 100 98
Cardinal FD 93 113 110 105 82 100 97
Univers 106 122 113 114 87 100 93
Ametist 95 118 116 110 81 100 98
Smarald 93 116 107 105 80 100 92
Simbol 98 117 111 109 84 100 95
Andreea 80 105 105 97 76 100 100
Artemis 85 104 112 100 76 93 100
Media 94 114 111 107 81 99 97

În condiţiile unui an secetos, în ceea ce priveşte perioada de vegetaţie, se poate spune
că precocitatea soiului poate contribui la diminuarea efectului secetei şi arşiţei (tabelele 7
şi 8).

S-a constatat că numărul de zile de la 1 ianuarie până la faza de înspicat (tabelul 7) a
variat de la 120 zile la soiul Smarald în anul 2014, la 128 zile la soiurile Dana şi Univers
în anul 2015. La soiurile Artemis, Smarald, Ametist, Cardinal FD în anul 2013 şi la
soiurile Andreea, Ametist, Cardinal FD în anul 2014, numărul de zile de la 1 ianuarie
până la faza de înspicat  a fost de 121 zile.

Această variaţie a numărului de zile de la 1 ianuarie până la faza de înspicat s-a datorat
temperaturilor înregistrate în anul respectiv. Cel mai mare număr de zile de la 1 ianuarie
până la faza de înspicat (126) s-a înregistrat în anul 2015, iar în anii 2013 şi 2014 numărul
de zile  a fost de 122 zile.

Tabelul 7
Perioada de vegetaţie de la 1 ianuarie până la faza de înspicat

(Vegetation period from January, 1st till earing stage)

Soiul
Perioada de vegetaţie

( nr. zile de la 1 ianuarie până la faza de înspicat)
2013 2014 2015 Media

Dana (Mt.) 123 123 128 125
Cardinal FD 121 121 126 123
Univers 124 124 128 125
Ametist 121 121 123 122
Smarald 121 120 126 122
Simbol 123 124 127 125
Andreea 122 121 125 123
Artemis 121 122 125 123
Media 122 122 126 123
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Din media celor trei ani de studiu, s-a observat că cel mai mic număr de zile de la
1 ianuarie până la faza de înspicat s-a înregistrat la soiurile Ametist şi Smarald (122 zile),
iar cel mai mare număr de zile, la soiurile Dana, Univers şi Simbol (125 zile). La cele
două soiuri de orz cu două rânduri de boabe în spic numărul de zile de la 1 ianuarie până
la faza de înspicat a fost de 123 zile.

Din tabelul 8 se poate observa că numărul de zile de la 1 ianuarie până la fenofaza de
maturitate fiziologică a fost cuprins între 153 de zile la soiul Dana în anul 2013 şi 161 zile
la soiurile Cardinal FD şi Simbol în anul 2015.

Analizând media experienţei pe ani, s-a constatat că cel mai mic număr de zile de la
1 ianuarie până la fenofaza de maturitate fiziologică s-a înregistrat în anul 2013, (155
zile), urmat de anul 2014 cu 159 zile, iar în anul 2015 numărul de zile a fost de 160 zile.

Numărul de zile a fost influenţat de temperaturile ridicate din lunile mai şi iunie, de
peste 30oC. Ca urmare a încălzirii excesive din lunile mai şi iunie, s-a ajuns la scurtarea
perioadei de vegetaţie. Seceta şi arşiţa produc o serie de efecte nefavorabile plantelor,
boabele rămân mai mici, iar compoziţia chimică a acestora se schimbă.

Din studiul celor trei ani, cel mai mic număr de zile s-a înregistrat la soiurile Dana,
Andreea şi Artemis 157 zile, iar cel mai mare la soiurile Cardinal FD, Univers şi Simbol
cu 159 zile.

Tabelul 8
Perioada de vegetaţie de la 1 ianuarie până la fenofaza de maturitate fiziologică

(Vegetation period from January, 1st till physiological maturity)

Soiul

Nr. zile de la 1 ianuarie până la fenofaza de maturitate
fiziologică

2013 2014 2015 Media
Dana (Mt.) 153 158 160 157
Cardinal FD 155 160 161 159
Univers 156 160 162 159
Ametist 156 159 158 158
Smarald 155 158 160 158
Simbol 155 160 161 159
Andreea 155 156 159 157
Artemis 155 157 160 157
Media 155 159 160 158

CONCLUZII

Din cei trei ani de experimentare (2013-2015), anul 2013 a fost un an normal din
punctul de vedere al precipitaţiilor şi cu o bună repartizare a acestora pe parcursul
perioadei de vegetaţie, an în care s-au realizat cele mai mari producţii de orz.

Producţia medie a genotipurilor studiate a variat între 5709 kg/ha la soiul Dana şi 6641
kg/ha la soiul Simbol, iar coeficientul de variaţie a avut cele mai scăzute valori la soiurile
Artemis, Andreea, Ametist şi Smarald.
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În perioada 2013-2015, s-au evidenţiat soiurile de orz Simbol, Smarald, Artemis,
Ametist şi Andreea, cu sporuri de producţie foarte semnificative de 778-932 kg/ha, faţă
de soiul martor Dana, iar soiurile Ametist şi Simbol s-au remarcat prin valoarea  masei a
1000 boabe (47,6 g şi, respectiv, 44,9 g).

Numărul de spice/m2, talia plantelor la soiurile de orz şi perioada de vegetaţie au fost
influenţate de condiţiile diferite de aprovizionare cu apă şi de temperaturile înregistrate în
perioada studiată.
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