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Abstract 

 

The paper presented the new winter peas varieties Spectral F registered by the National 

Research and Development Institute Fundulea.  

The new cultivar is originated from USA and it is adapted to the climate condition of Romania. 

Spectral F variety is an afila peas type, with good winter hardiness level and a vegetation 

period of 135-140 days. The color of flowers is white, the grains are spherical, smooth and 

with yellow pericarp and the plant height is of 150-200 cm. 

Spectral F variety is well used to obtaining fodder mixtures with some grain cereals. 
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INTRODUCERE 
 

Mazărea (Pisum sativum L.) este una dintre cele mai importante leguminoase pentru 

boabe, folosită atât în hrana oamenilor, cât şi a animalelor. 

Mazărea de toamnă reprezintă o nouă alternativă. Semănată de la sfârşitul verii şi până 

la începutul toamnei, conferă toate avantajele pe care le posedă mazărea de primăvară, 

reducând ciclul de dezvoltare al buruienilor, bolilor şi dăunătorilor (M c G e e, 2017).  

Mazărea de toamnă are o perioadă de vegetaţie similară cu cea a grâului de toamnă, se 

seamănă în toamnă, iernează, dezvoltă un foliaj viguros, înainte ca plantele anuale de 

primavară să fie semănate (H e e r  şi colab., 2011). 

Semănatul în toamnă permite o producţie de biomasă mai mare, precum și evitarea 

secetei şi căldurii de la sfârşitul primăverii (S t o d d a r d, 2006). 

Mazărea de toamnă permite obţinerea a două culturi succesive în decursul unui an, 

deoarece aceasta se recoltează mult mai devreme, lasând terenul lipsit de buruieni şi cea 

de-a doua cultură se poate semăna direct în miriştea de mazăre pe un teren bine 

aprovizionat cu azot (www.agriculturae.ro). 
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În România, mazărea furajeră de toamnă (Pisum arvense f. hiemale) a pătruns în secolul 
al XVII-lea, mai întâi în Transilvania şi mai târziu în celelalte zone ale ţării. În programul 
de ameliorare al mazărei furajere de toamnă s-a urmărit crearea de soiuri cu o talie 
mijlocie (90-100 cm), bogate în frunze, cu ritm rapid de creştere primăvara şi care să 
reziste iarna la temperaturi în jur de -17ºC, pe sol fără strat de zăpadă, şi la -21ºC, pe sol 
acoperit de zăpadă (V a r g a, 1998). 

Soiurile de mazăre de toamnă sunt potrivite pentru zonele aride. Folosirea acestora în 

zonele cu deficienţă mare de apă are ca rezultat creşterea şi stabilitatea producţiei de 

biomasă și de boabe, sporirea raportului dintre azotul simbiotic şi îngrăşământul în 

agricultura ecologică şi posibilităţile de utilizare mai economică a terenului agricol. 

(C a s t e l  şi colab., 2017). 

Mazărea de toamnă este o cultură nouă pentru România, care are şanse să câştige 

încrederea fermierilor interesaţi să-şi diversifice culturile şi să obţină venituri ridicate. 

Mazărea de toamnă poate deveni în scurt timp o alternativă din ce în ce mai fiabilă şi 

profitabilă la cultura de rapiţă. Pe lângă capacitatea de a fixa până la 120 kg azot/ha în 

sol, mazărea de toamnă poate fi valorificată şi ca furaj, datorită conţinutului ridicat de 

proteină pe care îl conţine. 

Progresul genetic realizat pentru rezistenţa la iernare la mazărea de toamnă, dar şi 

pentru potenţialul de producţie sau rezistenţa la cădere, deschide noi perspective de 

extindere a mazării în agricultura României. 

Din anul 2010 s-a reluat programul la ameliorarea mazării de toamnă de la I.N.C.D.A. 

Fundulea, pornind de la germoplasmă de mazăre de toamnă, originară din S.U.A. (soiul Specter 

şi soiul Windham), din Austria (soiul Checo), dar şi de la unele soiuri/linii de mazăre de 

primăvară care, semănate toamna, au dovedit o toleranţă mai bună la iernare.  

Noile orientări ale programului de ameliorare au ca obiectiv crearea de soiuri de 

mazăre de toamnă, adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră, care pot folosi mai 

eficient, chiar decât mazărea de primăvară, zonele cu secete frecvente în primăvară, 

permiţând să se realizeze producţii ridicate şi stabile an de an. 

În această lucrare se prezintă principalele caractere morfofiziologice, de calitate şi 

productivitate ale noului soi de mazăre de toamnă tip „afila” Spectral F, înregistrat în anul 2018. 

 

MATERIAL ŞI METODE 

 

Soiul de mazăre de toamnă Spectral F este originar din S.U.A., în cadrul institutului s-a 

făcut uniformizare şi multiplicarea de sămânţă, iar în urma acordului primit din partea 

amelioratorului a fost înscris în reţeaua de testare I.S.T.I.S. de către I.N.C.D.A. Fundulea. 

Perioada de experimentare: 2014-2016. 

Numărul de localităţi de testare: cinci centre I.S.T.I.S. şi I.N.C.D.A. Fundulea. 

Caractere analizate: producţia de boabe, masa hectolitrică, masa a o mie de boabe. 

Analiza statistică a datelor s-a făcut pe baza regresiei liniare şi analizei varianţei. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Soiul Spectral F este un soi de mazăre de toamnă, de tip afila, cu o rezistenţă bună la 

iernare, cu perioada de vegetaţie de 135-140 zile, sensibil la lungimea zilei. 
 

 
 

Foto 1 ‒ Soiul de mazăre de toamnă Spectral F în faza de înflorit - formarea păstăilor 

(Spectral F winter peas variety in flowering - pods formation stage) 

 

Tulpina prezintă creştere nedeterminată, cu înălţimea variind între 150 și 200 cm, iar 

poziţia plantelor la maturitate este erectă. Datorită taliei foarte ridicate, se pretează foarte 

bine la obţinerea de amestecuri furajere cu unele cereale păioase sau graminee furajere. 

Bobul este cilindric, neted, cu tegumentul de culoare galbenă şi cu o masa a o mie de boabe 

de 120-160 g. Conţinutul de proteine în bob variază între 24,3 şi 26% din s.u. Analiza 

corelată a datelor de producţie ale soiului Spectral F, compartiv cu producţiile soiurilor de 

primăvară Aurora şi Nicoleta, în şase localităţi şi în trei ani, a scos în evidenţă că acesta a 

fost superior în privinţa producţiilor realizate, în majoritatea din cele 16 experienţe   

(figurile 1 şi 2).  
 

 
 

Figura 1 ‒ Relaţia dintre producţiile soiului Spectral F comparativ cu cele ale soiului Aurora 

în perioada 2014-2016  

(Relationships between yields of Spectral F variety compared to those of Aurora one  

during 2014-2016) 
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Figura 2 ‒ Relaţia dintre producţiile soiului Spectral F comparativ cu cele ale soiului Nicoleta 

 în perioada 2014-2016  

(Relationships between yields of Spectral F variety compared to those of Nicoleta one 

 during 2014-2016) 

 

Faţă de soiul Aurora, soiul Spectral F a avut o comportare mult mai bună, având o 

diferenţă medie de producţie de 611 kg/ha, iar compartiv cu soiul Nicoleta, a fost mai 

productiv, înregistrând un spor mediu de producţie de 711 kg (26% faţă de Aurora şi 31% 

față de Nicoleta). 

De asemenea, aceeaşi tendinţă, ca pentru producţia de boabe, s-a constatat din 

compararea valorilor pentru masa hectolitrică a soiului de mazăre de toamnă Spectral F 

cu cele realizate de soiurile martor, Aurora şi Nicoleta (figurile 3 şi 4).  

 

 
 

Figura 3 ‒ Relaţia dintre masa hectolitrică a soiului Spectral F comparativ cu cea a soiului Aurora 

în perioada 2014-2016 

(Relationship between hectoliter mass of Spectral F variety compared to that of Aurora one  

during 2014-2016) 
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Figura 4 ‒ Relaţia dintre masa hectolitrică a soiului Spectral F comparativ cu cea a soiului Nicoleta  

în perioada 2014-2016 

(Relationship between hectoliter mass of Spectral F variety compared to that of Nicoleta one 

during 2014-2016) 

 

Referitor la masa a o mie de boabe, este de subliniat că soiul de mazăre de toamnă 

Spectral F are valori pentru aceasta semnificativ mai mici comparativ cu soiurile martor 

de primăvară, dar totuşi reprezintă un avantaj pentru că norma de sămânţă la hectar este 

mult mai mică faţă de soiurile de mazăre de primăvară (figurile 5 şi 6). 

 

 
 

Figura 5 ‒ Relaţia dintre masa a o mie de boabe a soiului Spectral F comparativ cu cea a soiului Aurora 

 în perioada 2014-2016  

(Relationship between TKW of Spectral F variety compared to that of Aurora one during 2014-2016) 
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Figura 6 ‒ Relaţia dintre masa a o mie de boabe a soiului Spectral F comparativ cu  

cea a soiului Nicoleta în perioada 2014-2016 

(Relationship between TKW of Spectral F variety compared to that of Nicoleta one during 2014-2016) 

 

În cercetările efectuate la I.N.C.D.A. Fundulea, pentru obţinerea de amestecuri 

furajere am folosit soiul de mazăre de toamnă Spectral F cu două soiuri de triticale, 

Utrifun şi Haiduc, în procent de 25/75 şi 50/50. Determinările acestor amestecuri s-au făcut 

în faza de lapte-ceară la triticale, iar la mazăre în faza de formarea păstăilor - umplerea 

bobului, fiind determinate cantitatea de biomasă, conţinutul de substanţă uscată şi 

conţinutul în proteină la hectar (tabelul 1). 
 

Tabelul l 

Determinări ale amestecurilor furajere dintre mazărea de toamnă Spectral F şi două soiuri de triticale  

(Determinations of fodder mixtures between Spectral F winter peas variety and two triticale ones) 

 

Nr. 

crt. 
Soiul 

Biomasă 

(t/ha) 

Conţinut substanţă 

uscată 

(t/ha) 

Conţinut proteină 

(t/ha) 

1 Spectral F 57 19,34 2,452 

2 Utrifun 53 25,13 1,894 

3 Utrifun/Spectral F (50/50) 75 27,47 4,061 

4 Utrifun/Spectral F (25/75) 55 17,20 2,537 

5 Haiduc 50 22,05 1,732 

6 Haiduc/Spectral F (50/50) 60 21,52 2,464 

7 Haiduc/Spectral F (25/75) 55 19,01 2,391 

 

Din datele obţinute se observă că amestecul dintre mazărea de toamnă şi triticale este 

un nutreţ de calitate superioară, ajungând la 4 t/ha la conţinutul de proteină şi la 75 t/ha de 

biomasă, cel mai mare randament fiind la procentul de 50/50. 
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Foto 2 ‒ Amestecul furajer dintre soiul de mazăre de toamnă Spectral F şi două soiuri de triticale  

(Fodder mixture between Spectral F winter peas variety and two triticale ones) 

 

CONCLUZII 

 

Soiul de mazăre de toamă Spectral F reprezintă o perspectivă importantă pentru 

cultura mazării, deorece utilizează mai bine umiditatea din sezonul rece, fiind mai puţin 

vulnerabilă la secetele de primăvară, şi realizează producţii mai ridicate decât soiurile de 

primăvară. 

Datorită taliei foarte ridicate, se pretează foarte bine la obţinerea de amestecuri 

furajere (borceaguri) cu unele cereale păioase sau graminee furajere. 
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