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Abstract 

 

Potassium, a quite neglected chemical element in Romanian agriculture during last decade, 

has a fundamental role for obtain superior quality yields to the winter wheat. A study related 

to the role of potassium in increasing the quality of winter wheat was conducted during 

2014-2017 at Agricultural Research and Development Station Lovrin. The study has been 

realized in a long-term experience with fertilizers. Applied both unilaterally and in various 

combinations with nitrogen and phosphorus fertilizers, potassium determined a balanced 

accumulation of the two gluten storage proteins, so that, the gliadin/glutenin ratio indicates a 

very good quality of winter wheat. 
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INTRODUCERE 

 

Calitatea grâului este un concept complex care cuprinde un număr mare de parametri 

ce trebuie determinați. Nu este suficient să avem recolte cu conținut ridicat de proteină. 

Calitatea proteinei este importantă, aceasta fiind dată de rata de participare a celor două 

proteine de depozitare ale glutenului, gliadina și glutenina, prezența în cantitate ridicată a 

subunităților gluteninei cu masa moleculară mare (HMW) și de raportul dintre cele două 

proteine glutenice. 

Capacitatea acestor proteine de a forma gluten conferă grâului proprietăţi unice de 

panificaţie. Proprietăţile vâsco-elastice ale proteinelor glutenice în aluat sunt considerate 

determinante pentru proprietăţile de panificaţie ale grâului (H u e b n e r  şi  W a l l, 1976). 

H u e b n e r şi W a l l (1976), B o t t o m l e y  şi colaboratorii (1982), G u p t a şi 

colaboratorii (1992) arată că între cantitatea de glutenină HMW şi proprietăţile reologice 

ale aluatului există o strânsă legătură. 
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Potasiul este un nutrient esențial și disponibilitatea lui controlează un număr mare de 

procese biochimice și fiziologice în plantă, cum ar fi: activitatea enzimatică, fotosinteza, 

sinteza proteinelor și rezistența la stres (W a l l a c e, 2001; A s h r a f  și colab., 2011; 

W a n g  și colab., 2013). Deoarece potasiul este implicat în multe căi metabolice și 

influențează calitatea recoltelor, este adesea numit „element de calitate” (R a o și 

S r i n i v a s a r a o, 1996). Potasiul ocupă o poziție critică pentru cerințele fiziologice ale 

grâului (S a i f u l l a h  și colab., 2002), iar absorbția acestuia are loc mai rapid decât azotul 

sau potasiul (R a v i c h a n d r a n  și  S r i r a m a c h a n d r a s e k h a r a n, 2011).  

C i o b a n u și colaboratorii (2013) arată că randamentul și calitatea grâului sunt 

maximizate prin fertilizare echilibrată cu o gestionare optimă a potasiului, nivelurile diferite 

de potasiu contribuind la creșterea producției de grâu, a conținutului de proteine și de gluten. 

Obiectivele orientate spre creșterea productivității culturilor și îmbunătățirea calității 

acestora dictează fie creșterea cantității de potasiu, fie utilizarea mai eficientă a acestuia 

(P e t t i g r e w, 2008). 

 

MATERIAL ŞI METODE 

 

Studiul a fost realizat la S.C.D.A. Lovrin, într-o experiență de lungă durată cu 

îngrășăminte (fondată în 1967), pe un cernoziom semicarbonatic slab alcalinizat, cu un 

conținut de fosfor mobil de 75,7 ppm, potasiu mobil ‒ de 205 ppm și un conținut de 

humus ‒ de 3,47%. Precipitațiile medii anuale sunt de aproximativ 500 mm, iar 

temperatura medie ‒ de 10,8ºC. Cercetarea a fost realizată pe soiul de grâu Ciprian, creat 

la S.C.D.A. Lovrin. 

Îngrășămintele cu potasiu au fost aplicate toamna, sub arătura de bază și prezintă 

următoarele graduări (kg/ha): K0, K40, K80 și K120. 

Eșantioanele de grâu au fost măcinate și făina obținută a fost utilizată pentru o analiză 

ulterioară.  

Pentru extragerea gliadinelor și a gluteninelor s-a folosit tehnica Lab-on-a-Chip (LoaC). 

Acest sistem are potențialul unei analize rapide, fiabile și automate în domeniul separării și 

cuantificării proteinelor (Ž i v a n č e v  și colab., 2015). Procentul subunităților de gliadină 

și glutenină a fost determinat din 30 mg de făină după îndepărtarea albuminei și a globulinelor.  

Gliadinele au fost ulterior extrase cu 300 pL de etanol 70% și 200 pL au fost 

transferate în eprubetă (1,5 ml), în timp ce restul soluției a fost îndepărtat, pentru extracția 

cu glutenină. După evaporarea etanolului, gliadinele au fost tratate cu 350 pL de soluție 

SDS 2% conținând 5% p-mercaptoetanol și apoi încălzite timp de 5 minute la 100°C.  

Pentru a se extrage întreaga gamă de subunități de glutenină, s-a utilizat același volum 

de soluție (soluție 2% SDS conținând 5% β-mercaptoetanol și 0,0625M Tris-bază) și 

condițiile de temperatură indicate mai sus. Soluțiile finale de glutenine au fost preparate 

prin amestecarea a 4 pL de extract de probă clarificată cu 2 pL de tampon de probă Agilent 

și 84 pL de apă deionizată.  

Separarea proteinelor a fost efectuată folosind tehnica de electroforeză în cip în 

Agilent 2100 Bioanalyzer cu kitul Protein 230 Plus Lab-on-a-Chip, care a determinat 

greutatea moleculară a proteinelor, cuprinsă între 12,5 și 230 kDa.  

Interpretarea statistică a rezultatelor s-a realizat după metoda analizei varianței (ANOVA). 



Influența potasiului asupra calității recoltei la grâul de toamnă 
 

 

 233 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Unul dintre factorii care influențează semnificativ calitatea recoltelor la grâul de toamnă 

este fertilizarea. Cele trei macroelemente, azotul, fosforul și potasiul, acționează diferit pentru 

sporirea principalilor indici calitativi. Chiar dacă este consacrat efectul azotului pentru 

creșterea procentului de proteină, potasiul are și el un rol fundamental în acest proces.  

În cei trei ani experimentali, proteina brută, în funcţie de tratamentele de fertilizare 

aplicate, a avut valori cuprinse între 12,1 și 12,4% (figura 1). Aceste valori, grupate strâns 

în jurul valorii variantei martor, 11,9%, ne indică faptul că potasiul, aplicat unilateral, nu 

influențează direct procentul de proteine, fapt confirmat și de alte studii de 

specialitate (G a j  și colab., 2013). 

 

 
 

Figura 1 ‒ Influența îngrășămintelor cu potasiu asupra proteinei (media anilor 2015-2017) 

(Influence of potassium fertilizers on protein content; average 2015-2017 years) 

 

Cantitatea de gluten umed înregistrează valori cuprinse între 26,1% și 31,2%. Cele 

mai mari diferențe față de martor se pot observa în variantele fertilizate cu 80 kg/ha și 

120 kg/ha potasiu (3,1% în K80 și 5% în K120), asigurate statistic ca distinct semnificativ și 

semnificativ (figura 2). 

Calitatea glutenului este determinată de rata de participare a celor două proteine de 

depozitare din structura sa. Astfel, cu cât raportul dintre gliadină și glutenină este mai 

apropiat de 1, cu atât calitatea glutenului este mai bună.  
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Figura 2 - Influența îngrășămintelor cu potasiu asupra glutenului (media anilor 2015-2017) 

(Influence of potassium fertilizers on gluten content; average 2015-2017 years) 

 

Media celor trei ani experimentali, prezentată în figura 3, arată o variație a cantității de 

glutenină în intervalul 11,01 g/100 g făină – 25,87 g/100 g făină. Cea mai mare valoare se 

înregistrează în varianta fertilizată cu 80 kg potasiu s.a./ha, care aduce o diferență față de 

martor de 14,86 g, asigurată statistic semnificativ. Valorile obținute pe celelalte niveluri 

de fertilizare nu sunt asigurate statistic. 

 

 
 

Figura 3 ‒ Influența îngrășămintelor cu potasiu asupra acumulării gluteninelor (media anilor 2015-2017) 

(Influence of potassium fertilizers on the accumulation of glutenin; average 2015-2017 years) 
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Electroforegramă glutenină K80 - 2017 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Prin aplicarea îngrășămintelor cu potasiu se remarcă scăderea cantității de gliadină, cea mai 

scăzută valoare, de 25,02 g/100 g făină, se observă la doza de fertilizare cu 40 kg K s.a./ha, 

cu 9,9 g mai puțin decât în varianta martor (figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Influența îngrășămintelor cu potasiu asupra acumulării gliadinelor (media anilor 2015-2017) 

(Influence of potassium fertilizers on the accumulation of gliadin; average 2015-2017) 

Electroforegramă glutenină K0 - 2017 

 

 



Alina Laura Agapie şi colaboratorii 
 

 

 236 

Electroforegramă gliadină K0 - 2017 

 

 

Electroforegramă gliadină K120 - 2017 

 

 

 
 

  

 
 
 

Analizând figura 5 care prezintă variația raportului gliadină/glutenină sub acțiunea 

îngrășămintelor chimice cu potasiu, putem concluziona că, pe toate cele trei niveluri de 

fertilizare și în toți cei trei ani de experimentare, calitatea glutenului, conform 

standardelor în vigoare, este foarte bună.  
 

 
 

Figura 5 ‒ Influența îngrășămintelor cu potasiu asupra raportului gliadină/glutenină, în perioada 2015-2017 

(Influence of potassium fertilizers on gliadin/glutenin ratio, during 2015-2017) 
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CONCLUZII 

 

• Îngrășămintele chimice cu potasiu, aplicate unilateral, influențează pozitiv 

acumularea gluteninei și negativ acumularea gliadinei. 

• Raportul gliadină/glutenină, sub acțiunea potasiului, înregistrează valori cuprinse 

între 3,68 (în varianta martor, nefertilizată) și 1,21, indicând o calitate foarte bună a 

glutenului pe toate nivelurile de fertilizare. 

• Cu toate că potasiul nu contribuie la creșterea procentului de proteine, calitatea 

acestora este semnificativ influențată prin acumularea echilibrată a celor două proteine 

glutenice. 
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