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TESTAREA UNOR POPULAŢII LOCALE ŞI SOIURI DE
GRÂU (11) ŞI SECARA (7) ÎN VEDEREA ALEGERII
CELOR MAI PERFORMANTE FORME, CA SURSE DE
GERMOPLASMA PENTRU AMELIORARE (INCLUSIV
HIBRIDARI) CU MATERIAL DE LA BANCA DE GENE
DIN SUCEAVA
Dr. Ing. Trifan Daniela, Ing. Rotea Ion, Ing. Ispas Radu,
Ing. Lungu Emanuela, Ing. Popescu Nicolae
Abstract: The paper shows the experimental results obtained in
2015, in E.C. Chiscani, from ARDS Braila, on the behavior of some local
populations of wheat and rye from Transylvania, acquired from Suceava
Gene Bank, with the aim of choosing the best forms as sources of
germplasm for breeding. In the experiment, they were tested seven local
populations of wheat in comparation to 4 omologated varieties, and seven
local populations rye. We made observations and biometric measurements
during the growing season and at harvest time, when we determined and
productivity indices, also. To determine differences in production, we used
average production as a control for both wheat and rye, finding significant
positive difference compared to control, for 3 populations of wheat and 3
populations of rye. Also, local populations of wheat were compared to
zoned omologated varieties, in terms of production to choose the best
performing parents to achieve intra- and interspecific hybridization. It was
found that local populations of wheat from Hunedoara (Valea Bradului),
Maramures (Vima Mare), Alba (Acmariu) obtained productions
comparable with varieties and higher than the average production, with
differences from average yield: + 1.198 kg/ha, respectively + 1.129 kg/ha
and + 292 kg/ha. The best local populations of rye, who obtained positive
significantly differences from average production were, in descending
order: Brasov (Gura Vaii) (+ 2.233 kg/ha), Cluj (Manastireni) (+ 1.922
kg/ha) and Brasov (Breaza) (+ 1.474 kg/ha). Experience continues this
year, when it will make the selection of elites within the local population
and we will make phenotypic characterization of detailed characters.
Keywords: wheat, rye, local populations, Transylvania
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Actualitatea temei de cercetare
Grâul, orzul şi secara sunt specii foarte importante atât
pentru alimentaţia umană, cât şi pentru zootehnie şi industrie.
În condiţiile schimbărilor climatice actuale, este foarte
important să testăm populaţii locale valoroase din alte zone ale
ţării şi să le adaptăm la condiţiile zonale ale Bărăganului de
Nord. În acelaşi timp, se pot realiza hibridări inter- şi
intraspecifice folosind materialul parental cu cele mai bune
rezultate din punct de vedere al adaptabilităţii zonale,
producţiei şi rezistenţei la boli şi dăunători.
Obiectivele cercetării:
- Studiul materialului biologic care provine din nordul
şi vestul ţării, în privinţa adaptabilităţii la condiţiile
pedoclimatice zonale.
- Observarea coincidenţei la înflorire şi alegerea
genitorilor pentru hibridări.
- Realizarea unor hibridări între plantele elite, alese din
fiecare variantă experimentală.
- Evaluarea producţiei.
- Păstrarea seminţelor hibride pentru studiul ulterior al
hibrizilor obţinuţi.
Materialul şi metoda de lucru
Amplasarea experienţei

Fig. 1. Schema amplasării experienţei
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Factorii experimentali:
A = populaţii locale de grâu.
B = populaţii locale de secara.
C = soiuri omologate.
Parcela = 10 sem/rând la 3 cm, 5 rânduri pe parcela, la
12,5 cm între rânduri => 30 cm/10 cm.
Total experienţă = 11 m/2,9 m + alei de 1 m de jur
împrejur => 13 m/5 m.
Materialul biologic folosit:
În cadrul experienţei s-au folosit 7 populaţii locale de
grâu şi 7 populaţii locale de secara, procurate de la Banca de
Gene din Suceava, ale căror caracteristici sunt relatate în
tabelele 1 şi 2, precum şi 4 soiuri omologate de grâu, un soi de
orz şi două soiuri de triticale, pentru comparaţie şi încercare de
hibridări.
Tabelul 1
Materialul biologic folosit în experienţă şi factorii experimentali
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Caracterizarea populaţiilor locale de secară

Tabelul 2
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Caracterizarea populaţiilor locale de grâu

Tabelul 3

26.01.2015

24.03.2015

5.05.2015

5.05.2015
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20 - 22.05.2015
Fig. 2. Fotografii din cadrul parcelelor experimentale, în diferite fenofaze şi
din timpul realizării hibridărilor
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Tehnologia aplicată:
Planta premergătoare: rapiţa
Fertilizarea de bază: Îngrăşăminte complexe 212 kg/ha,
18-46-0, 13.08.2014.
Lucrările solului - Disc 9.07.2014.
- Arat 15.07.2014.
- Disc + Combinator 13.10.2014.
Semănatul:
20.10.2014
Lucrările de întreţinere:
- 20.03.2015 – fertilizat fazial azotat de amoniu 150
kg/ha;
- 17.04.2015 – erbicidare cu Granstar Super 40 g/ha şi
tratament contra bolilor cu fungicidul Duett Ultra 0,7
l/ha ;
- hibridări 20–22.05.2015.
Recoltarea: 7.07.2015
Observaţii şi determinări efectuate:
- Răsăritul;
- Densitatea;
- Nr. fraţi fertili;
- Talia plantei;
- Lungimea spicului;
- Nr. spiculeţe/spic;
- Nr. cariopse/spiculeţ;
- Nr. cariopse/spic;
- Nr. cariopse/plantă;
- Masa cariopse/spic;
- Masa cariopse/plantă;
- Producţia estimată;
- Rezistenţa la boli şi dăunători;
- MMB, MH, U%, P%, G%
14

Metode de laborator:
- Analize fizico-chimice la sol.
- Măsurători biometrice.
Hibridări realizate (castrări 19-20.05.2015 şi
polenizări 22.05.2015)
- s-au realizat autopolenizări şi hibridări conform
graficului din tabelul 4.
Tabelul 4
Grafic Gantt cu hibridările şi autopolenizările efectuate în cadrul
experienţei

Metode de interpretare statistică
- Estimarea producţiei la hectar.
- Corelaţia.
Rezultate şi discuţii
Rezultate privind talia plantelor – În graficul din figura
3 sunt evidenţiate valorile medii ale înălţimii plantelor pentru
toate variantele experimentale, observându-se ca pentru
populaţiile locale de grâu, valorile sunt cuprinse in intervalul
68–110 cm, iar pentru populaţiile locale de secara în intervalul
152 – 175 cm.
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Fig. 3. Graficul valorilor înălţimii plantelor la maturitate

Rezultate privind lungimea spicului – Lungimea
spicului a fost cuprinsă între valorile de 5,5–10,83 cm la
variantele de soiuri omologate, între 10,3–14,5 cm la variantele
de populaţii locale de secara şi între 8,93–11,12 cm la
variantele de populaţii locale de grâu (fig. 4).

Fig. 4. Graficul valorilor medii ale lungimii spicului în cadrul
experienţei cu populaţii locale de grâu şi secară, 2015
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Determinări cu privire la nr. cariopse/spic, nr.
cariopse/spiculeţ şi nr. spiculeţe/spic – Rezultatele acestor
determinări au evidenţiat ca cele mai bune forme, populaţiile
locale de grâu A7, A1 şi A4, iar dintre populaţiile de secară,
cele mai bune forme au fost B6, B4 şi B1 (fig. 5).

Fig. 5. Graficul cu valorile nr. de spiculeţe/spic, nr. de cariopse în spiculeţ şi
nr. de cariopse/spic la populaţiile locale şi soiurile testate

Numărul de cariopse pe plantă – a fost cel mai crescut
la trei populaţii locale de secară, respectiv B6 – cu 650
cariopse/pl., B3 – cu 468 cariopse/pl. şi B4 – cu 418
cariopse/pl. şi la două populaţii locale de grâu, respectiv A7 –
cu 229 cariopse/pl. şi A4 – cu 231 cariopse pe pl. (fig. 6).
Determinarea masei cariopselor/spic şi a masei
cariopselor/plantă – a evidenţiat valori superioare la
populaţiile locale de secara B6 (27,72 g/planta şi 3,08 g/spic),
urmata de B4 (16,91 g/pl. şi 2,81 g/spic) şi B3 (10,2 g/pl. şi
1,27 g/spic).
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Fig. 6. Graficul valorilor medii determinate pentru numărul de cariopse pe
planta în cadrul experienţei cu populaţii locale de grâu şi secara, 2015

La populaţiile locale de grâu, cele mai bune rezultate au
fost obţinute de formele A7 (10,79 g/pl. şi 2,69 g/spic), urmata
de A4 (10,5 g/pl şi 2,1 g/spic) şi A1 (8,2 g/pl şi 2,73 g/spic)
(fig. 7).

Fig. 7. Graficul valorilor medii ale masei cariopselor pe spic şi pe planta

Producţiile medii obţinute – au fost calculate prin
extrapolare şi la umiditatea STAS de 14%, cele mai mari valori
fiind obţinute de două populaţii locale de grâu, respectiv A4 şi
A1 şi trei populaţii locale de secară, respectiv B4, B6 şi B2
(fig. 8.)
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Fig. 8. Producţiile medii obţinute de variantele experimentale, în cadrul
experienţei cu populaţii locale de grâu şi secara, 2015

La populaţiile locale de grâu, comparativ cu soiurile
omologate – au fost superioare la două dintre forme, respectiv
la A4, cu 6.676 kg/ha şi A1, cu 6.573 kg/ha (fig. 9).

Fig. 9. Producţiile medii obţinute de populaţiile locale de grâu,
comparativ cu soiurile zonate

Prin urmare, populaţiile locale de grâu provenite din
Hunedoara (Valea Bradului), Maramureş (Vima Mare) şi Alba
(Acmariu) au obţinut producţii comparabile cu soiurile
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omologate şi mai mari decât producţia medie, cu diferenţe faţă
de medie de: +1.198 kg/ha, respectiv +1.129 kg/ha şi +292
kg/ha.
La secară, cele mai performante populaţii locale, care au
obţinut diferenţe pozitive semnificative faţă de producţia medie
au fost, în ordine descrescătoare: Braşov (Gura Văii) (+2.233
kg/ha), Cluj (Mănăstireni) (+1.922 kg/ha) şi Braşov (Breaza)
(+1.474 kg/ha). Experienţa continuă şi în anul agricol 2015 2016, când se va realiza selecţia elitelor din cadrul populaţiilor
locale şi caracterizarea amănunţită a caracterelor fenotipice.
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