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Abstract
The paper presents for the first time the quality performances of several new barley varieties
obtained at NARDI Fundulea in the winter barley breeding program during 2012-2015. The quality
indices for malt were analyzed according European Brewery Convention (EBC) and Mitteleuropäische
Brautechnische Analysenkommission (MEBAK) criteria at Research Institute of Brewing and Malting,
from Brno (Prague), Czech Republic.
The new winter barley varieties (Ametist, Smarald, Artemis and Simbol) demonstrated a
significant progress concerning yield potential, the yields recorded in 2015 varying from 7.46 t/ha
(Ametist variety) to 9.27 t/ha (Artemis variety).
Regarding quality parameters, TKW were suitable for malting industry (>42.0 g), protein content
very close to requested standard (9.5-11.5%) and starch content over 60.0% (except one variety).
All the varieties had suitable indices for malting industry regarding moisture of malt,
saccharification rate and extract. The Kolbach index were inferior just in the case of two row winter
barley Artemis, compared with the 35-45% standard value.
Cuvinte cheie: six row winter barley, two row winter barley, malt, beere, quality index.
Key words: orz de toamnă, orzoaică de toamnă, malţ, bere, indici de calitate.

INTRODUCERE
În programele de ameliorare, crearea de soiuri de orz de toamnă pentru malţ reprezintă
un obiectiv prioritar (M a t t h i e s et al., 2014).
Îmbunătăţirea calităţii orzului pentru malţ în acelaşi timp cu potenţialul de producţie
este scopul final având în vedere caracterul poligenic şi multiplele componente ce
caracterizează aceste însuşiri.
Soiul de orz şi parametrii de calitate reprezintă cheia succesului pe piaţa de seminţe şi
în industria malţului şi a berii (K r i ž a n o v a et al., 2010). Multe caracteristici sunt
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controlate de producătorii de orz dar unele sunt influenţate de condiţiile climatice din
perioada de vegetaţie (www.bmbri.ca).
Condiţiile de cultivare, soiul şi tehnologia aplicată influenţează în mod decisiv
destinaţia şi calitatea tehnologică a produsului final (malţ, bere, produse de patiserie şi
panificaţie). În Europa, soiurile cu două rânduri de boabe în spic sunt predominant
utilizate pentru malţificare, dar în ultima perioadă orzul cu şase rânduri de boabe în spic
este în creştere ca utilizare pentru malţ, în unele regiuni din SUA (www. probrewer.com).
În Republica Cehă, începând cu anul 2002, calitatea malţului este apreciată cu ajutorul
indicelui de calitate al malţului (P s o t a și K o s a ř , 2002).
Orzul pentru malţ posedă un echipament enzimatic corespunzator, necesar
modificărilor din bob în timpul procesului de brasaj iar malţul este ingredientul principal
la fabricarea berii, care asigura atât culoarea cât şi aroma produsului final. De asemenea,
este de menţionat că obţinerea unui malţ de calitate depinde, în mare măsură, de procesul
şi metodele de malţificare.
Conform raportului anual al Asociaţiei Berarilor din România din 2016, cele 3
coordonate care plasează cu succes industria berii în rândul sectoarelor economice cheie
pentru dezvoltarea României, sunt: producţia locală de bere (97%), un nivel ridicat de
investiţii (1,35 miliarde) şi materia primă agricolă (orzul) provenită din ţara noastră, care
este de 70%. Acest aspect contribuie la relansarea orzului şi orzoaicei de toamnă în
arealul românesc şi, în acelaşi timp, constituie un stimul pentru această cultură.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
Soiurile luate în studiu au fost testate în anul 2014-2015 în câmpul experimental de
ameliorare a orzului de toamnă la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Fundulea, în cadrul unei culturi comparative cu 25 de variante în trei repetiţii.
A fost aplicată tehnologia de cultivare recomandatã pe plan local, planta
premergătoare fiind mazărea iar cantitatea de îngrăşământ aplicată în primăvară a fost
corespunzãtoare cerințelor orzului pentru malț şi bere (100 kg de uree produs comercial la
hectar).
În perioada de vegetaţie au fost notate data înspicatului, rezistenţa la făinare şi la
pătarea reticulară brună a orzului, precum şi rezistenţa la cădere.
Determinarea însuşirilor fizico-chimice şi tehnologice s-a efectuat pe un număr de 5
probe de orz şi orzoaică de toamnă (probe medii realizate din cele trei repetiţii), provenite
din recolta de boabe a anului 2015 de la I.N.C.D.A. Fundulea. Parametrii de calitate au
fost obţinuţi în urma analizelor seminţelor şi malţului în Republica Cehă, la Institutul de
Cercetare a Orzului pentru Malţ din Brno (Research Institute of Barley Malting).
Au fost realizate determinările cu privire la indicatorii de calitate tehnologică la nivel
de boabe (umiditate, MMB, MH, sortiment I+II, conţinut în proteine, conţinut în amidon)
şi la nivel de malţ (umiditatea, timpul de zaharificare, randamentul în extract, putere
diastatică, conţinutul în proteine al malţului şi cifra Kolbach).
În vederea obţinerii acestor date au fost utilizate anumite condiţii şi un program
special de malţificare, conform metodelor Convenţiei Europene a Berarilor şi Comisiei de
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Analiză a Metodelor Berarilor din Europa (European Brewery Convention, 2010;
MEBAK, 2011).
Scopul principal al acestei lucrări a constat în evaluarea însuşirilor agronomice şi a
performanţelor de calitate ale soiurilor de orz şi orzoaică de toamnă, create la I.N.C.D.A.
Fundulea în perioada 2012-2015 (Artemis, Ametist, Smarald şi Simbol), comparativ cu
soiul martor Wintmalt. Descrierea integralã a indicilor cantitativi şi calitativi
semnificativi pentru soiurile nou create la Fundulea a fost realizată pentru prima dată.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Probele de seminţe analizate au provenit din recolta de boabe a anului 2015 iar
determinarea calităţii tehnologice a fost realizată după încheierea repausului germinativ.
Soiurile testate au înregistrat nivele de producţie foarte ridicate, de la 7,46 t/ha (soiul
cu şase rânduri de boabe în spic Ametist) la 9,27 t/ha (soiul cu două rânduri de boabe în
spic Artemis). Diferenţa în zile, ca dată a înspicatului între soiuri, a fost de la 1 la 3 zile.
Condiţiile climatice din anul agricol 2014-2015 au fost favorabile culturii orzului si
orzoaicei de toamnă, influenţând în mod pozitiv comportarea soiurilor. Nu s-a înregistrat
fenomenul de cădere, iar atacul principalelor boli foliare ale orzului a fost moderat
(tabelul 1).
Tabelul 1
Soiurile de orz şi orzoaică studiate (recolta 2015)
(The studied varieties of winter barley, 2015 harvest)

Specificare

Soiuri

Artemis Wintmalt Smarald
Producţia medie (t/ha)
9,27
9,19
8,70
Data înspicatului
04.05
07.05
05.05
Rezistenţa la cădere (1-9)
1
1
1
Număr rânduri de boabe în spic
2
2
6
Rezistenţa la boli
Făinare (Blumeria graminis)
MR
MR
MR
Pătarea reticulară brună (Pyrenophora teres)
MR
MR
MR

Ametist
7,46
06.05
1
6

Simbol
7,88
04.05
1
6

MR
MR

MR
MR

Notă – netratate cu fungicide sau regulatori de crestere.
MR-mediu rezistente.

Umiditatea boabelor a înregistrat valori cuprinse între 11,2 şi 11,7%, care se înscriu
în limitele admise de industria berii (maximum 14%). Diferenţele genotipice înregistrate
reflectă capacităţi diferenţiate de reţinere a apei, dar acestea sunt foarte mici.
Masa hectolitrică a înregistrat valori cuprinse între 65,9 (Wintmalt) şi 69,5 kg
(Simbol), fiind corespunzătoare cerinţelor industriei berii (minimum 65 kg). Acest
parametru nu influenţează calitatea berii, fiind important pentru procesatori din punctul
de vedere al spaţiului de depozitare.
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Masa a 1000 boabe a variat între 47,8 g (Smarald) şi 53,3 g (Ametist), fiind
corespunzătoare cerinţelor industriei berii pentru toate genotipurile (minimum 42 g).
Sortimentul I+II a înregistrat valori cuprinse între 95,9% şi 97,3%. Valorile
înregistrate pentru acest indicator sunt în concordanţă cu cele înregistrate pentru masa a
1000 de boabe. Baremul minimal admis este de 80% (standard naţional), respectiv 85%
(standard internaţional). Sub acest aspect s-au dovedit corespunzătoare toate genotipurile.
Sunt de remarcat, alături de soiul Wintmalt (soiul martor), soiurile româneşti cu o
pondere de peste 90% a seminţelor reţinute pe sitele de 2,8 şi respectiv 2,5 mm.
Conţinutul boabelor în proteine a înregistrat o amplitudine cuprinsă între 9,3% şi
12,5% datorită atât cantităţii reduse de îngrăşăminte pe bază de azot aplicate, cât şi
eficienţei de utilizare a azotului. Standardul european şi naţional prevede un conţinut de
9,5-11,5%.
Este de remarcat că toate soiurile au înregistrat, în complex, cele mai bune valori ale
masei a 1000 boabe şi la sortiment I+II (tabelul 2).
Conţinutul boabelor în amidon a fost sub prevederile standardului de 60% numai în
cazul soiului de orzoaică Artemis (59,7%), celelalte genotipuri înregistrând valori
superioare plafonului minimal cu 2,7-4,8 unităţi procentuale (peste limita minimă
admisă).
Tabelul 2
Indicii de calitate ai boabelor
(The seed quality parameter)

Nr.
crt.

Indici de calitate

Unităţi

Referinţe

%

EBC 2010

1

Umiditate boabe

2

Masa hectolitrică

3

Masa a 1000 boabe

g

4

Sortiment I (2,8 mm)

5

Soiuri
Artemis Wintmalt Smarald Ametist Simbol
11,7

11.7

11,5

11,2

11,6

71,1

65,9

68,2

68,3

69,5

EBC 2010

52,2

51,6

47,8

53,3

49,9

%

EBC 2010

81,0

83,4

86,6

85,9

76,8

Sortiment II (2,5 mm)

%

EBC 2010

15,6

12,5

10,7

11,5

19,1

6

Seminţe < 2,2 mm

%

EBC 2010

3,4

4,1

2,7

2,7

4,1

7

Sortiment I+II

%

EBC 2010

96,6

95,9

97,3

97,3

95,9

8

Conţinut în proteine

%

EBC 2010

11,9

12,5

9,4

11,5

9,3

9

Conţinut în amidon

%

EBC 2010

59,7

62,7

64,8

62,7

63,6

kg/hl MEBAK 2011

Probele de seminţe de orz (500 grame) au fost malţificate cu ajutorul unui echipament
automat de micromalţificare. Institutul de Cercetare a Orzului pentru Malţ foloseşte
întotdeauna același regim de înmuiere, germinare şi uscare pentru toate soiurile (P s o t a
și K o s a ř , 2002). Condiţiile şi procedura de obţinere a malţului sunt descrise în tabelul
3. Pentru testul de micromalţificare au fost utilizate numai fracţiile de seminţe mai mari
de 2,5 mm. Analizele malţului sunt prezentate în tabelul 4, inclusiv metodele utilizate
(EBC 2010 şi MEBAK, 2011).
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Tabelul 3
Condiţiile şi programul de malţificare
(Malting program and conditions)

Procedura
Hidratare
Hidratare
Uscare
Hidratare
Uscare
Hidratare
Uscare
Germinaţie

Uscare

Timpul
(ore)

Temperatura aerului
la intrare (°C)

5,0
19,0
4,0
20,0

Temperatura
aerului la ieşire
(°C)

Ventilaţie
(%)

Recircularea
aerului (%)

70

0
0
40
40
40
40
80
80

14,0

24 h
72
1,0
11,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
4,0

de la 14,0 la 55,0
55.0
de la 55,0 la 60,0
de la 60,0 la 65,0
de la 65,0 la 70,0
de la 70,0 la 75,0
de la 75,0 la 80,0
80

14,0
de la 14,0 la 25,0
de la 25,0 la 35,0
de la 40,0 la 45,0
de la 45,0 la 50,0
de la 50,0 la 55,0
de la 55,0 la 65,0
de la 65,0 la 78,0
78

Notă: * Conţinutul în apă a fost ajustat la 45% prin hidratare sau stropire.
Tabelul 4
Indicii de calitate ai malţului
(Malt quality parameters)

Nr.crt.
Metode
Unităţi
1 Umiditate malţ
%
2 Rata de zaharificare
min.
3 Randamentul in extract
%
4 Putere diastatică
WK
5 Conţinut în proteine - malţ %
6 Indice Kolbach
%

Referinţe Artemis Wintmalt Smarald Ametist Simbol
EBC 2010
EBC 2010
EBC 2010
EBC 2010
EBC 2010
EBC 2010

4,99
15
77,1
259
11,3
32,3

5,08
10
79,4
419
12,3
38,1

4,79
15
80,3
307
9,0
40,4

4,95
10
78,5
384
10,9
38,5

4,82
15
79,9
189
8,7
40,6

Umiditatea malţului a avut valori cuprinse între 4,82% şi 5,08% şi a fost, în toate
cazurile, corespunzătoare cerinţelor industriei berii (max. 6%).
Durata de zaharificare (rata de zaharificare), care pentru testul de laborator trebuie
să fie de maximum 20 minute, a înregistrat valori corespunzătoare, fiind cuprinsă între 10
şi 15 minute. Aceasta confirmă faptul că probele de malţ experimentale posedă un
potenţial enzimatic corespunzător.
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Randamentul în extract obţinut prin determinarea cantitãţii de substanţe solubilizate
în must pe parcusul programului de plãmãdire-zaharificare a înregistrat, pentru toate
probele analizate, valori superioare minimului recomandat de literatura de specialitate
(77% s.u.). Valori uşor superioare soiului martor Wintmalt au înregistrat soiurile Smarald
şi Simbol.
Puterea diastatică a malţului (capacitatea amilolitică) constă în determinarea
activităţii combinate a α-amilazei şi β-amilazei din malţ şi se exprimă în 0WK. Valoarea
minimă a acestui standard este de 2500WK (unităţi Windisch-Kolbach). Cu excepţia
soiului Simbol, toate soiurile au întrunit valori corespunzătoare acestui standard.
Conţinutul în proteine al malţului ajută la predicţia calităţii generale a malţului şi se
exprimă în procente din greutatea totală a malţului. Acest conţinut a înregistrat valori mai
scăzute cu 0,2-0,6 unităţi faţă de conţinutul iniţial în proteine al seminţelor.
Indicatorul Kolbach (cifra Kolbach) reprezintă raportul dintre conţinutul în azot
solubil şi azot total şi a înregistrat valori cuprinse între 32,3 şi 40,6%. Valorile optime
pentru acest indicator sunt de 35-45%, fațã de care numai soiul Artemis a fost mai puțin
corespunzãtor.
În ansamblu, se poate aprecia faptul că probele de malţ analizate s-au încadrat în
prevederile standardelor de calitate în privinţa majorităţii parametrilor determinaţi, cu
excepţia cifrei Kolbach la soiul Artemis. Dintre genotipurile testate, s-au evidenţiat prin
cele mai bune valori, soiurile de orz de toamnă Smarald şi Ametist (soiuri cu şase rânduri
de boabe în spic).

CONCLUZII
Determinarea indicatorilor de calitate la nivel de boabe a relevat că masa a o mie de
boabe a fost corespunzătoare pentru toate genotipurile de orz şi orzoaică, iar în ceea ce
priveşte masa hectolitrică, prin valorile obţinute, toate genotipurile s-au încadrat în
standard.
Conţinutul în proteine a înregistrat valori foarte apropiate de standarde, diferenţele
fiind foarte mici comparativ cu acesta, în timp ce conţinutul în amidon a fost
corespunzător la toate genotipurile, superior valorii standardului de 60% din s.u., cu
excepţia unui singur genotip (Artemis).
Umiditatea malţului şi durata de zaharificare au fost corespunzătoare standardelor, iar
la indicatorul randament în extract, toate probele au înregistrat valori
superioare.standardului minim impus.
Valorile cifrei Kolbach au fost inferioare numai în cazul soiului de orzoaică Artemis,
celelalte îndeplinind baremul de 35-45%.
În ansamblu, comportarea soiurilor de orz şi orzoaică a fost bună, atât cantitativ, cât şi
calitativ.
În perspectivă, este necesară efectuarea acestui studiu pe o perioadă mai lungă de
timp, precum şi analiza unui sortiment de soiuri cu referire la conţinutul în beta glucani al
seminţelor şi evident în mustul de bere. Determinarea acestui parametru va conduce la
recomandări specifice în ceea ce priveşte pretabilitatea utilizării alternative a soiurilor, ca
materie primă pentru malţ şi bere sau pentru produse folosite în alimentaţia umană.
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