
Anul înregistrării: 2005 

 Soiul de triticale GORUN 1 a fost creat la INCDA 
Fundulea prin selecţie individualã repetatã anual din 
combinaţia hibridã complexă 431TU1-2/188TR5-
021//TF94-1. 

Caracteristici morfologice 

 Soiul Gorun 1 are tufa plantei, în faza de înfrãţire, 
semierectã. Limbul frunzei steag are lungimea şi 
lãţimea de dimensiuni medii şi prezintã o cerozitate 
pronunuţată în a doua parte a perioadei de umplere 
a boabelor. Soiul Gorun 1 are paiul gros, cu noduri 
proeminente şi cu gâtul spicului prezentând o 
perozitate medie pe o porţiune de cca 3-4 cm. Talia 
medie a plantei, în condiţii normale de cultură, este 
cuprinsã între 100 şi 106 cm, fiind mai scundã în 
comparaţie cu cea a soiurilor Plai şi Titan, în medie 
cu 15 şi, respectiv, 10 cm.  

 Spicul este mare, alb, aristat de formã piramidalã şi 
cu o poziţie nutantă-seminutantã la maturitate. 
Rahisul spicului are o perozitate pronunţatã pe 
pãrţile laterale, aristele sunt lungi (1/2 din lungimea 
spicului) şi sunt distribuite uniform pe toatã lungimea 
spicului. Unghiul de inserţie al spiculeţelor este 
mediu. 

Boabele sunt de mărime medie, de formã alungitã, 
culoare roşie deschisã şi au, în condiţii normale de 
culturã, o masã a 1000 de boabe de 46-48 g şi o 
masă hectolitricã de 73-74 kg/hl. 

  

 

 Caracteristici fiziologice 

Soiul Gorun 1 are aceeaşi precocitate la înspicat ca a 

soiurilor Plai şi Titan. Acest soi este mai rezistent la 

cădere faţã de soiurile martor, datoritã paiului mai 

scurt şi mai elastic. Are o capacitate bunã de înfrãţire, 

iar fraţii sunt egali ca talie şi dezvoltare. Soiul Gorun 1 

este rezistent la actualele rase, rãspândite în 

Romania, de ruginã galbenã şi de fãinare şi este 

mijlociu de sensibil la rugina brunã. De asemenea, are 

nivel bun de rezistenţã la fuzarioza spicului, la virusul 

piticirii şi îngălbenirii orzului şi rezistenţã mijlocie la 

septoriozã.   

Capacitatea de producţie 

Experimentarea ecologicã, efectuatã în reţeaua de 

staţiuni a INCDA Fundulea, a scos în evidenţiat cã 

soiul Gorun 1 se caracterizeazã printr-un potenţial şi o 

stabilitate ridicate ale producţiei. Acest soi a realizat, în 

32 de experienţe din 12 localităţi, o producţie medie de 

6400 kg/ha, depãşind cu un spor de 500 kg/ha (109%) 

media producţiei soiurilor Titan şi Trilstar  

Utilizarea producţiei 

Soiul Gorun 1 are caracteristici bune de calitate pentru 

a fi folosit în nutriţia animalelor ca furaj concentrat, 

siloz sau masã verde. De asemenea, poate fi utilizat şi 

în nutriţia umanã sub formã de pâine (dar numai în 

amestec de 1:1 cu fãinã de grâu), fulgi, diferite 

produse de patiserie, dar şi la extragerea alcoolului de 

calitate utilizat în prepararea bãuturilor spirtoase sau a 

bioetanolului. 

Zona de culturã 

Este recomandat pentru a se cultiva în principal, pe 

solurile podzolice cu fertilitate scãzutã din zona 

colinarã subcarpaticã din Transilvania, nord-estul ţãrii, 

nordul Munteniei şi Olteniei şi nordul Moldovei. De 

asemenea,  având o bunã rezistenţã la cãdere, soiul 

Gorun 1 se poate cultiva cu succes şi pe solurile fertile 

din câmpia din sudul şi vestul ţãrii. 
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