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Pia]a liber` ca element de baz` 
democratic [i social asigur` produse 
concuren]iale sub aspectul calit`]ii [i 
a pre]ului. Func]ionarea sa aduce o 
diversitate de produse, pentru care 
spiritul inovator [i for]a de munc` sunt 
adânc exploatate pân` la limita profitului 
minim. Dar pentru ca acesta s` fie 
îndestul`tor, pia]a liber` este nevoit` îns` 
s` abdice de la misiunea sa social` [i s`-[i 
dezvolte noi forme existen]iale mai pu]in 
favorabile consumatorului. Se creeaz` 
astfel marile companii pe produse care 
prin productivitate sporit` men]in profitul 
minim garantat, dar reduc concuren]a de 
pia]` [i sunt impuse pre]urile de monopol 
cu efectele sale dezastroase. 

Apar îns` micii întreprinz`tori care-
[i asigur` subzisten]a cump`rând 
produse ieftine, de proast` calitate [i le 
vând fraierilor. 

A[a se întâmpl` ast`zi în pia]a de 
s`mân]` a României. „Legea pie]ii libere”, 
adoptat` în primele zile ale parlamentului 
democratic, care a distrus întreaga 
economie na]ional`, nu a exceptat nici 
produc]ia intern` de s`mân]`. 

Agricultura noastr` supus` timp de 
o jum`tate de secol principiilor socialiste 
nu a cunoscut principiile pie]ii libere. 
Au fost create Institutele de Cercet`ri 
de profil având în subordine sta]iuni 
experimentale zonale care au creat la nivel 
na]ional întreaga gam` de soiuri [i hibrizi 
necesar agriculturii. Verigile superioare 
de s`mân]` produse de ameliorator se 
ob]ineau pe cele circa 100 mii hectare 
de teren aflat în administrarea acestora, 
[i erau distribuite, în continuare, unor 
ferme specializate în multiplicarea de  
semin]e [i material de plantare.  
Au fost create unit`]i mari jude]ene de 
prelucrare [i condi]ionare a semin]elor. 

Sistemul a func]ionat cu costuri 
mai mari, suportate de stat dar nu a 
fost deficitar din punct de vedere al 
progresului genetic , acesta înregistrând 
adesea  succese mondiale. 

Pia]a de s`mân]` a României în anii 

´80 nu a cunoscut concuren]a de pia]`. 
Liberalizarea pie]ii prin lege, a 

inundat pia]a de s`mân]` a României cu 
soiuri [i hibrizi crea]i în lumea întreag`. 
Lipsa de protec]ie a cultivatorului prin 
legi func]ionale de pia]`, ca [i slaba 
sa preg`tire profesional` [i lipsa de 
fonduri de produc]ie a condus la un 
adev`rat haos.

S`mân]a nu se vinde în func]ie 
de performan]ele productive [i 
calitative ale soiului, ci de avantajele 
pe care „dealerii zonali” le creeaz` 
cultivatorului. Se poate spune azi 
c` nu agricultorul cump`r` s`mân]a 
amelioratorului, ci dealerul vinde 
s`mân]a amelioratorului. 

În baza acestui nou mod de operare 
pe pia]`, dealerul vinde orice, [i pentru 
a-[i m`ri profitul apeleaz` adesea la 
s`mân]` ieftin`, de proast` calitate 
pentru care nu-[i asum` nici cea mai 
mic` responsabilitate. 

Nu am v`zut în pres` sau în emisiunile 
televizate, c` a fost responsabilizat un 
dealer pentru s`mân]a de grâu, orz 
sau rapi]` vândut` în toamn` [i care a 
disp`rut din cauza gerului peste iarn`. 
Pierderile prin calamit`]i sunt pl`tite 
de guvern [i nu de dealerul care a 
vândut s`mân]a. Cultivatorul reclam` 
calamitatea culturii dar nu [i negocierea 
de comision cu dealerul zonal. 

Pe cale legal`, nici nu po]i s` faci 
dreptate p`gubitului, deoarece statul 
nu mai are nici o pârghie de control. 

Prin prevederea comunitar` orice 
soi creat într-un alt stat comunitar 
poate fi cultivat [i în România. 

A[a dar, stima]i comercian]i, nu 
mai sunte]i obliga]i s` testa]i soiurile [i 
hibrizii din Europa la ISTIS. 

Pentru ap`rarea intereselor na]ionale 
ale agricultorilor, fiecare stat european 
testeaz` anual toate soiurile de pia]` 
alc`tuind „Lista soiurilor recomandate 
zonal”. Avem [i noi o asemenea 
prevedere în „Legea semin]elor” dar nu a 
fost aplicat` pân` în prezent, ba chiar mai 

mult, nici nu se dore[te a fi aplicat`.   
Cercetarea agricol` din România 

în stare de colaps datorat nefinan]`rii 
nu-[i poate permite s` testeze gratuit 
multitudinea de soiuri importate anual. 

Laboratoare de stat destinate 
litigiilor de pia]` nu s-au înfiin]at nici la 
nivel jude]ean [i nici na]ional. 

A[a dar suntem în ]ara tuturor 
posibilit`]ilor „care pe care îl fur` mai 
tare”. {i efectele acestui dezastru se 
v`d anual. 

În iarna anului 2005, sute de mii 
de hectare sem`nate în toamn` cu 
grâu, orz [i rapi]` au fost calamitate 
din cauza gerului. Gurile rele spun c` [i 
pe feuda Domnului Ministru Ilie Sârbu, 
grâul italian sem`nat în toamn` a plecat 
în acea iarn` la mama sa . 

Anual se înregistreaz` pierderi de pân` 
la 50% la toate speciile cultivate datorit` 
soiurilor europene neadaptate condi]iilor 
de secet` [i ar[i]` din România. 

Pierderile de produc]ie datorate 
slabei rezisten]e la rasele de patogeni 
dominante în ]ara noastr` nu sunt 
contabilizate dar randamentele de 
produc]ie înregistrate statistic au un 
continuu trend negativ. 

Multitudinea de soiuri introduse 
în cultur` prezint` un alt pericol [i 
mai puternic. Datorit` variabilit`]ii 
genetice mari vor prolifera rasele noi de 
patogeni, care pot calamita suprafe]e 
mari cultivate în ]ara noastr`. 

S` ne amintim de ruginile grâului 
care au calamitat în anii ´70 soiurile 
Aurora, Kaukaz [i Skorospelka sau 
rasele noi de „Phoma”, care au afectat 
cultura de  floarea-soarelui din întreg 
Banatul, [i multe altele. 

Multitudinea de soiuri cultivate 
în România f`r` un control sus]inut 
reprezint` o adev`rat` „BOMB~ 
BIOLOGIC~” pentru economia 
na]ional`.  

Avem nevoie de pia]` liber` dar o 
pia]` liber` func]ional`, sprijinit` de 
Stat [i de Guvern.
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Editor ial
Pia}a libeR~ a seMin}eloR Poate deveni o boMb~ biologiC~
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Stimate Domnule Ministru,

V` rug`m s` primi]i pozi]ia B`ncii 
de Resurse Genetice Vegetale Suceava 
în leg`tur` cu preluarea unit`]ii de c`tre 
Laboratorul Central pentru Calitatea 
Semin]elor [i a Materialului S`ditor.

Banca de Resurse Genetice 
Vegetale, înfiin]at` prin Hot`rârea 
Guvernului nr. 371/1990, func]ioneaz`, 
în prezent, în subordinea Ministerului 
Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`rii 
Rurale, ca institu]ie public`, finan]at` 
integral de la bugetul de stat. Banca 
de Gene, unitate de referin]` [i cu 
caracter de unicitate pentru cercetarea 
agricol` din România, are ca mandat 
conservarea în condi]ii de securitate [i 
la standarde [tiin]ifice interna]ionale, a 
patrimoniului fitogenetic autohton de la 
toate speciile cu înmul]ire sexuat`.

Pentru îndeplinirea mandatului s`u, 
Banca desf`[oar` activit`]i specifice 
de: colectare, studiere, regenerare/
multiplicare a materialului genetic 
introdus în colec]ii, conservarea 

acestuia, prin plasarea în cele 2 tipuri 
de colec]ii (de baz` – colec]ia strategic` 
a României; activ` – destinat` utiliz`rii 
pe termen mediu [i scurt), precum 
[i stocarea informa]iilor aferente 
e[antioanelor de semin]e, în baze de 
date special proiectate pentru acest 
scop.

Colec]iile B`ncii, însumând 15 620 
de probe, care apar]in unui num`r 
de 340 de specii vegetale, reprezint` 
pre]ioase surse de diversitate genetic` 
pentru programele de ameliorare actuale 
sau viitoare, în special germoplasm` 
rezistent` la factorii de stres biotic [i 
abiotic.

De asemenea, Banca furnizeaz` 
material biologic pentru a fi reintrodus 
în cultur`, în caz de dispari]ie a acestuia 
ca urmare a fenomenului de eroziune 
genetic`, cauzat` de  factori naturali 
sau artificiali.

Prin activit`]ile de explorare 
– colectare a variet`]ilor tradi]ionale, 
înc` aflate în cultur` în anumite areale 

din ]ar`, Banca de Gene contribuie la 
reducerea sau eliminarea efectelor 
eroziunii genetice, conservând cea mai 
important` component` a biodiversit`]ii, 
cu relevan]` pentru agricultur` [i 
alimenta]ie, cea reprezentat` de 
resursele genetice vegetale.

Consider`m c` statutul actual 
al b`ncii de unitate distinct`, cu 
personalitate juridic` reprezint` 
solu]ia optim` pentru asigurarea 
securit`]ii colec]iilor de germoplasm` 
vegetal`, inclusiv a resurselor bugetare 
pentru sus]inerea acestei activit`]i. 
Competi]ia pentru finan]are în cazul 
absorb]iei B`ncii de c`tre Laboratorul 
Central mai sus men]ionat, care este 
sus]inut financiar, în principal, din 
surse extrabugetare, poate determina 
perturba]ii [i disfunc]ionalit`]i în 
activitatea de gestionare a fondului 
genetic na]ional, lucru pe care nu ni-
l putem asuma datorit` importan]ei 
vitale a acestuia.

De asemenea, includerea B`ncii 
de Gene în structura Laboratorului 

banCa de ResURse genetiCe vegetale sUCeava

B-dul  1 Mai, nr. 17
Tel. / Fax: +0040 230 521016
E-mail: genebank@suceava.astral.ro
720224  SUCEAVA
ROMÂNIA              

 
565/14.08.2009

C`tre,
MINISTERUL  AGRICULTURII, P~DURILOR {I DEZVOLT~RII RURALE

Cabinetul Domnului Ministru Ilie SÂRBU
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Central, cu care nu are preocup`ri 
comune, având în vedere caracterul, 
preponderent, tehnic al acestuia din 
urm`, ar reprezenta, în mod evident, 
o frân` în îndeplinirea scopului pentru 
care institu]ia noastr` a fost înfiin]at`. 

Un element strategic în sprijinul 
prezentei organiz`ri este c` o structur` 
na]ional` garanteaz` [i faciliteaz` 
accesul la sursele de material genetic 
p`strat la Suceava, asigurând o 
colaborare eficient` [i o reprezentare 
de acela[i rang în rândul ]`rilor Uniunii 
Europene. 

Subliniem faptul c` [i tendin]a 
mondial` este ca b`ncile de gene s` fie 
reprezentate de institu]ii independente, 
cu statut [i mandate bine definite în 
vederea îndeplinirii responsabilit`]ii 
pentru care au fost create, aceea 
de prezervare a patrimoniului 
genetic vegetal (Conferin]a FAO/
IPGRI, decembrie 2003). În sprijinul 
afirma]iei precedente, aducem ca 
argument modul de organizare a 
]`rilor din Uniunea European`, în care 
patrimoniul genetic este gestionat de 
structuri distincte, îmbr`când forma 
Programelor Na]ionale, care acoper` 
toate tipurile de resurse (vegetale, 
animale, microorganisme) [i care 
sunt coordonate de departamente 
specializate ale administra]iei 
centrale. 

V` rug`m s` nota]i faptul c` 
m`sura desfiin]`rii B`ncii, contravine 
legisla]iei interna]ionale în domeniu, 
respectiv, Conven]ia pentru Diversitate 
Biologic` (Rio de Janeiro, 1992) [i 
Tratatul Interna]ional privind Resursele 
Genetice Vegetale pentru Alimenta]ie [i 
Agricultur` (Roma, 2004), documente 
semnate de România [i care stipuleaz` 

obligativitatea p`r]ilor contractante de 
a-[i conserva propria biodiversitate, 
prin îmbinarea celor 2 strategii: in situ 
(rezerva]ii naturale, în ferme) [i ex 
situ (b`nci de gene, gr`dini botanice). 
Preciz`m c` Banca este punct focal 
pentru implementarea prevederilor 
Tratatului Interna]ional privind 
Resursele Genetice Vegetale pentru 
Alimenta]ie [i Agricultur` [i reprezint` 
România în re]eaua interna]ional` de 
profil.

Pe acelea[i coordonate se 
situeaz` [i Programul Guvernamental 
pentru perioada 2009 – 2012 care, 
la capitolul 12. Cercetarea [tiin]ific`, 
dezvoltarea [i inovarea, prevede 
necesitatea consolid`rii cadrului 
institu]ional pentru atragerea de 
fonduri interna]ionale, publice [i 
private. În acest context, preciz`m 
c` Banca este partener la Programul 
European de Cooperare în domeniul 
Resurselor Genetice Vegetale, înc`, 
din anul 1993, iar din 2005 activeaz` 
în re]eaua de dezvoltare sud-est 
european` (SEEDNet), pozi]ii în care a 
ob]inut rezultate notabile, recunoscute 
atât în ]ar` cât [i în str`in`tate [i 
concretizate prin participarea, în acest 
an, la 6 proiecte finan]ate de Uniunea 
European` sau de Guvernul Suediei. 
Mai mult, Banca organizeaz` [i 
desf`[oar` cursuri de instruire, având 
ca tematic`, tehnici de conservare 
genetic` a plantelor, beneficiarii 
acestor programe fiind cadre 
universitare din ]`rile participante 
în SEEDNet. În lunile septembrie 
[i octombrie ale acestui an, se vor 
derula, la Suceava, urm`toarele dou` 
programe de instruire: „In situ and 
on farm conservation of plant genetic 
resources” [i „In vitro technique for 
plant genetic resources conservation”, 

având în calitate de lectori, cercet`tori 
din cadrul institu]iei noastre, iar 
sus]inerea financiar` este asigurat`, 
în totalitate, de Suedia. Recunoa[terea 
importan]ei B`ncii de Gene, la nivel 
regional, este marcat` [i de faptul c` 
directorul acesteia a fost invitat s` 
asigure consultan]` de specialitate 
unor ]`ri ca: Albania, Muntenegru [i 
Bosnia & Herzegovina, în demersul lor 
de înfiin]are a b`ncilor de gene.

Subliniem faptul c` prin pierderea 
individualit`]ii, prestigiul [i vizibilitatea 
B`ncii la nivel european [i interna]ional, 
câ[tigate prin competen]` [i 
profesionalism, în 20 de ani de activitate, 
se vor diminua, iar o consecin]` 
imediat` va fi încetarea parteneriatelor 
de cercetare, cu finan]are extern`. 

Un argument în plus privind 
importan]a de sine-st`t`toare a 
institu]iei noastre este [i faptul c` 
Ministerul Agriculturii, P`durilor [i 
Dezvolt`rii Rurale a aprobat [i finan]at 
un amplu proiect de investi]ie pentru 
modernizare sediu [i laboratoare, în 
valoare total` de 3 000 000 de lei.

Pe baza elementelor de mai sus, 
v` rug`m cu deosebit respect s` lua]i 
în considerare argumentele noastre [i 
prevederile legisla]iei interna]ionale pe 
care le-am invocat, astfel încât decizia 
de absorb]ie a B`ncii de Gene de c`tre 
Laboratorul Central pentru Calitatea 
Semin]elor [i Materialului S`ditor s` fie 
revocat`.

În speran]a c` ve]i da curs 
prezentului demers, v` asigur`m de 
înalta noastr` considera]ie.

Director

Dr. biolog Silvia Str`jeru
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În casa r`mas` de la p`rin]i din satul 
Cucor`ni, comuna Mihai Eminescu, 
jude]ul Boto[ani, dup` 35 de ani de 
activitate ce director al Sta]iuni de 
Cercetare [i Dezvoltare, Dr. ing. Mihai 
D. Cristea s-a stabilit aici. Am aflat 
motivul de la domnia sa „pentru lini[tea 
[i confortul fizic [i psihic, în casa de 
care sunt legat cu toat` fiin]a mea, cas` 
pe care am îmbun`t`]it-o. Am amenajat 
un mic parc cu verdea]` [i flori în jurul 
casei. Mi-am organizat un birou de lucru 
[i o bibliotec` cu toate lucr`rile adunate 
într-o via]`, unde îmi petrec cel mai 
mult timp, m-am înconjurat [i de unele 
viet`]i, câini, pisici, p`s`ri de curte, 
f`r` de care via]a la ]ar` nu se poate 
concepe. Dar cea mai mare bucurie o 
am de la cei doi copii, [ase nepo]i [i doi 
str`nepo]i, care m` viziteaz` deseori. 

– {i ce mai face]i Dl. Cristea?
Vre]i s` [ti]i ce mai face un 

pensionar ca mine, care dup` 42 de 
ani de activitate neîntrerupt` la SCDA 

Suceava [i Banca de Gene este obligat 
în prezent s` abordeze un alt mod de 
via]`? Ei bine, v` r`spund evocând 
episodul cel mai trist al vie]ii mele: în 
1996, cu un an înainte de pensionare, 
am suferit un accident cerebral [i, cu 
toate eforturile medicilor, am r`mas cu 
unele sechele cu care m` mai lupt înc`. 
Am reu[it totu[i ca, dup` ani lungi de 
efort psihic [i fizic, s` reiau, treptat, 
activitatea. 

Mi-am propus s` materializez ni[te 
gânduri mai vechi, la care am ]inut foarte 
mult. În primul rând, mi-a reînviat ideea 
elabor`rii unei noi edi]ii a Monografiei 
Porumbului, cea editat` acum 40 
de ani fiind dep`[it`. Ini]iativa a fost 
bine primit` de numero[i cercet`tori 
[i cadre universitare de notorietate în 
domeniu, cu care am demarat treaba 
[i astfel, dup` câ]iva ani de munc` 
intens`, în toamna anului 2004, prin 
Editura Academiei române, lucrarea 
a ap`rut pe pia]`, fiind apreciat` ca 

un eveniment deosebit în literatur` de 
specialitate. 

Tot în aceast` perioad` am pus în 
practic` alt` idee la care am ]inut foarte 
mult, elaborarea unei lucr`ri atât de 
necesar` în aceast` perioad`:

Conservarea biodiversit`]ii, care a 
fost predat` Editurii Ceres. Dovad` c` 
aceast` idee m-a dominat tot timpul 
este [i ini]iativa luat` cu ani în urm` de 
a se construi în România o institu]ie 
de stat specializat` în conservarea 
biodiversit`]ii – Banca de gene. În 
urma insisten]elor [i demersurilor 
f`cute, de multe ori pu]in în]elese, 
am reu[it construirea la Suceava a 
B`ncii de Gene, unitate de interes 
na]ional, cu personalitate juridic`, 
a c`rei activitate, fiind apreciat` de 
organismele de specialitate europene 
[i interna]ionale, a fost primit` cu 
drepturi depline în aceste structuri 
cu sediul la Roma, personal semnând 
acolo, cu împuternicirea Guvernului 
României, documentul de aderare. 

Mare lucru pentru crearea unor 
soiuri de plante care s` corespund` 
cel mai bine condi]iilor ]`rii noastre 
[i s` dea semin]e de calitate pentru 
produc`torii agricoli.

Am avut destule greut`]i pân` am 
reu[it. 

În perioada proiect`rii (înainte de 
1989) pentru a o promova am fost 
obligat, nu f`r` risc, s` folosesc o 
stratagem` mai pu]in ortodox`: s` 
schimb denumirea proiectului din 
Banca de Gene, cu care nu aveam nici o 
[ans` s` fie aprobat`, într-o denumire 
mai accesibil` - Complex de conservare 
a semin]elor.

Era perioada construirii complexelor 
de p`s`ri, de vaci de lapte, de 
vinifica]ie…

{i am reu[it!!
Prezentând proiectul cu denumirea 

ini]ial` de Banc` de Gene la Ministerul 
de Finan]e pentru avizare, printre 
întreb`rile puse acolo a fost [i una 
„mortal`”: cât cost` o gen`?!. V` 
da]i deci seama de ce am apelat la 
stratagema amintit`. 

dR. ing. MiHai CRistea
P~Rintele b~nCii de ResURse genetiCe
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Înc` din primul an de activitate, 
Mihai Cristea a fost atras de cercet`ri 
în domeniul biologiei [i tehnologiei 
porumbului cu referire special` la 
porumbul timpuriu, cultivat în zona 
r`coroas` din Bucovina, unde ]`ranii 
ob]ineau produc]ii mici. 

Într-o activitate profesional` de 
aproape 45 ani, dr. ing. Mihai Cristea 
a publicat circa 100 de lucr`ri [tiin]ifice 
care cuprind rezultate de cercetare 
proprii sau în colectiv, referate 
[tiin]ifice, lucr`ri de sintez` de nivel 
academic, diferite îndrum`ri practice 
pentru agricultori [.a. 

Una dintre ideile sale confirmate 
de practic` sus]ine c` sursele cele 
mai valoroase de germoplasm` 
pentru crearea de noi soiuri [i 
hibrizi, sunt resursele genetice 
locale, reprezentate de popula]iile [i 
soiurile locale, formate în perioade 
lungi de timp, sub ac]iunea selec]iei 
naturale [i a selec]iei efectuate de 
om. Acest material biologic local, 
suportând în timp efectele factorilor 
naturali ai evolu]iei, este cel mai 
bine adaptat condi]iilor locale de 
mediu, caracterizându-se prin 
rezisten]` deosebit` la secet`, frig, 
boli [i d`un`tori, precum [i prin 
foarte bun` calitate. Aceast` idee a 
stat la baza ac]iuni sale energetice 
de înfiin]are a „B`ncii de Resurse 
genetice Vegetale”, în cadrul 
SCDA Suceava, în anul 1986, cu 
oficializare guvernamental` în anul 
1990. Directorul a avut inteligen]a [i 
priceperea de a-[i atrage [i consolida 
colectivul în care se aflau cercet`torii: 
Nr. Gr`dinariu, L. Reichbuch, D. 
Scurtu, D. Popovici, D. Catargiu, N. 
Foca, Ion Buzdugan [.a. 

Printre ideile sale, activitatea 
intens` continu` [i rezultatele 
ob]inute, în scurt timp dr. ing. 
M. Cristea [i-a atras sprijinul 
conducerii ASAS [i al organelor 
jude]ene ale „Partidului unic”.   Cu 
efortul [i inteligen]a sa, cu sprijinul 
colectivului de cercetare [i a celor 
aminti]i anterior, dr. ing. M.Cristea 
a schimbat fundamental starea [i 
pozi]ia SCA Suceava, în mai pu]in 
de 10 ani. În anul 1968 era construit 
pavilionul central cu laboratoarele de 
cercetare [i administrativ, cu o sal` 

modern` de [edin]e [i o bibliotec` 
cu peste 10000 lucr`ri, încadrat` cu 
traduc`tori dintre trei limbi str`ine. A 
urmat”Casa de vegeta]ie”, „Laborator 
de cercet`ri zootehnice”, Centru de 
cercet`ri pentru terenuri podzolice” de 
la Ili[e[ti, „Centru de cercet`ri pentru 
agricultura zonei de munte” Pojorâta. 
În 1986 a construit „Banca de resurse 
genetice vegetale” Suceava, sediile 
fermelor de producere a semin]elor 
[i materialului de plantat. N-a fost 
u[or s` în[ir`m aceste obiective, dar 
ridicarea lor a fost posibil` printr-o 
munc` titanic` a dr. ing. M. Cristea. 

Munca atât de intens` [i de 
stresant` a afectat s`n`tatea dl. Ing. 
M. Cristea, astfel c`, în anul 1997, a 
fost nevoit s` se retrag` din activitate 
producând un gol imens în colectivul 
[i activitatea unit`]ii. Tr`ie[te acum în 
satul natal Cucor`ni. 

Dr. ing. M. Cristea exist` în 
con[tiin]a celor care l-au cunoscut [i 
va fi descoperit de cei care vor veni, 
ca fondator al cercet`rilor în domeniul 
germoplasmei porumbului, autor al 
primelor lucr`ri în stil monografic 
despre rasele de porumb din România 
[i utilizarea resurselor genetice 
vegetale; p`rintele B`ncii de resurse 
genetice vegetale. 

Activitatea sa cu totul remarcabil` 
în cercetare [i manageriat a fost 
apreciat` cu titluri [tiin]ifice, diplome, 
medalii. A fost primul pre[edinte 
al Comitetului Na]ional de Resurse 
genetice vegetale. A fost decorat 
cu 10 medalii de stat pentru merite 

[tiin]ifice. În anul 2002 a primit 
Ordinul „Serviciul credincios” în grad 
de cavaler din partea Pre[edintelui 
României, iar pentru ridicarea [tiin]ei 
agricole în Bucovina a fost declarat 
„Cet`]ean de Onoare” al Municipiului 
Suceava. Este membru titular al 
Academiei de [tiin]e Agricole [i 
Silvice (1990). 

 Dr. ing. M. Cristea va fi consemnat 
în istoria cercet`rii [tiin]ifice din 
agricultur` ca reprezentant de elit` 
în cercetarea genetic` a porumbului, 
crearea hibrizilor extratimpurii [i  
timpurii, autorul „B`ncii de resurse 
genetice vegetale” unic` în ]ar` [i una 
din cele mai importante din Europa. 

Dup` întremare m` ocup în 
continuare de scris. Mi-a revenit ideea 
elabor`rii unei noi edi]ii a Monografiei 
Porumbului, cea editat` acum 40 de 
ani. Dup` câ]iva ani de munc` intens`, 
în toamna anului 2004, prin Editura 
Academiei Române, lucrarea a ap`rut 
pe pia]` fiind apreciat` ca un eveniment 
deosebit în literatura de specialitate. 

În prezent este terminat` pentru 
tipar [i dat` Editurii Academiei Române 
lucrarea de peste 300 de pagini: 
„Schimb`rile climatice [i resursele 
genetice vegetale”. 

La aniversarea unei vârste a[a 
de frumoase 80 de ani, v` dorim din 
tot sufletul „La mul]i ani!”, plini de 
bucurii [i satisfac]ii, de s`n`tate [i 
fericire al`turi de cei dragi.

               
 Teodor Marian
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|n cadrul programelor de ameliorare 
a cartofului aplicate in decursul ultimilor 
40 de ani la institutul de la Bra[ov 
principalele obiective de ameliorare au 
fost axate pe ob]inerea de genotipuri cu 
performan]e superioare privind:

- capacitatea de produc]ie;
- comportarea la boli [i daunatori;
- calitate culinar`;
- pretabilitatea la industrializare.
Realizarea unor genotipuri 

performante pentru fiecare din 
etapele parcurse a fost condi]ionat` 
de mai mul]i factori dintre care un 
rol primordial l-a avut crearea unei 
variabilit`]i genetice suficient de ample 
bazat` pe o configura]ie genetic` c`t 
mai divers`.

Structura genetic` complex` a 
cartofului cultivat (Solanum tuberosum 
L.), care este un autotetraploid par]ial 
allopoliploid, cu înmul]ire vegetativ`  
impune o abordare diferen]iat` 
comparativ cu cea de la alte specii.

Ameliorarea poten]ialului productiv 
se bazeaz genetic pe gradul ridicat de 
heterozigo]ie al plantei de cartof , care 
este un hibrid F1 men]inut pe cale 
vegetativ`, urm`rindu-se ob]inerea 
unei structuri cåt mai favorabile de 
gene prin asociere combinativ` [i 
prin exercitarea selec]iei. Datorit` 
reac]iei fotoperiodice diferite la alte 
specii si subspecii din genul Solanum, 
comparativ cu Solanum tuberosum 
ssp. tuberosa, numai hibridarile cu 
subspecia coancestral` S. Tuberosum 
ssp. Andigena prezint` interes pentru 
ameliorarea poten]ialului de produc]ie.

Pentru ameliorarea comport`rii la 
boli si daun`tori genele de rezisten]` 
se g`sesc numai in genomurile altor 
specii.

Natura rezisten]ei este de tip 
mono [i ologogenic dominant \n cazul 
virusurilor X,Y,A si råie neagr`, de 
tipul hipersensibilit`]ii la virusurile 
S [i M [i la man` (rezisten]` de tip 
vertical) sau de tip poligenic \n cazul 

rezisten]ei de cåmp la man`, la virusul 
r`sucirii frunzelor si la putregaiuri. 
Pentru ameliorarea con]inutului de 
proteina si amidon care sunt controlate 
poligenic se pot utiliza gene din speciile 
s`lbatice.

Fondul de resurse genetice la cartof 
pentru rezisten]e se g`se[te in genul 
Solanum care are peste 2000 de specii 
din care 180 sunt tuberculifere. Interes 
din punctul de vedere al genelor de 
rezisten]` prezinta 318 specii ce apar]in 
la 18 serii taxonomice ale genului  
Solanum, sec]ia Tuberarium , subsec]ia 
Hyperbasarthum. Majoritatea speciilor 
sunt grupate \n seriile Tuberosa 
s`lbatic [i cultivat ( 30% si 11%) [i 
Commersoniana(12%) [i sunt diploide 
\n propor]ie de 56%, aceast` ultim` 
caracteristic` fiind un impediment 
major \n hibridarea cu Solanum 
tuberosum, forma cultivat` care este 
autotetraploid`.

Privite din punctul de vedere al 
utiliz`rii lor in ameliorare , germoplasma 
component` a genului Solanum se 
clasifica astfel:

- specii s`lbatice cuprinz`nd [i 
hibrizii interspecifici;

- specii primitive si hibrizii lor;
- soiuri locale (soiuri premerg`toare 

activit`]ii de ameliorare);
- material de biologic provenind din 

diferite programe de ameliorare;
- soiuri cultivate, cu mare r`sp`ndire 

geografic`;

Repartizarea genelor \n cadrul 
surselor de rezisten]` se face 
ecologic pe zone de latitudine [i de 
altitudine. |n ceea ce prive[te nivelul 
ploidic, speciile care prezinta un 
interes in ameliorare pot apar]ine la 
grupuri diferite: diploid (S. phureja), 
triploid (S. chaucha), tetraploid 
(S. tuberosum ssp. tuberosa [i 
S. tuberosum ssp andigena) [i 
pentaploid (S. curtilobum). Se 
înregistreaz` [i o trecere de la 
utilizarea surselor de rezisten]` de 

ColeC}ia de geRMoPlasM~ din genUl solanUM
de la inCdCsZ bra[ov

Dr. ing Sorin CHIRU, dr. ing Nicoleta CHIRU, ing. Radu Hermeziu 
 

nr.

crt.

sPeCie nr.

genotipuri
1. SOLANUM CHACOENSE 12 B 50
2. SOLANUM AGRIMONIFOLIUM 50

SOLANUM AGRIMONIFOLIUM 54 50
SOLANUM AGRIMONIFOLIUM A 50
SOLANUM AGRIMONIFOLIUM B 50

3. SOLANUM VERNEI 74 B 50
4. SOLANUM PINNATISECTUM 55 27
5. SOLANUM MICRODONTUM 50

                                                                                  TABEL 1
 Specii s`lbatice ob]inute din semin]e

Men]inerea colec]iei]ieiiei in vitro
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nr.

crt.

sPeCie nr.

genotipuri
1. SOLANUM VERNEI 74 B 10
2. SOLANUM AGRIMONIFOLIUM 54 12

SOLANUM AGRIMONIFOLIUM A 8
SOLANUM AGRIMONIFOLIUM B 8

3. SOLANUM DEMISSUM 38 B 12
SOLANUM DEMISSUM 51 B 10

4. SOLANUM PINNATISECTUM 55 10
SOLANUM PINNATISECTUM 64 B 12
SOLANUM PINNATISECTUM 42 B 12

5. SOLANUM CHACOENSE 10
SOLANUM CHACOENSE 12 B 12

6. SOLANUM MICRODONTUM 12
7. SOLANUM ACAULE 12
8. SOLANUM POLYTRICHON 11
9. SOLANUM COMMERSONI 14 B 11
10. SOLANUM GOURLAY 8
11. SOLANUM PHUREJA 100 

                                                                                  TABEL 2
 Specii s`lbatice din tuberculi

Men]inerea colec]iei]ieiiei in vivo

rasa(S. demissum., S.stoloniferum, 
S. verucosum) la surse de resisten]e 
nespecifice de ras` prezente \n unele 
specii de solanacee (S. berthaulti, S. 
chacoense, S. vernei).

Luånd in considera]ie toate aceste 
aspecte teoretice de fundamentare 
a necesit`]ii utiliz`rii \n programul 
de producere a materialului ini]ial de 
ameliorare a unei baze biologice cåt 
mai diverse se eviden]iaz` importan]a 
vital` a men]inerii unei colec]ii de 
germoplasm` la INCDCSZ Bra[ov.

|n prezent se aplic` cele dou` 
sisteme de men]inere a colec]iei atåt 
în form` clasic` in vivo prin plantarea 
anual` a genotipurilor existente din 
soiuri [i specii s`lbatice (tabelul 1, 

tabelul 2) cåt [i in vitro.
|n cåmpul de colec]ie se men]in 

anual 510 genotipuri reprezentånd 
atåt soiuri cåt [i diferite forme 
parentale, toate fiind plantate \ntr-
o schem` de 10 plante/genotip. 
Multiplicarea acestora se realizeaz` 
prin inmul]ire vegetativ`, anual fiind 
re]inute elite ce vor furniza materialul 
de plantare pentru anul urm`tor. In 
paralel se men]in [i 11 specii s`lbatice 
printr-o metod` mixt` de inmul]ire 
prin s`m`n]` botanic` [i tuberculi. 
Colec]ia in vivo este reprezentat` de 
50 de genotipuri, \n structura acesteia 
reg`sindu-se principalele soiuri 
romåne[ti omologate (Roclas, Rustic, 
Christian etc.), soiuri cu frecven]` 

mai mare \n schemele hibridologice 
(Sante, Desiree, Maranca etc.) soiuri 
[i hibrizi proveni]i din schimburile 
interna]ionale (Gazore, Marlyne, seria 
R0 99 SASA p`n` la R10 99 SASA, 
provenien]e CIP etc.) precum [i cele 
mai recente crea]ii de ameliorare 
ob]inute la institut [i la sta]iunile de 
profil din ]ar` (Cumidava, Robusta, 
Rozal).

Importan]a men]inerii colec]iei 
de germoplasm` la INCDCSZ 
Bra[ov este vital` pentru derularea 
programelor de ameliorare precum 
[i a diverselor proiecte de cercetare 
interne [i interna]ionale. Costurile 
necesare sunt considerabile, [i din 
acest motiv la ora actual` nu se 
poate depa[i un nivel modest de 
func]ionare a colec]iei comparativ cu 
cele inregistrate la unita]i similare 
din lume (ex. WUR Wageningen-
Olanda, New Brunswick – Canada, 
VIR Petrograd-Rusia etc.)

Consider`m foarte util` o 
abordare a MAPDR similar` cu cea 
pentru conservarea patrimoniului 
genetic de la speciile de animale 
\n sensul subven]ion`rii [i a 
patrimoniului genetic existent 
de specii vegetale \n colec]iile 
diferitor unit`]i de cercetare [i 
înv`]`m`nt universitar din Romånia 
. Aceast` sus]inere ar permite 
nu numai men]inerea colec]iilor 
dar [i dezvoltarea lor la nivelul 
de performan]` cerut de noile 
direc]ii de cercetare din genetica [i 
ameliorarea plantelor.
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   Principalii actori din aceast` pia]` specific` sunt: fermierii, comercian]ii, 
depozitarii, produc`torii de alimente [i nu în cele din urm` consumatorii. 
Satisfac]ia pe întreg lan]ul men]ionat nu poate s` o aduc` decât calitatea. 
   În general fermierul are marje de profit reduse pentru produsele 
sale fiind amenin]at [i de condi]iile meteo nefavorabile de la înfiin]area 
culturii pân` la recoltare. Urmare fireasc` principalul s`u obiectiv este 
s` maximizeze profitul prin asumarea unui risc cât mai mic. {tiut fiind 
c` pre]uri bune se ob]in numai pentru o calitate bun`, Agricover a avut 
ini]iativa înfiin]`rii Clubului 30 pentru a putea astfel s` pun` din teorie în 
practic` “formula succesului în agricultur`”. Acest Club 30 se dore[te a 
fi clubul select al fermierilor din România care produc permanent cel mai 
bun grâu de panifica]ie care ar trebui s` aib` caracteristicile:

- Gluten minim 26-27 (adic` aproape 30 în f`in`).
- Protein` 13.
- Deformare 5-8.
- W (indice alveograf) peste 200.
- Raportul P/L 0,5-0,9.

   Obiectivul final este acela de a asigura industriei de 
mor`rit [i panifica]ie grâu cantitativ [i calitativ prin 
parteneriate cu fermierii din jurul silozurilor Agricover, 
realizându-se totodat` valorificarea produc]iei în cele 
mai bune condi]ii la pre]uri cu 10-15% peste pre]ul pie]ei 
indiferent de anul agricol.
   Dar s` vedem în ce const` parteneriatul propus: 
Agricover asigur`: inputurile specifice (op]ional); 
asisten]` tehnic`; depozitare (recep]ie, condi]ionare, 
livrare); logistic` (transport la siloz [i beneficiar); 
finan]are (op]ional); vânzare (negociere contracte, 
management rela]ii comercial` cu beneficiarii la intern 
[i extern). 
   Fermierul asigur` executarea lucr`rii agricole specifice 
tehnologiei de cultur` la timp de calitate [i în volum complet. Pre]ul 
grâului va fi format din pre]ul de baz` de la recoltare pl`tit la op]iunea 
fermierului la care se adaug` bonifica]ie reprezentând 50 % din profitul 
realizat la vânzarea c`tre consumatorii finali. 
   Încheiem prin a sublinia avantajele acestui parteneriat enumerate de Dl. 
Director general al grupului Agricover Robert Arsene. 

- Valorificarea produc]iei de grâu la cele mai bune pre]uri în cele 
mai bune momente.

- Putere de negociere cu beneficiarii mari din România [i 
str`in`tate.

- Posibilitatea acces`rii fondurilor UE.
- Ac]iuni specifice,parteneriate [i schimburi de experien]e cu 

procesatori din UE.
- Acces preferen]ial la produsele [i serviciile grupului Agricover.
- Consultan]` tehnic` de specialitate cu personal Agricover sau UE.

   Dorim ca aceast` ini]iativ` s` se concretizeze într-o procedur` ferm` de 
asigurare a calit`]ii care s` sprijine comercializarea onest` [i transparent` 
[i s` ne permit` astfel p`r]ilor implicate s` aib` încredere în parteneriatul 
propus. 
    Se pare c` ini]iativa a stârnit deja interesul fermierilor [i putem deja s` 
v` prezent`m câteva p`reri:

- Acest sistem creaz` stimulentul necesar pentru ca fermierii s` se 
concentreze asupra unor recolte superioare din punct de vedere 
calitativ.

- În cadrul parteneriatului propus toat` lumea are de câ[tigat 
profitabilitate pentru fermier,comerciant [i produc`tor de alimente 
[i în final calitate crescut` a alimentelor destinate consumului.

asigURaRea Calit~}ii CReaZ~ ÎnCRedeRe 
În tRanZaC}iile CU CeReale Oare ar fi bine dac` s-ar reu[i transformarea 

BRM (Bursa Român` de M`rfuri) într-un 
arbitru impar]ial în procesul de tranzac]ionare 
a cerealelor astfel încât actorii de pe filier` 
vânz`tori [i cump`r`tori s` aibe parte de: 

- pre] corect.
- valorificare superioar` [i oportun` a 

recoltei.
- protejarea împotriva fluctua]iei 

nefavorabile a pre]ului.
- evitarea acumul`rii de stocuri 

escedentare.
- informa]ii de pia]` corecte la zi cu privire 

la pre], calitate, cantitate, sortimente.
  La BRM tranzac]iile se efectueaz` 
pe dou` pie]e [i anume pia]a la 
disponibil [i pia]a licita]iilor. În cazul 
pie]ei la disponibil se negociaz` 
oferte [i se încheie contracte 
spot (livrare în 10 zile de la 
semnarea contractului) [i forward 
(livrare de la 10 zile-18 luni de la 
încheiere). Tranzac]ionarea asigur` 
participan]ilor într-un ring organizat 
de pia]a, un disponibil la BRM, 
condi]ii egale; securitate financir`; 
garantarea încas`rii pre]ului stabilit 
prin contract; garantarea calit`]ii 
conform contractului [i nu în cele 
din urm` garantarea termenului de 
livrare. 
   Con[tien]i fiind c` hârtia 
suport` orice ne aducem aminte 

de butada „teoria ca teoria dar practica ne 
omoar`”, care în cazul nostru este perfect`. Ne 
întreb`m chiar va reu[i?

În prezent bursa cerealelor nu are înc` un 
cadru favorabil pentru a func]iona a[a cum ne-
am dori atât noi cât [i vânz`torii sau cump`r`torii. 
Cu toate c` legea este ap`rut` de ani buni 
certificatele de depozit înc` nu circul` pe pia]`. 
A ie[it [i legea fondului de garantare a fondurilor 
dar fiind vorba de bani la mijloc [i cum banul 
ochiul dracului iar interesele partinice sunt mari 
va mai curge mult` ap` pe Dun`re [i cerneal` pe 
hârtie pân` legile vor avea aplicabilitate. 

Socotim c` numai implicarea statului prin 
Ministerul Agriculturii în aceast` problem` ar 
putea cadrul legal [i astfel s-ar statua pu]in` 
ordine cu rezultate bune [i imediate pentru 
agriculur`.
   Dac` ar func]iona „ringul cerealelor de la 
BRM” acesta ar r`spunde pe deplin necesit`]ilor 
produc`torilor, procesatorilor, comercian]ilor 
[i depozitarilor din România în sensul stabilirii 
unui pre] corect de pia]` bazat pe confruntarea 
direct` dintre cerere [i ofert`.
   Un alt mare avantaj ar fi c` în cadrul unei pie]e 
organizate informa]iile sunt de mare ajutor în 
planificarea [i dimensionarea activit`]iilor de 
produc]ie.

aR Fi bine daC~ aR Fi !

Constantin Bulu]`,
consilier Agricover
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asocia]ia german` a amelioratorilor (bdP)

Scopul BDP
Membrii asocia]iei sunt companii 

de s`mân]` binecunoscute în întreaga 
lume pentru crea]iile lor genetice cu 
înalte calit`]i de produc]ie.

Asocia]ia reprezint` interesele 
membrilor s`i în urm`toarele domenii:
- Promovarea noilor tehnologii
- Organizarea cercet`rii [i crearea 

de soiuri
- Protec]ia propriet`]ii intelectuale 

pentru soiurile de plante 
- Regulatorul pie]ii de semin]e
- Reprezentare interna]ional`
- Reprezentarea intereselor politice 

ale industriei de semin]e. 

organizarea bdP
Asocia]ia are circa 130 de membri, 

în continu` cre[tere [i care iau deciziile 
sale cele mai importante în Adunarea 
General`. Aceasta alege în „Bord de 
directori, un pre[edinte [i doi vice-
pre[edin]i”. 

Pre[edintele este persoana cea mai 
reprezentativ` a Asocia]iei.

Staful opera]ional condus de 
Secretarul General al asocia]ie, se 
afl` la Bonn [i activeaz`, pe vertical`, 
pe departamente de plante de cultur` 
(cereale, porumb, sfecl`, cartof, 
plante oleaginoase, plante proteice) 
iar pe orizontal`, are  specialit`]i 
(biotehnologia [i ingineria genetic`, 

comer]ul cu s`mân]` comunica]iile 
– interne [i interna]ionale) .

Domeniile de activitate ale asocia]iei 
sunt realizate de o re]ea de 4 organiza]ii 
fiice ale BDP-ului [i anume:

1. GFP – Asocia]ia pentru 
promovarea privat` a amelior`rii 
plantelor din Germania.

Este o organiza]ie non-profit 
public-privat care cuprinde cele 64 
de companii de ameliorare publice [i 
private din Germania. 

Conceptul asocia]iei este acela de 
cooperare în domeniul cercet`rii [i 
al transferului rapid al rezultatelor în 
practica de ameliorare.  

Asocia]ia are ca obiectiv discutarea 
problemelor actuale ale cercet`rii 
[tiin]ifice,  cooperarea tuturor membrilor 
s`i pentru solu]ionarea acestora [i 
transferul rapid al rezultatelor cercet`rii. 
În acest sens, propun proiecte noi de 
cercetare – dezoltare.

Ca asocia]ie non-profit GFP unific` 
cele dou` fonduri - de cercetare de 
la stat cu cele complementare din 
domeniul privat, - formând fondul 
total de cercetare dedicat cercet`rii 
din domeniul amelior`rii plantelor. S-a 
precizat c` fondurile publice sunt în 
propor]ie de 80% din totalul fondului 
de cercetare. 

Fondurile publice provin de la 
Ministerele Agriculturii, Educa]iei [i 
Cercet`rii, Industriei [i Tehnologiei 
[i cele ale Comisiei Europene de 
Agricultur`. 

Cele mai importante obiective 
promovate de GFP sunt: 

- cre[terea produc]iei
- cre[terea eficien]ei nutri]ionale
- îmbun`t`]irea rezisten]ei
- toleran]a la factori abiotici
- îmbun`t`]irea stabilit`]ii calit`]ii 
- plante cu ingrediente specifice, 

pentru diver[i utilizatori
- plante pentru produc]ia de biomas`
- teste rapide de determinare a 

compozi]iei plantelor.
În anul 2008, cele 64 de companii de 

ameliorare din Germania au beneficiat 
de un num`r de 72 de proiecte de 
cercetare. 

2. GVS – Asocia]ia Emitere de 
Patente [i Transfer Tehnologic.  

Ac]ioneaz` ca societate comercial` 
[i ofer` servicii de transfer tehnologic [i 
cuno[tin]e în domeniul biotehnologiei. 

Are trei domenii de activitate:
• ca agen]ie de patent a BDP [i GFP 

– reprezint` interesele comune ale 
celor doi parteneri [i ap`r` interesul 
propriet`]ii intelectuale. 

• ca agen]ie de servicii, asigur` 
securitatea dreptului de proprietate 
intelectual` a clien]ilor s`i din 
cercetare. 

• ca agen]ie de inovare pentru 
platforma de cercetare genomic` 
GABI, asocia]ia promoveaz` 
transferul tehnologic [i dreptul de 
proprietate intelectual în condi]ii 
protec]ioniste.

3. SFG – Asocia]ia de promovare a 
soiurilor de plante.

Este 100% o subsidiar` a BDP 
organizând [i facilitând testarea 

„Asocia]ia noastr` este vocea intereselor profesionale a amelioratorilor germani de peste 
60 de ani. BDP reprezint` interesele comune a celor 130 de companii na]ionale de ameliorare 
[i de comercializare a semin]elor din domeniul agricol [i horticol”.

 „Iat`  câteva cifre mai importante:
- cifra de afaceri  1 miliard US dolari
- 12.000 de angaja]i
- 15.000 m² de sere [i case de vegeta]ie
- 3.700 ha câmpuri de ameliorare
- 25 de laboratoare de biotehnologie”

Sediul Asocia]iei se afl` la Bon.
ne-a declarat în introducerea prezent`rii sale Domnul Dr. Ferdinand Schmitz, 

Secretar General al Asocia]iei. 
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soiurilor de plante. 
Organizeaz` teste VCU  - listandul 

în Catalogul Oficial       German al 
Plantelor de Cultur`. 

SFG testeaz` de asemenea 
performan]ele soiurilor în condi]iile 
pedoclimatice din Germania. 

Cu ajutorul speciali[tilor de la 
Camerele Agricole elaboreaz` anual 
„Lista soiurilor recomandate” care 
are un rol hot`râtor în vânz`rile de 
semin]e. Circa 150 de speciali[ti execut` 
anual aceste teste, subven]ionate de 
amelioratori. 

SFG este implicat` în consultarea 
proiectelor de co-finan]are ale 
autorit`]ilor publice din Europa 
Central` [i de Est. Serviciile de 
consultan]` pot ajuta ]`rile partenere 
s` stabileasc` [i s` implementeze 
cadre legislative sustenabile pentru 
modelele Europene de Industria 
semin]ei [i de pia]` a semin]ei. 

4. S.T.V. Administra]ia de 
impunere a dreptului de ameliorator.

Dreptul de protec]ie al soiurilor 
de plante este foarte important în  
progresul  ameliorativ, - beneficiul 
amelioratorului se realizeaz` numai  prin 
ap`rarea dreptului s`u de proprietate. 

Ca în multe alte specialit`]i, 
protec]ia propriet`]ii intelectuale este 
vital` pentru refinan]area cercet`rii [i 
dezvoltarii, domenii  foarte scumpe  [i 
totodat` este strict necesar` progresului 
din agricultur` . 

Comunitatea de amelioratori a creat 
STV, - Saatguttreuhand vorwaltung  
GmbH – este de fapt o asocierea a unui 
grup de aproximativ 50 de companii de 
ameliorare care au creat o  societate 
comercial` pe ac]iuni care asigur` 
încasarea redeven]elor impuse de dreptul 
de protec]ie a soiurilor de plante. 

1. STV este responsabil cu 
monitorizarea tuturor termenelor de 
agrement licen]iate dintre GVP, în 
rela]ia cu amelioratori, procesatori [i 
distribuitori de semin]e. 

2. Cump`rarea [i vinderea 
semin]elor certificate f`r` implicarea 
amelioratorului  constituie o violare 
a dreptului de proprietate. A[anumita 
pia]` neagr` cauzeaz` pierderi de 
milioane de euro, cu consecin]e imense 
asupra mediului economic [i asupra 

eficien]ei amelioratorilor din companii 
mici [i medii. 

STV are ca obiectiv de activitate 
tocmai verificare legalit`]ii acestui 
comer].

Cadrul legal s-a realizat în perioada 
ratific`rii Conven]iei UPOV (1991). 
Dreptul de proprietate asupra soiurilor a 

fost introdus dintr-o lege interna]ional` 
în cea german` în anul 1997. 

Începând cu aceast` dat` 
încasarea dreptului de loyalitate 
este folosit în ap`rarea dreptului de 
proprietate a soiurilor de plante. 

  

În mod practic BDP - ca uniune a  
celor 130 de membri ac]ioneaz` în 
cooperare cu cele 4 asocia]ii astfel:
- Interesele de grup BDP – sunt 

promovate prin lobi 
– la nivel ministerial de Secretarul 

general BDP
– la nivel parlamentar de 

Pre[edintele BDP.
- Fondurile publice [i private sunt 

direc]ionate ca GFP, pentru 

finan]area celor 64 de companii 
private de ameliorarea plantelor. 

- Soiurile create sunt testate DUS 
[i înregistrate ca proprietate 
intelectual` la GVS. 

- Concomitent cu testul DUS, 
SFG execut` testul VCU ca test 
federal de înscriere a soiului în 

Catalogul Oficial al Soiurilor din 
Germania.Tot ea în colaborare cu 
Camerele Agricole elaboreaz`, - 
Lista recomandat` a soiurilor [i 
hibrizilor pe zone de favorabilitate. 
Testul zonal se execut` cu sprijinul 
guvernamental. 

Companiile de s`mân]`, în baza 
licen]elor de înregistrare produc 
s`mân]` din categoria „S`mân]a 
amelioratorului” pe care o predau 
spre multiplicare la circa 100 de ferme 
specializate în producerea semin]ei 
„verigi superioare” inclusiv categoria 
„BAZA”. 
- S`mân]a categoria „BAZA” se 

distribuie „Cooperativelor de 
multiplicator” care reunesc circa 

bdPbdP

gFP
Fonduri proiect 
ameliorare

gFP
Fonduri proiect 
ameliorare

gvs
|nregistrare 
patent

gvs
|nregistrare 
patent

sFg
|nregistrare \n 
Catalogul Oficial

[i Lista Recomandat`

sFg
|nregistrare \n 
Catalogul Oficial

[i Lista Recomandat`

Multiplicatori verigi 
superioare

Cca 100 ferme

Multiplicatori verigi 
superioare

Cca 100 ferme

Multiplicatori 
s`mân]a certificat`

Cca 5800 ferme

Multiplicatori 
s`mân]a certificat`

Cca 5800 ferme

Prelucrarea semin]elor
Cca 250 sta]ii de condi]ionat 

s`mân]a

Prelucrarea semin]elor
Cca 250 sta]ii de condi]ionat 

s`mân]a

Asocia]ia Comercian]ilor de S`mân]` din GermaniaAsocia]ia Comercian]ilor de S`mân]` din Germania

Schema de func]ionare a BDP
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5800 de fermieri care produc 
numai s`mân]` din categoria 
„Certificat`”.

- S`mân]a „Certificat`” este preluat` 
de circa 250 de „Cooperative de 
prelucrare” a semin]elor care 
dispun de instala]ii de procesare a 
semin]elor. 

- S`mân]a prelucrat` este vândut` 
prin intermediul Asocia]iei 
Comerciale de S`mân]`, 
membr` din anul 2002 a BDP 
[i care pl`tesc redeven]e pentru 
s`mân]a „certificat` [i vândut`” 
amelioratorului. (vezi schema)

Încasarea redeven]elor 

- Pentru culturile la care 
se folose[te s`mân]a hibrid` F1  
(porumb, rapi]`, floarea-soarelui, 
orz [.a.) vânzarea semin]ei se face 
centralizat prin intermediul companiei 
amelioratoare care cump`r` semin]e 
ob]inute de multiplicatori, o prelucreaz` 
[i o depoziteaz` pân` la vânzare. 
Multiplicatorul prin contract nu are drept 
de vânzare a acestei semin]e pe pia]`.
- Pentru s`mân]a din culturi 
autogame, (grâu, orz, plante furajere 
etc.) datorit` volumului  mare de 
s`mân]` „Certificat`”, acesta  nu poate 
fi prelucrat [i comercializat de compania 
amelioratoare. Nefiid cump`rat de 
compania amelioratoare  multiplicatorii 
de s`mân]` „certificat`” vor s` devin` 
[i comercian]i de s`mân]` nepl`tind în 
totalitate redeven]ele c`tre ameliorator, 
ceea ce duce la înc`lcarea legii. 

În sprijinul evaziunii fiscale vine 
[i Directiva 2100/1994 UE cu privire 
la „s`mân]a fermierului” prin care 
multiplicatorul poate îns`mân]a 
suprafe]ele sale de produc]ie cu 
s`mân]a „certificat`” produs` în ferma 
sa, pentru care pl`te[te numai 50% din 
valoarea redeven]ei. 

Pentru recuperarea întregii valori 
a redeven]elor BDR coopereaz` cu 
Asocia]ia STV, - care are ca scop tocmai 
recuperarea acestor sume în baza unui 
contract cu amelioratorul. 

S-a precizat c` aceast` asocia]ie 
are statut de societate comercial` 
în care sunt ac]ionari circa 50 de 
companii amelioratoare iar activitatea 
lor economic` se desf`[oar` pe baz` 

de contract economic pentru sumele 
recuperate.   

Actul de baz` care st` la baza 
activit`]ii STV este prevederea legal` de 
încasare a redeven]elor de c`tre autorul 
de soi , în baza ader`rii Germaniei la 
UPOV [i a modific`rii legii sale proprii 
a semin]elor.

În baza acestei prevederi, 
CONTRACTUL CADRU dintre 
ameliorator [i toate categoriile 
intermediare de producere a semin]elor 
are o prevedere comun` [i anume: 
acestea pot fii  controlate   de o echip` 
de audit a STV. Societatea are un num`r 
suficient de mare de exper]i cu care 
controleaz` anual 25-30% din num`rul 
total al distribuitorilor de s`mân]` [i 
circa 8-10% dintre multiplicatori. 

Cei vinova]i de înc`lcarea legii, 
pl`tesc contravaloarea redeven]ei de 
3 ori mai mare [i primesc sanc]iuni 
pe cale profesional`. A doua sanc]iune 
impune dizolvarea contractului de 
multiplicare. 

Rezultatul acestor contracte sunt 
f`cute public pe site-ul STV. 

În baza discu]iilor au fost f`cute 
urm`toarele preciz`ri

• S-a men]ionat c` fondurile 
de investi]ii destinate cercet`rii 
ameliorative reprezint` circa 17% 
din cifra de afaceri a companiilor de 
semin]e. Redeven]ele la acest nivel 
nu sunt mici iar recuperarea lor este 
vital` pentru companiile amelioratoare 
[i în mod deosebit pentru cele mici [i 
mijlocii.

• Sistemul german de organizare 
al Industriei de s`mân]` func]ioneaz` în 
]`ri precum: Polonia, Slovacia, Cehia, 
Ungaria. În Ungaria s-a creat chiar 
asocia]ia de control al fermierilor care  
verific` provenien]a semin]elor folosite 
de fermier declarat` la APIA. Datele 
APIA- sunt folosite  ca date de baz` 
pentru un eventual proces civil. 

• S`mân]a „Certificat 2”, nu se 
comercializeaz` în Germania [i tot mai 
pu]in în restul Europei. 

• Nu se supune controlului 
SGT fermierii mici care conform 
normelor europene produc o cantitate 
de produc]ie marf` agricol` sub 92 t 
unit`]i cerealiere.

• Ajutorul european dat 
fermierilor nu poate fi condi]ionat de 
utilizarea semin]ei certificate. Pentru 
aceasta s-a folosit o perioad` lung` de 
timp subven]iile agricole. 

• Întreaga schem` 
organizatoric` cuprinde un num`r de 
65 de persoane din care BDP are un 
num`r de 24 de salaria]i. 

Cele mai multe cadre au STV [i 
anume circa 8 persoane ca exper]i în 
teritoriu [i 7 persoane la centru. 

PRoPUneRi PentRU MeMbRii 
asoCia}iei aMseM

1. Membrii Asocia]iei AMSEM pot 
deveni parteneri ai asocia]iei BDP ca 
multiplicatori de s`mân]` pentru rapi]` 
[i chiar orz, orzoaic` [i grâu.

Condi]iile climatice ale Germaniei 
determin` recoltarea acestor culturi târziu, 
în luna august sau septembrie. S`mân]a 
nu poate fi comercializat` în acela[i an 
neavând timpul necesar ie[irii din repaus 
seminal, prelucr`rii [i comercializ`rii 
sale. Companiile sunt obligate astfel s` 
depoziteze întreaga cantitate de s`mân]` 
pentru a o vinde în anul urm`tor. 

Producerea în ]ara noastr` a 
semin]elor din aceste specii ar fi 
o bun` oportunitate pentru ambele 
asocia]ii. 

2. Înfiin]area în cadrul 
„Departamentului de servicii AMSEM” a 
unei societ`]i comerciale asem`n`toare 
STV-ului din Germania.
În acest scop vor fi parcur[i urm`torii 
pa[i:

• Introducerea în actualul 
proiect de lege a semin]elor a 
unei  prevederi prin care s` se 
stipuleze c` „s`mân]a certificat` 
este purt`toare de redeven]a 
stabilit` de ameliorator iar 
neplata acesteia c`tre compania 
amelioratoare constituie o 
infrac]iune”. 

• În baza acestei prevederi, prin 
ordin al Ministerului Agriculturii 
vom elabora un ContRaCt 
CadRU între companiile 
amelioratoare [i multiplicatori 
sau comercian]i care s` prevad` 
dreptul unui control de audit 
din partea amelioratorului. De 
asemenea, organiza]iile publice 
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ISTIS, APIA, INCS [i Camerele 
Agricole vor sprijini legal 
prevederile contractuale . 

Prin acela[i ordin va fi precizat 
c` dreptul de multiplicare al 
semin]elor îl au numai membrii 
unei asocia]ii de profil la 
care este membr` compania 
amelioratoare. 

• Societatea de recuperare a 
redeven]elor este o societate pe 
ac]iuni cu profit în subordinea 
Asocia]iei AMSEM al c`rui statut 
se bazeaz` pe aceste prevederi. 

3. Înfiin]area unei direc]ii de 
„Cercetare - Ameliorare” în cadrul 
Asocia]iei AMSEM cu acela[i obiectiv 
ca [i „GSP” din Germania. Ea va 
propune [i aviza proiecte de cercetare 
- implementare în domeniul amelior`rii 
plantelor de cultur` din România din 
urm`toarele domenii:  
- Cerin]ele cercet`rii actuale pentru 
progresul amelior`rii publice [i private.
- Propuneri de noi proiecte de cercetare 
publice [i private,
- Ob]inerea de fonduri publice pentru 
execu]ia proiectelor de cercetare în 
domeniul amelior`rii plantelor, 
- Valorificarea în comun a germoplasmei 
vegetale, 
- Transferul tehnologic c`tre companii 
private de ameliorare a plantelor. 

Dr. Al. Tianu

La interven]ia Firmei Agricover din 
România [i a firmei SWSeed din 
Germania, în data de 1 iulie a.c. a avut 
loc la Centrul de Ameliorarea Plantelor 
din Hadmersleben o întâlnire de lucru 
a Asocia]iei Germane de Ameliorarea 
Plantelor [i Asocia]ia AMSEM. 
 Au participat:

- din partea Germaniei:
Dr. Ferdinand Schmitz – secretar 
general BDR
Jur. Cristoph Herrlinger – 
Pre[edintele sindical BDR
Dr. Gunter Keim – Director Manager 

SW. Seed
Markus Bankert – Sales Advisar pt. 
România [i Ungaria.

- din partea României:
Robert Arsene – Director general 
Agricover
Sorin Cr`ciunescu – Director Divizia 
Semin]e Agricover
Dr. Alex. Tianu – Director executiv 
Asocia]ia AMSEM.

Mul]umim pe aceasta cale Firmei 
AGRICOVER 
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S.C. ITC S.R.L.

B-dul M`r`[ti, nr. 61, sector 1, BUCURE{TI, ROMÂNIA
(  (00/40/21) 223.47.01; 223.10.29; 318.44.09 2  (00/40/21) 223.42.99;
(  (00/40/21) 467.15.22; 467.15.23; 467.15.24 2 (00/40/21) 467.15.25;
*  E-mail: office@itcseeds.ro

Semin]e de orz pentru bere cu 2 rånduri 

Semin]e de rapi]` tip “OO” 

pentru succesul recoltelor
dumneavoastr`!

•   poten]ial de produc]ie ridicat
(printre cele apreciate soiuri de toamna \n Europa)
•   excelente calit`]i pentru mal]ificare

VANESSA

HIGH-OLEIC • con]inut de ulei de 46-48%
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nr.
crt. s o i U l Mentinator

Catalog Ro
certificata 1

tone
certificata 2

tone
total
tone

Pondere
%

1 Dropia Fundulea  35,597.60      23,939.41      64,671.81      19.85 
2 Boema Fundulea  33,663.14      24,214.11      64,658.07      19.84 
3 Alex Lovrin  15,213.14      19,353.85      36,794.99      11.29 
4 Glosa Fundulea  8,923.30      12,160.92      23,753.27      7.29 
5 Flamura 85 Fundulea  8,142.16      7,054.20      15,437.76      4.74 
6 Delabrad Fundulea  2,866.80      3,772.00      8,070.80      2.48 
7 Ariesan Turda  3,550.00      2,843.00      6,921.00      2.12 
8 Crina Fundulea  3,453.40      2,681.30      6,669.70      2.05 
9 Capo Germania *  2,947.00      3,355.00      6,302.00      1.93 

10 Apache Limagrain  4,039.70      1,858.00      5,897.70      1.81 
11 Renesansa Serbia  4,551.00      279.00      4,830.00      1.48 
12 Ciprian Lovrin  1,496.00      2,538.00      4,464.00      1.37 
13 Renan Limagrain  2,065.40      1,342.00      3,407.40      1.05 
14 Rusija Ungaria*  2,486.00      130.00      2,616.00      0.80 
15 Pobeda Serbia  2,523.00      2,523.00      0.77 
16 Kiskun Gold Ungaria  1,043.00      1,242.00      2,285.00      0.70 
17 GK Hattyu Ungaria  215.00      2,002.25      2,217.25      0.68 
18 Josef Austria *  1,798.00      372.00      2,210.00      0.68 
19 GK Hargita Ungaria  191.00      1,950.00      2,141.00      0.66 
20 Dumbrava Turda  925.00      762.30      2,016.30      0.62 
21 Dor F Fundulea  535.00      2,005.00      0.62 
22 Gasparom Suceava  413.00      983.00      2,005.00      0.62 
23 Antonius Austria *  1,530.00      367.50      1,897.50      0.58 
24 SW Maxi Germania*  60.00      1,679.50      1,739.50      0.53 
25 Kristina Serbia  644.00      1,082.00      1,726.00      0.53 
26 Gruia Fundulea  1,682.50      0.52 
27 Azimut Limagrain*  1,153.00      479.00      1,632.00      0.50 
28 Jubilejnaja Ungaria*  152.00      1,308.00      1,460.00      0.45 
29 Exotic Franta*  320.00      1,114.00      1,434.00      0.44 
30 Lupus Ungaria*  85.00      1,302.00      1,387.00      0.43 
31 Atrium Austria *  1,348.00      1,378.00      0.42 
32 GK Petur Ungaria  250.00      1,090.00      1,340.00      0.41 
33 Romulus Lovrin  171.00      440.00      1,318.00      0.40 
34 Andalou Spania*  187.50      1,042.50      1,230.00      0.38 
35 Kalango Spania*  165.00      975.00      1,140.00      0.35 
36 Mv Magdalena Ungaria  497.00      628.00      1,125.00      0.35 
37 Apullum Turda  94.00      926.80      1,066.80      0.33 
38 Mulan Germania *  937.00      1,037.00      0.32 
39 Ardeal 1 Fundulea  367.00      300.00      1,032.00      0.32 
40 Mv Suveges Ungaria  536.00      465.00      1,001.00      0.31 
41 Pegassos Austria *  60.00      911.00      983.00      0.30 
42 Briana Simnic  619.00      150.00      969.00      0.30 
43 Artico Italia *  71.00      806.00      920.00      0.28 
44 GK Ati Ungaria  903.00      903.00      0.28 
45 Mv Kolo Ungaria  320.00      543.00      883.00      0.27 
46 Arlequin Limagrain *  842.50      842.50      0.26 
47 Xenos Austria *  -      797.00      797.00      0.24 
48 Kiskun Serina Ungaria  603.00      185.00      788.00      0.24 
49 SV99 Turda  740.00      774.00      0.24 
50 Fabula Ungaria *  750.00      -      750.00      0.23 
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51 Crisana Oradea  692.00      736.00      0.23 
52 Adelaide Neinregistrat  57.00      564.00      727.00      0.22 
53 Lovrin 34 Italia *  245.00      328.00      723.00      0.22 
54 Mv Suba Ungaria  233.00      464.00      714.00      0.22 
55 Soissons Franta*  196.00      512.00      708.00      0.22 
56 Saturnus Austria *  55.00      650.00      705.00      0.22 
57 Antille Italia *  94.00      502.00      685.00      0.21 
58 GK Kalasz Ungaria  120.00      475.00      595.00      0.18 
59 Stefanus Austria *  360.00      230.00      590.00      0.18 
60 Mv Csardas Ungaria  78.00      487.00      581.00      0.18 
61 Serina Ungaria *  558.00      558.00      0.17 
62 GK Kalasz Ungaria  549.00      549.00      0.17 
63 Trivale Albota  140.00      292.00      532.00      0.16 
64 Sollario Caussade *  512.00      0.16 
65 Mv Beres Ungaria  500.00      511.00      0.16 
66 Bardotka Neinregistrat  492.00      492.00      0.15 
67 Balaton Austria *  440.00      -      470.00      0.14 
68 Dor Fundulea  245.20      205.00      450.20      0.14 
69 Altos Austria *  96.00      350.00      446.00      0.14 
70 Mv Toborzo Ungaria  385.00      45.00      442.00      0.14 
71 Kontrast Austria *  200.00      234.00      434.00      0.13 
72 Andino Limagrain *  401.00      401.00      0.12 
73 Centro Italia *  392.00      392.00      0.12 
74 GK Hunyad Ungaria  137.50      251.30      388.80      0.12 
75 GK Bekes Ungaria  120.00      267.60      387.60      0.12 
76 PKB Romanca Serbia  120.00      250.00      370.00      0.11 
77 Soissana Slovenia *  122.00      245.00      367.00      0.11 
78 Faur Fundulea  354.00      -      354.00      0.11 
79 Garcia Spania*  40.00      306.00      346.00      0.11 
80 Exquisit Austria *  15.00      310.00      325.00      0.10 
81 Eurojet Austria *  18.00      303.00      321.00      0.01 
82 Exklusiv Austria *  40.00      233.00      273.00      0.08 
83 Brutus Austria *  268.00      268.00      0.08 
84 Salvia Italia *  240.00      240.00      0.07 
85 Emerino Austria *  140.00      84.00      224.00      0.07 
86 GK Csillag Ungaria  82.50      140.00      222.50      0.07 
87 Avorio Italia *  207.00      207.00      0.06 
88 Levendis Austria *  206.00      206.00      0.06 
89 Karolinum Neinregistrat  182.00      182.00      0.06 
90 Royssac Spania*  167.00      167.00      0.05 
91 GK Hattyu Ungaria  150.00      150.00      0.05 
92 Alacris Slovenia *  38.00      105.00      143.00      0.04 
93 Aubusson Limagrain *  135.00      135.00      0.04 
94 Kraljevica Serbia  123.00      123.00      0.04 
95 Edison Austria *  35.00      80.00      115.00      0.04 
96 GK Garaboly Ungaria  112.00      112.00      0.03 
97 Cordiale Franta*  110.00      110.00      0.03 
98 Cornelius Neinregistrat  106.87      -      106.87      0.03 
99 Boomer Danemarca  -      98.10      98.10      0.03 

100 Serio Italia *  98.00      0.03 
101 Simnic 30 Simnic  97.50      0.03 
102 Ludwig Austria *  60.00      25.00      97.00      0.03 
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103 Abate Italia *  95.00      0.03 
104 Mv Magvas Ungaria  95.00      95.00      0.03 
105 Bagou Saaten Union *  90.00      0.03 
106 Mv Verbunkos Ungaria *  72.00      15.00      87.00      0.03 
107 Midas Austria *  50.00      20.00      86.00      0.03 
108 Augustus Germania *  85.00      85.00      0.03 
109 GK Elet Ungaria  82.50      82.50      0.03 
110 Estevan Austria *  80.00      80.00      0.02 
111 Justus Austria *  80.00      80.00      0.02 
112 Sangiacomo Italia *  80.00      80.00      0.02 
113 Cubus KWS *  79.50      79.50      0.02 
114 Eliana Podu Iloaiei  75.00      75.00      0.02 
115 Pannonikus Austria *  60.00      60.00      0.02 
116 GK Csongrad Ungaria  -      45.00      45.00      0.01 
117 Philipp Austria *  23.00      -      43.00      0.01 
118 Sagittario Grecia *  40.00      40.00      0.01 
119 Esperia Italia *  39.00      39.00      0.01 
120 Esential Suceava  37.00      0.01 
121 Turda 2000 Turda  -      35.00      35.00      0.01 
122 Izvor Fundulea  -      31.10      0.00 
123 Charger Franta*  -      30.00      30.00      0.01 
124 GK Feny Ungaria  -      29.00      29.00      0.01 
125 Gabriela Podu Iloaiei  27.00      27.00      0.01 
126 Anapo Italia *  25.00      25.00      0.01 
127 Epos Finlanda *  20.00      20.00      0.01 
128 Raspail Franta*  20.00      20.00      0.01 
129 Rudo Spania*  19.00      19.00      0.01 
130 Biotip Neinregistrat  13.00      -      17.50      0.01 
131 Winnetou Austria *  10.00      10.00      0.00 
132 Tarnovca 4 Neinregistrat  7.00      7.00      0.00 
133 Ambiton Neinregistrat  -      -      0.00 
134 Barryton RZn SAS *  -      -      0.00 
135 Chevalier Austria *  -      -      -      0.00 
136 Colledoro Neinregistrat  -      -      0.00 
137 Eriwan Austria *  -      0.00 
138 Etela Neinregistrat  -      -      0.00 
139 GK Tisza Ungaria  -      -      0.00 
140 Galvano Danemarca *  -      -      0.00 
141 Iridium Franta*  -      -      0.00 
142 Kerubino Austria *  -      -      -      0.00 
143 Kommissar Austria *  -      -      0.00 
144 Lahertis Austria *  -      -      0.00 
145 Lukullus Austria *  -      -      0.00 
146 Potenzial Germania *  -      -      0.00 
147 Privileg Austria *  -      -      0.00 
148 Sixtus Ungaria *  -      -      -      0.00 
149 Trimax Italia *  -      -      0.00 
150 JB Asano Austria *  0.00 

Total  154,587.21      144,028.14      325,870.02      100.00 
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Nr.
crt.

S O I U L 
Mentinator
Catalog RO.

certificata 1
tone

certificata 2
tone

Total
tone

Ponde-
re 
%

1 Quadrato Italia *  687.50  689.50  19.15 

2 Saragolla Spania *  526.00  526.00  14.61 

3 Meridiano Spania *  55.00  314.00  369.00  10.25 

4  Iride Spania *  324.00  324.00  9.00 

5 Maestrale Neinregistrat  279.00  279.00  7.75 

6 Nerone Italia *  255.00  255.00  7.08 

7 Pandur Fundulea  250.00  250.00  6.94 

8  Auradur Austria *  163.00  183.00  5.08 

9 Levante Neinregistrat  17.00  130.00  147.00  4.08 

10  Floradur  Neinregistrat  -  110.00  3.05 

11 Pedroso Spania *  102.20  102.20  2.84 

12  Grecale  Spania *  77.00  77.00  2.14 

13 Torrebianca Italia *  77.00  77.00  2.14 

14  Claudio Italia *  50.00  50.00  1.39 

15  Ariosto  Neinregistrat  17.00  20.00  37.00  1.03 

16  Normanno Spania *  35.00  35.00  0.97 

17  Esperia  Grecia *  -  32.00  32.00  0.89 

18   Molino Neinregistrat  25.20  0.70 

19  Catervo  Italia *  11.00  0.31 

20  Coloseo  Neinregistrat  8.50  0.24 

21  Ciccio Italia *  4.90  0.14 

22  Simeto Italia *  4.60  0.13 

23  Concadoro Italia *  3.80  0.11 

24 Acrobaleno Neinregistrat  0.00 

 Total  252.00  3,158.70  3,600.70  100.00 
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nr.
crt.

s o i U l Mentinator
Catalog Ro.

certificat` 1
tone

certificat` 2
tone

total
tone

Pondere 
%

1 Mures Lovrin 219 114 336 69.57

2 Lovrin 1 Lovrin 60 50 110 22.77

3 Primula Ne\nregistrat * 15 16 31 6.42

4 Jeremy Ne\nregistrat * 6 6 1.24

    T O T A L 300 180 483 100.00

nr.
crt.

s o i U l Mentinator
Catalog Ro.

certificata 1
tone

certificata 2
tone

total
tone

Pondere 
%

1 Trilstar Fundulea 849.00 776.00 1645.00 26.38

2 Titan Fundulea 532.96 339.50 1364.06 21.88

3 Tremplin Serasem * 85.00 1085.00 1170.00 18.76

4 Stil Fundulea 50.00 821.00 924.20 14.82

5 Magistral Fran]a * 215.00 215.00 3.45

6 Polego SW Seeds * 13.00 194.00 207.00 3.32

7 Gorun Fundulea 85.00 205.00 3.29

8 Haiduc Fundulea 184.20 2.95

9 Universal Italia * 143.00 2.29

10 Fronteira Portugalia * 30.00 69.00 99.00 1.59

11 Mungis KWS* 40.00 40.00 0.64

12 Alter Portugalia * 39.00 39.00 0.63

13 Trimester Lochow Petkus * 0.00 0.00 0.00

    T O T A L 1559.96 3663.50 6235.46 100.00

nr.
crt.

s o i U l Mentinator
Catalog Ro.

certificat`
tone 

total
tone

Pondere
%

1 Suceveana Suceava 294 294 87.24

2 Amilo Austria * 43 43 12.76

    T O T A L 337 337 100.00
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O analiz` sumar` a factorilor care 
au contribuit în timp la cre[terea 
produc]iilor agricole arat` c`, al`turi 
de condi]iile de mediu [i perfec]ionarea 
tehnologiilor de cultur`, folosirea unor 
genotipuri superioare  a avut un rol 
hot`râtor. 

Condi]iile climatice din toamna 
anului agricol 2008-2009 au permis 
efectuarea în bune condi]ii a lucr`rilor 
agricole. Pe parcursul iernii s-au 
înregistrat temperaturi mai mari 
fa]` de media multianual`, abaterea 
fiind de 2.60C în luna decembrie; 
1.00C în luna ianuarie [i 2.70C în luna 
februarie. Desprim`v`rarea a fost 
timpurie, începând cu prima decada 
a lunii martie când s-au înregistrat 
temperaturi medii zilnice pozitive. 
Abaterea, fa]` de mediile multianuale 
a fost de 1.30C în luna martie; 1.60C 
în luna aprilie [i 0.20C în luna mai. 
Caracteristica pentru prim`vara anului 
2009 a constituit-o amplitudinea 
dintre temperaturile ordinare diurne si 
nocturne.  (Fig. 1)

Sub aspectul regimului pluviometric 
valorile medii ale precipitatiilor au fost 
mai mari cu 11.3 mm în luna decembrie; 
9.4 mm în luna ianuarie [i 15.5 mm în 
luna februarie. Prim`vara, deficitul de 
precipita]ii fa]` de mediile multianuale, 
a fost de 5.3 mm în luna martie; 38.8 
mm în luna aprilie [i 16.7 mm în luna 
mai. 

Alte fenomene meteorologice 
caracteristice prim`verii anului 2009 
au fost brumele târzii, care au fost 
prezente în a III-a decad` lunii aprilie, 
generate de prezen]a temperaturilor 
sc`zute. (Fig. 2)

Pe baza rezultatelor experimentale 
multianuale de la S.C.D.A. Secuieni, 
pân` in anul 2009, un num`r de 5 
soiuri de grâu au r`spuns favorabil la 
condi]iile climatice din zon`, realizând 
produc]ii superioare. Aceste soiuri 
(ARIE{AN, FLAMURA 85, FUNDULEA 

4, DROPIA  [i  CRINA) au dovedit c` 
au un poten]ial biologic ridicat, asigur` 
o calitate corespunz`toare a recoltelor, 
permit reducerea la minim a riscului 
de calamitate a produc]iei [i prezint` 
o diversitate mare din punct de vedere 
al genelor de rezisten]a la boli [i al 
particularit`]ilor morfofiziologice. 

|n anul agricol 2008-2009 rezultatele 
ob]inute în culturile comparative de 

concurs au pus în evidenta alte 5 soiuri 
noi de grâu, mai rezistente la stresul 
termic [i hidric: DELABRAD, GLOSA, 

BOEMA, GRUIA [i ELIANA, care au 
realizat produc]ii de peste 7000 kg/ha. 
Cea mai mare produc]ie a realizat-o 
soiul Delabrad (8017 kg/ha) care  a 
avut o densitate mare de spice /m2 la 
recoltare, o masa a 1000 de boabe de 
50 g [i o greutate a boabelor in spic 
de 1,24 g. Acest soi a avut rezistenta 
la scuturare, secet` [i boli foliare. 
(Tabelul 1)

BOEMA: soi de grâu de toamn` 
extrem de productiv [i cu indici de 
calitate ridica]i pentru panifica]ie, 
adaptat condi]iilor climatice din zona 

CoMPoRtaRea UnoR soiURi de gRÅU de toaMn~
la s.C.d.a. seCUieni, |n Condi}iile anUlUi agRiCol 2008-2009

                                                                                                               Silvia Negru
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Fig. 1 Varia]ia temperaturilor în anul agricol 2008-2009

Fig. 2 Varia]ia precipita]iilor în anul agricol 2008-2009
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de câmpie din sudul ]`rii [i Moldova. 
Este un soi foarte precoce, mai 
timpuriu la înspicat cu 1-3 zile fa]` de 
soiul Flamura 85; talia plantei de 77-
90 cm; rezistent la iernare [i c`dere, 
ar[i]` [i secet`, rugina galben`; 
rezisten]` mijlocie la rugina brun` [i 
f`inare. are calitate bun` de mor`rit [i 
panifica]ie

GLOSA: soi de grâu de toamn` 
timpuriu, rezistent la secet`, talia 
plantei este de 78,8 cm. este un 
soi rezistent la iernare, la c`dere [i 
la rasele actuale de rugin` galben`, 
este superior soiurilor Dropia [i 
Flamura 85 în privin]a rezisten]ei la 
f`inare [i rugina brun` [i asem`n`tor 
acestora în privin]a reac]iei la 
fuzarioza spicelor [i septorioz`. Ca 
productivitate, acest soi a dep`[it  
soiul martor  Flamura 85, sporul de 
produc]ie fiind mai mare în condi]ii 
de secet`. 

GRUIA: este un soi de grâu de 
toamn` care  se remarc` printr-o 
rezisten]` bun` la iernare, c`dere, dar 
[i la rasele actuale de rugina galben`, 
superior multor soiuri, ca rezisten]` 
la f`inare, rugin` brun` [i septorioza 
frunzelor. Soiul se eviden]iaz` printr-

o productivitate ridicat`, mai mare 
fa]` de soiul martor, sporul de 
produc]ie fiind mai mare în condi]ii 
de secet`.

IZVOR: este un soi de grâu de 
toamn` cu talia plantei de 82,5 cm, este 
un soi rezistent la iernare, c`dere [i la 
rugin` brun`, manifest` o rezisten]` 
foarte ridicat` la stresul provocat de 
deficitul hidric.

 ELIANA are spicul alb semicompact, 
cu ariste lungi, bob de culoare ro[ie; 
MMB-ul de 46,7g;  MH-ul-78 kg, 
rezistent la, secet`, ar[i]`, t`ciune, 
mijlociu rezistent la c`dere, f`inare, 
scuturare, sensibil la septorioz` [i 
fuzarioza spicelor.

Datorit` schimb`rilor majore 
ale condi]iilor de mediu, se caut` 
înlocuirea unor soiuri de grâu, care 
pân` în anul 2008 au realizat produc]ii 
superioare într-o perioada mare de 
timp, cu soiuri noi mai productive, 
mai rezistente la schimb`rile 
climatice, în special rezistente la 
secet`. Printre acestea se num`r` 
soiul de grâu IZVOR, la care S.C.D.A. 
Secuieni produce [i s`mân]` în 
vederea extinderii suprafetelor din 
zona.

                                               
                                                          

nr.
crt. soiul Kg/ha

nr. spice 
/mp

nr. 
boabe/

spic

greut  
boabe/

spic
(g)

MMb
(g)

MH
(kg)

Rez
la

cadere

Mat.
Fiziol.

1 DELABRAD 8017 602 28 1.24 50 78.5 1 29/06

2 GLOSA 7779 733 28 1.02 50 79.3 1 25/06

3 BOEMA 7641 706 28 1.00 49 79.4 1 27/06

4 GRUIA 7453 715 25 0.93 44 79.0 1 25/06

5 ELIANA 7324 587 28 1.11 49 77.0 3 29/06

6 IZVOR 6572 626 28 0.89 46 79.5 1 25/06

7 FLAMURA 85 Mt. 5016 473 23 1.07 54 79.7 1 25/06

8 DROPIA 4244 493 22 0.83 53 78.3 1 25/06

9 ARIE{AN 3626 464 23 0.82 58 76.0 3 27/06

Tabelul 1

 Caractere morfofiziologice la unele soiuri de grâu ( 2008-2009)
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Strategia privind cercet`rile de 
ameliorare a grâului de toamn` în 
zonele de cultur` cu climat subumed 
[i r`coros, din jum`tatea de nord a 
]`rii [i îndeosebi din partea de nord [i 
nord-vest a Moldovei, a fost impus` în 
mod obiectiv  de prezen]a unor factori 
ecologici, biotici [i abiotici, cu ac]iune 
limitativ` atât asupra cantit`]ii, cât 
[i a calit`]ii produc]iei. În asemenea 
condi]ii, crearea de noi genotipuri 
performante, cu adaptabilitate l`rgit` 
[i introducerea acestora în cultur`, 
se impune ca o modalitate sigur` [i 
eficient` de ridicare a productivit`]ii, 
a stabilit`]ii [i calit`]ii recoltelor de 
grâu, asigurând prin aceasta cre[terea 
eficien]ei economice [i a randamentului 
exploata]iilor agricole din aceast` parte 
a ]`rii.

Pornind de la acestea, cercet`ri 
recent efectuate în ]ara noastr`, în 
domeniul agriculturii [i amelior`rii 
grâului, au condus la crearea, 
introducerea [i generalizarea în cultur` 
a numeroase soiuri cu însu[iri [i calit`]i 
superioare, care au asigurat un progres 
genetic continuu.

În urma cercet`rilor relativ recente, 
efectuate la Sta]iunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricol` Suceava, în 
domeniul amelior`rii grâului de toamn`, 
au fost create soiurile Magistral (Sv. 
99), Ga[parom, Esen]ial, Drobeta [i 
Vorone], care aduc noi progrese în 
ameliorarea [i în cultura grâului pentru 
zonele din nordul României .

Însu[iri fiziologice
În privin]a însu[irilor de rezisten]`, 

aprecierile f`cute pe parcursul anilor de 
experimentare, încadreaz` soiurile noi 
între genotipurile cu rezisten]` sporit` 
la ac]iunea factorilor de risc, biotici [i 
abiotici (tabelul 1).

În privin]a rezisten]ei la boli 
(f`inare, septorioz`, rugin` brun`) s-au 
remarcat soiurile Ga[parom [i Vorone], 
care s-au dovedit rezistente.

Capacitatea de produc]ie
Sub aspectul productivit`]ii, noile 

genotipuri se înscriu între grânele cu 
poten]ial ridicat de produc]ie (tabelul 
2). Astfel, experimentate  la SCDA 
Suceava, pe o perioad` de [ase ani, au 
realizat produc]ii medii cuprinse între 
5985 kg/ha la soiul Esen]ial [i 6520 kg/
ha la soiul Ga[parom, înscriindu-se fa]` 
de soiul martor Aniversar cu sporuri 
evidente de la 6% (361 kg) pân` la 16 
% (896kg).

Însu[iri de calitate
Sub raportul însu[irilor de calitate, 

soiurile Ga[parom, Magistral (Sv. 99), 
Esen]ial, Drobeta [i Vorone] se înscriu 
între grânele cu calit`]i superioare de 
panifica]ie (tabelul 3).

Con]inutul chimic al boabelor 
eviden]iaz` valori superioare soiului 
martor Aniversar, atât la protein` (13,8-
14,5 %), cât [i în privin]a con]inutului 
de gluten umed [i uscat, indicele 
glutenic de pân` la 97,9 ml probând 
în mod elocvent valoarea cantitativ` 
[i calitativ` a glutenului din proteina 
acestor soiuri. Legat de aceasta sunt pe 
deplin edificatoare [i valorile referitoare 
la capacitatea de hidratare [i puterea 
f`inii, timpul de dezvoltare, stabilitatea 
[i elasticitatea aluatului, valori care sunt 
superioare celor înregistrate la soiul 
Aniversar [i care determin`, în final, un 
indice valoric mai ridicat la noile crea]ii, 
fapt ce favorizeaz` ob]inerea unei pâini 
de foarte bun` calitate, cu un volum 
mare de pân` la 512 cm3 [i o greutate 
de 145 g din 100 g de f`in`.

Dup` valorile medii ob]inute în anii 

de experimentare la nivelul principalilor 
indici ai calit`]ii de panifica]ie, soiurile 
Ga[parom, Magistral (Sv. 99), Esen]ial, 
Drobeta [i Vorone] se încadreaz` în 
grupele valorice de utilizare A1-B1  [i 
A2-B1, grupe pretabile pentru fabricarea 
unor produse de panifica]ie [i patiserie 
superioare, atestând prin aceasta 
competitivitatea noilor soiuri pe pia]a 
interna]ional` în privin]a calit`]ii de 
panifica]ie.

Din aceste considerente, 
recomand`m cultivatorilor din zonele 
nordice ale ]`rii soiurile Ga[parom, 
Magistral (Sv. 99), Esen]ial, Drobeta 
[i Vorone], create la SCDA Suceava, 
întrucât sunt mai productive [i mai 
bine adaptate la condi]iile de cultur` 
specifice zonelor cu climat subumed [i 
r`coros din zona de nord a Moldove, 
în special.

Pentru toamna anului 2009, SCDA 
Suceava ofer` spre vânzare 507 t 
s`mân]` din verigile superioare,din 
soiul Ga[parom, 30 t din  Sv 99 
(Magistral) [i 14 t din Esen]ial, 
urmând ca în anii urm`tori s` livreze 
s`mân]` [i din soiurile Drobeta 
[i Vorone], care sunt în curs de 
implementare.

Pentru zonele unde productivitatea 
grâului este întrecut` de cea a secarei, 
adic` atât în zonele subcarpatice [i 
deluroase cu climat umed [i rece, în 
care predomin` soluri podzolice [i 
podzolite, cu aciditate ridicat` [i cu 
fertilitate natural` mai redus`,cât [i în 
zonele cu soluri nisipoase, din sudul 
[i vestul ]`rii, cu regim pluviometric 
deficitar [i neregulat, recomand`m [i 
punem la dispozi]ia fermierilor, 65 t 
de s`mân]` de secar` de toamn`, din 
soiul Suceveana, caracterizat printr-
un poten]ial ridicat de produc]ie [i o 
rezisten]` bun` la c`dere.

soiuri de gr�u de toamn` create la s.C.d.a. suceava [i adaptategr�u de toamn` create la s.C.d.a. suceava [i adaptate 
condi]iilor de climat subumed [i r`coros din zona de nord a 

Moldovei
ing. Constantin Drobot`
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specifica]ie ga[parom Magistral esen]ial drobeta vorone] aniversar

Protein` (%) 14,5 14,1 13,8 13,8 14,2 13,7

Gluten umed (%) 29,2 30,4 26,8 27,5 28,6 27,7

Gluten uscat(%) 11,1 11,5 9,0 9,2 9,4 9,2

Indicele glutenic(ml) 78,0 79,6 95,8 94,9 85,5 77,5

FaRinogRaMa
Capacitate de hidratare (%) 66,4 62,7 60,8 62,8 63,3 60,0

Dezvoltare (min) 2,5 2,5 2,1 2,4 2,2 2,1

Stabilitate (min) 2,5 2,5 2,3 2,5 2,3 2,0

Elasticitate 137 135 133 129 131 128,3

Putere 55,4 56,4 53,9 55,4 56,5 51,2

Indicele valoric 68,4 67,4 58,9 62,1 59,7 58,3

Volumul pâinii (cm3) 510 512 508 509 511 506

Greutatea pâinii (g) 143 145 141 145 144 141

GRUPA VALORIC~ A2 – B1 A1-B1 A2-B1 A2-B1 A1-B1 B1-B2

soiul

Rezisten]a la boli [i stres climatic (note*) : Precocitatea:
+zile fa]` 

de martor la 
maturitateiernare secet` F`inare septorioz`

Rugin`
brun` C`dere

Ga[parom 2 2 2 3 2 3 +1

Magistral 3 4 3 4 3 2 0

Esen]ial 4 3 5 5 4 2 +1

Drobeta 3 3 5 5 3 3 +2

Vorone] 3 3 4 2 2 2 +5

Aniversar  - mt. 3 3 5 5 5 5 0

soiul Media kg/ha limite de varia]ie
 Fa]` de  aniversar

% +   kg/ha

Ga[parom 6520 2800-8061 116 +896

Magistral (Sv. 99) 6314 2440-8720 112 +690

Esen]ial 5985 2554-8220 106 +361

Drobeta 6402 2600-8015 114 +778

Vorone] 6172 2412-8044 110 +548

Aniversar 5624 2030-7318 100 -

Tabelul 1
 

Principalele însu[iri fiziologice ale soiurilor de grâu create la SCDA Suceava [i experimentate în perioada 2004-2009

Tabelul 2
 
Produc]ia de boabe ob]inut` la soiurile create la SCDA Suceava [i experimentate în perioada 2004-2009

Tabelul 3
 
Principalii indici ai calit`]ii de panifica]ie la soiurile create la SCDA Suceava (media 2004-2009)

*Notarea în  scara FAO: 1 = f.bun;  9 = f.slab
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soiul

Rezisten]a la boli [i stres climatic (note*) : Precocitatea:
+zile fa]` 

de martor la 
maturitateiernare secet` F`inare septorioz`

Rugin`
brun` C`dere

Ga[parom 2 2 2 3 2 3 +1

Magistral 3 4 3 4 3 2 0

Esen]ial 4 3 5 5 4 2 +1

Drobeta 3 3 5 5 3 3 +2

Vorone] 3 3 4 2 2 2 +5

Aniversar  - mt. 3 3 5 5 5 5 0

Ca urmare a precipita]iilor 
c`zute in lunile august [i septembrie 
preg`tirea patului germinativ s-a f`cut 
necorespunz`tor, sem`natul s-a f`cut in 
condi]ii de umiditate corespunz`toare, 
cultura a r`s`rit uniform, insa  
condi]iile care au urmat r`s`ririi au fost 
necorespunz`toare unei bune infratiri 
din toamna. Infratirea s-a definitivat in 
a doua decada a lunii martie. Num`rul 
de fra]i fertili forma]i a fost diferit in 
func]ie de soiul experimentat 

Acest fapt pune  înc` o dat` în 
eviden]` importan]a pe care o are soiul 
[i cu deosebire valoarea biologic` a 
semin]ei în asigurarea unor produc]ii 
ridicate.

Trebuie subliniat c` pentru realizarea 
unor produc]ii eficiente economic al`turi 
de soi un rol major îl are respectarea 
tuturor verigilor tehnologice: rota]ie, 
preg`tirea patului germinativ, 
sem`natul în epoca optim` [i de calitate, 
aplicarea îngr`[`mintelor, erbicidelor, 
tratamentelor fitosanitare, recoltarea la 
umiditate corespunz`toare.

Totu[i indiferent de specificitatea 
condi]iilor climatice ale anului, 
cultivarea unor soiuri nepotrivite 
zonei poate face ca toat` investi]ia 
f`cut` în realizarea culturii grâului s` 
fie valorificat` insuficient. Din aceast` 
cauz` alegerea [i procurarea semin]ei, 
din unitati specializate in producerea 
de seminte, din soiurile recomandate  
pentru fiecare zon` de cultur` reprezint` 
o decizie important` a fiec`rui fermier 
pentru produc]ia viitoare. În acest 
scop un real ajutor în alegerea celor 
mai potrivite soiuri  de grâu adaptate 
condi]iilor diverse întâlnite pe teritoriul 
]`rii o reprezint` performan]ele de 
produc]ie [i calitatea deosebit` pe care 
acestea le ob]in în test`rile multianuale 
realizate de re]eaua de sta]iuni de 

cercetare dezvoltare agricol` ale INCDA 
Fundulea. Având la baz` rezultatele 
acestor experien]e se pot  recomanda 
cultivatorilor, soiurile care dau în 
medie  cele mai ridicate produc]ii [i 
care au rezisten]` genetic` la principalii 
factori de stres(ar[i]`, secet`, iernare, 
ioni de aluminiu), la principalele boli 
frecvente în zon` având în acela[i timp 
poten]ialul de a realiza o recolt` cu o 
calitate corespunz`toare industriei 
prelucr`toare.

Sta]iunea de cercetare dezvoltare 
agricol` Pite[ti - Albota este amplasat` 
în zona a IV -a de cultur` a grâului [i 
deserve[te zona colinar` a jude]elor: 
Gorj, Vâlcea, Arge[, Dâmbovi]a [i 
Prahova. Aceast` zon`  este distinct` din 
punct de vedere pedologic, predomin` 
solurile acide – grele cu exces de ioni 
de aluminiu [i exces temporar de 
umiditate  cauzat de procentul ridicat 
de argil`, con]inut sc`zut de materie 
organic` [i elemente nutritive, însu[iri 
fizice nefavorabile.

SCDA Pite[ti - Albota prin sectorul 
ei de cercetare, este în m`sur`  s` dea 
cele mai bune sfaturi cultivatorilor 
agricoli privind alegerea soiului de 
grâu  si triticale de toamn` ce trebuie 
cultivat, a tehnologiei optime de 
cultura, deoarece an de an testeaz` în 
câmpurile experimentale zeci de soiuri 
[i linii de perspectiv`.

În lucrarea de fa]` se prezint` 
comportarea unor soiuri  de grâu de 
toamn`  experimentate la Albota în anul 
2008-2009.

Experien]ele au fost amplasate într-
un asolament de trei ani grâu - porumb 
– maz`re.

Sem`natul s-a f`cut in condi]ii 
bune, (chiar daca terenul era tasat)  
in perioada 16 - 17 octombrie 2008, 
iar r`s`rirea a fost uniforma. S-au 

administrat îngr`[`minte cu fosfor 
asigurându-se 80kg./ha s.a. fosfor 
si uree asigurându-se 16 kg./ha s.a 
azot. Pentru completarea dozei optime 
de azot  90 kg./ha s.a. în prim`var` 
(martie) s-a aplicat uree. Erbicidatul s-
a f`cut cu produsul Rival 75 PU în doz` 
de 20 g/ha. 

Nu s-au f`cut tratamente împotriva 
bolilor foliare [i ale spicului.

Experien]ele au fost amplasate pe 
un sol de tip luvosol (podzolic argilo 
– iluvial, planic pseudogleizat cu 
caractere vertice în profunzime.)

Aceasta experien]a a cuprins o 
cultura comparativa cu soiuri 18 soiuri 
create la INCDA Fundulea  si sta]iunile 
de cercetare din tara. (tabelul 1) 

Prin observa]ii [i determin`ri s-
au putut pune în  eviden]`  influen]a 
condi]iilor pedoclimatice [i a tehnologiei 
aplicate asupra  capacit`]ii de produc]ie 
[i elementelor de productivitate.

Productia obtinuta in anul 2009 a 
fost cuprinsa intre 3231 kg/ha la soiul 
Ciprian si 5090 kg/ha la soiul Trivale. 
Productie ridicata au obtinut si soiurile: 
Glosa, Alex, Delabrad, Dropia, Lovrin 
34, Faur(peste 4500 kg/ha)

Soiurile Lovrin 34 si Ciprian au fost 
u[or afectate de temperaturile negative 
din timpul iernii. Num`rul de plante 
/mp a ie[irea in  prim`vara, a fost de 
peste 520 plante/mp la soiurile: Boema, 
Trivale, Gruia, Izvor si sub 450 plante/
mp la soiul Ciprian. 

In ceea ce prive[te  num`rul de 
spice/mp soiurile: Trivale, Boema, 
Dor, Gruia, Izvor au realizat peste 
600 spice/mp, iar soiurille Briana si 
Delabrad  au realizat sub 500 spice/mp. 
Talia ob]inuta este  mai mica decât cea 
tipica fiec`rui soi, cea mai mare talie 
înregistrându-se la soiul Trivale (87 
cm), iar cea mai mica la soiul Dor (65 

Unele aspecte privind comportarea  soiurilor de gr�u [i triticaler�u [i triticale 
de toamn` în n-v C�mpiei Rom�ne \n anul 2009 [i recomand`rile 

sCda Pite[ti – albota pentru aceasta toamn`

dr. ing. Maria Voica, dr. ing.  Tra[c` Florian
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cm). Atacul de Septoria si Fusarium a 
fost nesemnificativ. Spicele formate 
au fost  bine dezvoltate iar umiditatea 
acumulata din ploile din iunie a permis 
o buna umplere a bobului. Primele 
soiuri au înspicat in jurul datei de 7 
mai(Briana), iar ultimele in jurul datei 
de 15 mai. (Alex) Masa 1000 de boabe 
a fost cuprinsa intre 36 g la soiul Ciprian 
si 47 g la soiul Flamura 85, multe 
soiuri inregistrand o MMB de peste 
40 g. Cea mai buna masa hectolitrica 
s-a inregistrat la soiurile: Glosa, Gruia, 
Lovrin 34, Crina, Faur, Flamura 85. 

Din analiza datelor din tabelul 1 
se poate observa ca diferentele de 
plante/mp, talie, numar de spice /mp 
si productie sunt  mari intre genotipuri. 
Acesta comportare este specifica 
fiecarui soi, dar a fost mult influentata 
de  conditiile pedoclimatice.  

Din cele prezentate mai sus reiese 
c` si in acest an cu conditii climatice 
nu tocmai favorabile in zona, pentru 
cultura graului, soiurile Trivale, Glosa, 
Alex, Delabrad, Dropia, Lovrin 34, 
Faur au dat rezultate bune ceea ce 
demonstreaz` c` au un poten]ial ridicat 

de produc]ie [i o bun` stabilitate a 
acesteia. Cultivarea acestor soiuri în 
zona solurilor podzolice din nordul 
Câmpiei Române reduce riscurile 
vulnerabilit`]ii culturii cauzate de diferi]i 
factori climatici.

Soiul cu cea mai bun` comportare 
la SCDA Pite[ti Albota (produc]ie [i 
calitate) în fiecare an a fost Trivale, soi 
care este creat aici [i care r`spunde 
foarte bine la condi]iile pedoclimatice 
existente în zon`. Soiurile: Dropia, Alex, 

Glosa [i Delabrad sunt soiuri care ob]in 
produc]ii ridicate  mai ales în partea 
de sud a zonei de influen]` a SCDA 
Pite[ti fiind în acela[i timp [i soiuri cu 
poten]ial calitativ foarte bun.

Si la cultura de triticale din cauza 
condi]iilor climatice s-au întâmplat 
acelea[i fenomene ca la grâu, insa 
aceasta specie fiind mai pu]in 
preten]ioasa s-a comportat ceva mai 
bine decât graul. Num`rul de plante 
la iesirea in primavara   a fost redus 

nr.
crt. varianta Produc]ia

Kg/ha
Rez. la 
iernare
(note)

Ritm
de cre[tere

(note)

nr.
plante

/m2

(martie)

talia
cm.

nr. spice/mp MMb
g.

MH
Kg/Hl

1. Flamura 85 4382 1 1 483 66.5 527 47 78.1
2. Lovrin 34 4605 2 1 453 72 551 42 79.8
3. Dropia 4659 1 1 476 74 599 46.2 77.4
4. Alex 4874 1 1 461 73 557 41 75.7
5. Simnic 30 4401 1 1 485 84 536 44.4 73
6. Albota 69 3935 1 1 497 73 549 47 77.3
7. Trivale 5090 1 1 537 87 627 42 77.4
8. Romulus 3842 1 1 499 72 521 40 76.3
9. Boema 3502 1 1 541 69 608 39 76.3
10. Crina 4195 1 1 503 68 551 40 78.1
11. Delabrad 4602 1 1 463 68 497 38 77.3
12. Dor 3683 1 1 463 65 613 40 76
13. Faur 4783 1 1 481 65.5 509 40 78.1
14. Glosa 4645 1 1 503 66 515 46 78
15. Gruia 4379 1 1 520 68 635 40.4 79
16. Izvor 4172 1 1 523 68.5 608 40.4 79.1
17. Ciprian 3231 2 1 437 66.5 559 36 78.7
18. Briana 3378 1 1 501 67 468 42.4 77.4

Tabelul 1

Comportarea unor soiuri de gråu de toamn` \n anul 2009
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Nr.
crt.

Varianta
Produc]ia

Kg/ha
Rez. la 
iernare
(note)

Ritm
de cre[tere

(note)

Nr.
plante

/m2

(martie)

Talia

cm.
Nr. spice/mp

MMB
g.

MH
Kg/Hl

1. Plai 6947 1 1 356 113 568 42 77.7
2. Titan 4766 1 1 356 110 575 44 69.7
3. Trilstar 6552 1 1 295 103 503 51 73.2
4. Stil 5691 1 1 324 107 561 44.2 76.3
5. Gorun 6182 1 1 321 93 512 49 73.8
6. Haiduc 6853 1 1 319 95 475 46.2 75.7
7. Cascador 6091 1 1 288 80 468 45.2 74.5
8. TF2 6139 1 1 325 113 557 48.8 75.3

din aceleasi cauze ca la cultura de 
grau. (tabelul 2). In ceea ce priveste. In ceea ce priveste 
toleranta la conditiile de clima si sol 
la care plantele au fost supuse, unele 
genotipuri sunt mai tolerante, iar 
altele nu. In ceea ce priveste ritmul de 
crestere inregistrat primavara devreme 
acesta a fost foarte bun la aproape toate 
soiurile ceea ce arata ca triticalele sunt 
mai bine adaptate conditiilor din zona 
colinara de sud a tarii.

 Productia obtinuta a fost cuprinsa 
intre 4766 kg/ha la soiul Titan si 6947 
kg/ha la soiul Plai. Rezultate foarte bune 
au obtinut soiurile: Haiduc si Trilstar 
(peste 6500 kg/ha)

Numarul de plante /mp a fost cuprins 
intre 288 (Cascador) si 356 (Plai), 
numarul de spice/mp intre 475(Haiduc) 
si 575 (Titan). Talia plantelor este 
corespunzatoare fiecarui soi si este 
cuprinsa intre 80 cm (Cascador) si 113 
cm (Plai si TF2). Talie redusa au avut si 
soiurile Haiduc si Gorun. Aceste  soiuri 
sunt foarte rezistente la cadere.

Inspicatul s-a produs uniform 
in jurul datei de 7 mai (Stil, Gorun), 
iar ultimile soiuri au inspicat in jurul 
datei de 10 mai (Cascador). Nu s-au 
inregistrat boli foliare si ale spicului. 
Masa 1000 de boabe a fost cuprinsa 
intre 42 g (Plai) si 51g( Trilstar)iar cea 
mai buna masa hectolitrica au avut-o 
soiurile Plai, Stil si Haiduc. 

În ultimii ani s-au f`cut experiment`ri 
cu doze de îngr`[`minte, epoci [i 
desimi de sem`nat stabilindu-se cea 
mai eficient` tehnologie de cultur` 
a grâului. Astfel re]eta de fertilizare 

pentru ob]inerea unei produc]ii eficiente 
este N90:P80:K80. În ceea ce prive[te 
epoca de sem`nat este bine ca aceasta 
s` fie situat` între 25 septembrie - 5 
octombrie în zona colinar` [i 1-10 
octombrie în partea de sud a zonei. 
Desimea de sem`nat este de 550 
boabe germinabile /mp, îns` la soiul 
Trivale se pot sem`na dac` avem un 
pat germinativ bine preg`tit [i 500 de 
boabe, deoarece acesta are o capacitate 
bun` de înfr`]ire [i are [i capacitatea 
de a realiza produc]ii ridicate chiar la 
densit`]i mai mici pentru c` are spice 
grele. La triticale desimea de sem`nat 
este de 450 boabe germinabile /mp. 
Îns` pentru ob]inerea de produc]ii mari 
trebuie s` avem în vedere respectarea 
[i celorlalte verigi tehnologice: o 
ar`tur` de bun` calitate, erbicid 
eficient, tratarea preventiv` a bolilor 
[i d`un`torilor în vegeta]ie, s`mân]` 
cu indici de calitate corespunz`tori, 

tratament adecvat la s`mân]`,. Tocmai 
pentru a veni în sprijinul cultivatorilor de 
grâu si triticale  din zon`, SCDA Pite[ti 
Albota a produs [i ofer` spre vânzare 
în acest an s`mân]` tratat` cu indici 
de calitate superiori, din soiul Trivale, 
Flamura 85 si Trilstar, soiuri care au un 
poten]ial productiv [i calitativ ridicat [i 
o bun` stabilitate a recoltei. 

Din  aceste soiuri SCDA Pite[ti 
Albota pune la dispozi]ia cultivatorilor 
cantit`]i suficiente de s`mân]` de 
calitate, din verigi biologice superioare, 
tratat` [i la pre]uri convenabile.

SCDA Pite[ti Albota recomand` 
pentru aceast` toamn`, pentru toat` 
zona de influen]` cultivarea soiurilor de 
grau  Trivale, Alex, Glosa, Delabrad [i 
Flamura 85, si a soiurilor de triticale: 
Plai, Trilstar si Haiduc soi cu rezistenta 
foarte buna la cadere,  iar pentru partea 
de sud a zonei soiul  Dropia.

nr.
crt. varianta Produc]ia

Kg/ha
Rez. la 
iernare
(note)

Ritm
de cre[tere

(note)

nr.
plante

/m2

(martie)

talia
cm.

nr. spice/mp MMb
g.

MH
Kg/Hl

1. Flamura 85 4382 1 1 483 66.5 527 47 78.1
2. Lovrin 34 4605 2 1 453 72 551 42 79.8
3. Dropia 4659 1 1 476 74 599 46.2 77.4
4. Alex 4874 1 1 461 73 557 41 75.7
5. Simnic 30 4401 1 1 485 84 536 44.4 73
6. Albota 69 3935 1 1 497 73 549 47 77.3
7. Trivale 5090 1 1 537 87 627 42 77.4
8. Romulus 3842 1 1 499 72 521 40 76.3
9. Boema 3502 1 1 541 69 608 39 76.3
10. Crina 4195 1 1 503 68 551 40 78.1
11. Delabrad 4602 1 1 463 68 497 38 77.3
12. Dor 3683 1 1 463 65 613 40 76
13. Faur 4783 1 1 481 65.5 509 40 78.1
14. Glosa 4645 1 1 503 66 515 46 78
15. Gruia 4379 1 1 520 68 635 40.4 79
16. Izvor 4172 1 1 523 68.5 608 40.4 79.1
17. Ciprian 3231 2 1 437 66.5 559 36 78.7
18. Briana 3378 1 1 501 67 468 42.4 77.4

Tabelul 2

Comportarea unor soiuri de triticale de toamn` \n anul 2009

2�

G
R

Å
U



nr.
crt. s o i U l Mentinator

Catalog Ro.
certificat` 1

tone
certificat` 2

tone
total
tone

Pondere
% 

1  Regal Fundulea  1,992.0  1,992.0  5,782.5  21.68 

2  Andrei Fundulea  2,421.0  2,421.0  5,462.5  20.48 

3  Dana Fundulea  903.0  903.0  3,652.4  13.69 

4  Palinka Probstdorfer Saatzucht *  2,055.0  7.70 

5  Gerlach Innoseeds Bv*  1,603.2  6.01 

6  Madalin Fundulea  203.0  203.0  1,569.5  5.88 

7  Laverda Nordsaat Saatzuchtgesel *  105.0  105.0  1,565.0  5.87 

8  Orizont Fundulea  1,501.5  1,501.5  1,502.5  5.63 

9  Nicoletta Neintegistrat *  600.0  600.0  665.0  2.49 

10  Serafina Saatzucht Ges. *  370.0  370.0  415.0  1.56 

11  Wendy Nordsaat Saatzuchtgesel *  280.0  280.0  400.0  1.50 

12  Sereno Neintegistrat *  362.0  362.0  362.0  1.36 

13  Amical Fundulea  315.8  315.8  315.8  1.18 

14  Heidi Slovacia *  260.0  0.97 

15  GK Arpad Neintegistrat *  230.0  230.0  230.0  0.86 

16  Cinderella Deutsche Saatveredlung L *  215.0  215.0  215.0  0.81 

17  Epoque S E Malliiance Gie *  210.0  0.79 

18  Liliana Fundulea  140.6  140.6  183.8  0.69 

19  Scarpia  Nordsaat Saatzuchtgesel *  90.0  0.34 

20  Univers Fundulea  90.0  0.34 

21  Campagne Florimond Desprez Veuve*  43.0  43.0  43.0  0.16 

22  Action Saatzucht Dieckmann *  -  -  -  0.00 

23  Cartel Secobra Recherches *  -  -  -  0.00 

24  Akropolis Saatzucht Dieckmann *  -  -  0.00 

 Total  9,681.9  9,681.9  26,672.2  100.00 

RealiZaRea PRogRaMUlUi de MUltiPliCaRe la oRZUl CU 6 RÅndURi
|n anUl 2009

Date din zona public` 
Site: INCS
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nr.
crt. s o i U l Mentinator

Catalog Ro.
certificat` 1

tone
certificat` 2

tone
total
tone

Pondere
% 

1  Vanessa Semper BVBA*  393.00  5,198.00  5,591.00  19.75 
2  Montana Probstdorfer Saatzucht *  1,308.00  1,359.00  2,667.00  9.42 
3  Nectaria Secobra Recherches *  103.00  1,915.50  2,022.00  7.14 
4  Prestige RZn SAS *  144.00  1,617.00  1,761.00  6.22 
5  Boreale Secobra Recherches *  104.00  1,351.00  1,459.00  5.15 
6  Trasco BV. Landbauwbureau W.*  795.00  655.00  1,450.00  5.12 
7  Beatrix Nordsaat Saatzuchtgesel  583.00  664.00  1,387.10  4.90 
8  Cristalia Syngenta Seeds*  170.00  943.00  1,113.00  3.93 
9  Maria Suceava  978.00  1,032.00  3.65 
10  Roxana Saatzucht Josef Breun *  112.00  888.53  1,000.53  3.53 
11 Andreea Fundulea  120.00      363.00      915.50      3.23 
12  Scarlett ITC  70.00  840.50  910.50  3.22 
13  Tunika Probstdorfer Saatzucht *  906.00  906.00  3.20 
14  Xanadu Nordsaat  654.00  903.00  3.19 
15  Thuringia Ackermann*  480.00  385.00  890.00  3.14 
16  Daciana Turda  248.00  258.50  558.70  1.97 
17  Opal Neinregistrat *  127.08  411.84  538.92  1.90 
18  Fantazia ISVC *  390.00  100.00  490.00  1.73 
19  Malwinta Pajbjerg Danem.*  80.00  385.00  465.00  1.64 
20  Thorgall Secobra Recherches *  430.00  430.00  1.52 
21 Annabell Ackermann*  275.00      -      275.00      0.97 
22  Wintmalt Lochow Petckus *  12.00  205.00  217.00  0.77 
23  Mombasa Saatzucht Josef Breun *  40.00  125.00  165.00  0.58 
24  Queen Dr.J. Ackermann *  150.00  150.00  0.53 
25  Henrike Nordsaat Saazucht Ges.*  122.00  0.43 
26  Bodega KWS Lockow *  115.00  115.00  0.41 
27  Sebastian Sejet Plantbreeding *  115.00  115.00  0.41 
28 Auriga Nordsaat Saatzuchtgesel  94.00      94.00      0.33 
29  Laura Fundulea  15.00  90.00  0.32 
30  Metaxa  Dr.J. Ackermann *  70.00  0.25 
31  Devora  Innoseeds Bv*  63.00  63.00  0.22 
32  Clamor Semillas Battle *  61.00  61.00  0.22 
33  Capriana Turda  54.20  54.20  0.19 
34  Kelibia Limagrain  50.00  50.00  0.18 
35  Messina Saatbau Linz.*  50.00  50.00  0.18 
36  Violetta  Saatzucht J.Breun *  35.00  35.00  0.12 
37  Margret Saatzucht Ges. *  23.00  23.00  0.08 
38  Nickela  SW Seed Handmersleben*  20.00  20.00  0.07 
39  Romanita  Turda  18.00  0.06 
40  Mauritia  Lochow Petckus *  15.00  15.00  0.05 
41 Antigone RAGT Seeds LTD *  10.00      10.00      0.04 
42  Pariglia  Neinregistrat *  4.80  0.02 
43  Nure Neinregistrat *  4.50  0.02 
44  Belgrano Nuckerson Seeds LTd*  -  -  0.00 
45  Class Serasem*  -  -  0.00 
46  Jubilant Neinregistrat *  -  -  0.00 
47  Listelle Momont Hennette et Fils *  -  -  0.00 
48  Manureva Saatzhcht Josef Breun *  -  -  0.00 

    T O T A L   6,716.28  20,340.87  28,311.75  100.00 

RealiZaRea PRogRaMUlUi de MUltiPliCaRe la oRZUl CU 2 RÅndURi
|n anUl 2009

*|nregistrat \n ]ara de origine - ne\nregistrat \n Catalogul oficial al soiurilor din Romånia
Date din zona public`  Site: INCS
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Prin cercetari de lunga durata s-
a constatat ca solurile sarace isi pot 
imbunatati proprietatile fizice, chimice si 
biologice prin luarea unor masuri speciale. 
Destinate initial producerii de furaje si 
cresterii animalelor, solurile podzolice 
din sudul tarii s-au putut directiona spre 
producerea cerealelor in principal, dar si a 
altor plante de cultura prin practicarea unei 
agriculturi cu specific zonal. Fiind soluri cu 
deficiente majore s-au recomandat initial 
masuri complexe de ameliorare a lor, iar 
ca un raspuns al imbunatatirii evidente 
s-au promovat permanent noutatile din 
genetica, ameliorare, chimie, etc.

Ca rezultat al cercetarilor asidue 
efectuate timp indelungat (Cremenescu, 
1969; Nicolae, 1978; Ionescu, 1995), 
concluziile valoroase au permis si 
promovat pentru prima data in tara 
sistemele de agricultura zonale (dupa 
Nicolae, 1978). 

Ele se rezuma in general la cultivarea 
cerealelor si a plantelor tehnice dupa 
principii tehnologice specifice obtinute 
din cercetare si- anume in cadrul unor 
asolamente rationale. 

Cerealele, plantele tehnice cat si 
cele furajere se vor cultiva avand la baza 
aceste asolamente specifice, care nu 
vor depasi ca durata 4-6 ani.

In cadrul asolamentului ales se vor 
efectua
v lucrarile de imbunatatire ale 

proprietatilor solului. 
Sunt necesare astfel corectari ale 

proprietatilor fizice ale solului prin: 

afanarea solului -masina MAS-60- a 
fost creata in cadrul statiunii, pentru 
acumularea si conservarea apei din 
precipitatiile excesive, lucrarile de baza 
se vor incadra in intervalul cu starea 
fizica cea mai buna (Nicolae, 1991). 
v Insusirile chimice se vor corecta 

prin aplicarea de amendamente 
calcaroase odata la 8-10 ani 
(Cremenescu, 1982), fertilizare 
in concordanta cu calitatea 
fertilizantilor si nivelul de 
recolta scontat (Ceausu, 1987; 
Cremenescu, 1986; Hera, 1978). 

v Activitatea biologica destul de 
putin reprezentata aici se va stimula 
prin fertilizarea organica ciclica 
(Cremenscu, 1986), calitatea 
gunoiului de grajd, etc. 

Odata ce se aplica sistemul Albota 
de cultivare a plantelor de cåmp, 
dupa un timp se pot astepta si rezultate 
de imbunatatire ale solului. Cercetarile 
efectuate aici au demonstrat ca solul 
podzolic si-a ameliorat continuu 
capacitatea sa agroproductiva. Castigul 
agroproductiv poate fi evidentiat astfel 
intr-un mod direct prin cresterea 
calitatii solului si apoi ca o reflectare 
a acesteia, in sporirea productiilor atat 
la  cereale cat si la plantele tehnice si la 
cele asiguratoare de furaje.

In ceea ce priveste promovarea 
asolementelor de tip Albota, daca se face 
o comparatie intre rezultatele obtinute 
in monocultura si cele din asolamentul 

de 6 ani cu planta amelioratoare, se 
constata o crestere a productiei de grau 
de toamna – figura 1.

In primii doi ani diferentierea intre 
tipurile de asolamente cercetate a fost 
foarte redusa si se explica printr-o 
reactie ceva mai inceata a plantelor, 
stiut fiind faptul ca ameliorarea solului 
are nevoie de ceva timp. Incepand 
cu anul al treilea si pe tot parcursul 
experimentarii s-au obtinut diferente 
evidente si foarte importante de 
productie. Pentru porumb numai in 
primul an productiile din monocultura 
au fost aproximativ similare, dupa care 
s-au notat diferente foarte evidente. 

Aceste rezultate scot in evidenta 
importanta deosebita a cultivarii celor 
doua cereale in asolamente de tip 
Albota. 

Trifoiul, ca o valoroasa planta 
furajera, amelioreaza insusirile fizico- 
chimice ale podzolului pe de o parte, iar 
pe de alta parte contribuie la asigurarea 
gunoiului necesar recoltelor mari de 
grau si porumb in urma folosirii lui in 
hrana animalelor si in special al vacilor 
de lapte. Rezultate asemanatoare s-au 
obtinut si cu alte tipuri de asolamente, 
ca de exemplu: asolamentul de 4 ani cu 
mazare, sau soia; asolamentul de 4-5 ani 
cu borceag si ghizdei (sola saritoare). 
Toate aceste asolamente se remarca 
prin faptul ca mentin proportia relativ 
mare de cereale, iar in plus rezolva o 
problema importanta pentru aceasta 
zona: furajarea de calitate a animalelor.

sisteMUl de CUltURa a PlanteloR adaPtat solURiloR 
PodZoliCe

 Dr.ing. Nicolae E. Ionescu

Figura nr.1. Evolutia productiilor medii de grau si porumb in cadrul monoculturilor (linii subtiri) si in asolamentele de 
6 ani (linii ingrosate), in ultimii 34 de ani.
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sistemul de baz`,
analizat

sporuri multianuale de produc]ie
gråul de toamn` Porumbul
Kg/ha % Kg/ha %

Asolamentul 830 28 1640 37
Fertilizarea 1590 53 2620 59
Asolamentul x fertilizarea 570 19 200 4
Sporul total 2990 100 4460 100

In cadrul asolamentului de 4-6 
ani practicat perioade lungi de timp 
s-a constatat ca dupa cca 25 de ani 
productiile au fost crescatoare, iar 
proportia factorilor de influenta a scos 
in evidenta mai clar fertilizarea si intr-o 
masura mai redusa  asolamentul. Peste 
perioada de 25 de ani insa, eficacitatea 
ingrasamintelor a inceput sa se 
diminueze si s-a evidentiat cu pregnanta 
efectul asolamentului (Dinca, 1982). In 
cazul de fata nu numai asolamentul sau 
fertilizarea au crescut in timp productia 
de cereale, ci si interactiunea dintre ele, 
care a fost pozitiva, insa intr-un mod 
diferit – tabelul 1. 

In ceea ce priveste graul de toamna 
cultivat timp de 34 de ani, asolamentul 
separat a contribuit cu 28 % din sporul 
total de recolta, fertilizarea a contribuit 
cu 53 %, iar interactiunea dintre ele a 
adus in plus restul de 19 %. Se poate 
concluziona astfel ca pentru grau, factorul 
primordial l-a constituit fertilizarea dupa 
care s-a inscris asolamentul. 

Cele doua “m`suri” au avut si o 
interferenta pozitiva, este adevarat ceva 
mai scazuta, dar care arata ca efectul 
lor in timp este sinergic, adica are loc o 
acceptare - stimulare prin prezenta sau 
aplicarea lor simultana.

La porumb, asolamentul a contribuit 
cu 37 % la sporul total de productie, 
fertilizarea cu 59 %, iar combinatia 
dintre ele este tot favorabila, de 4%. 
Rezultatele obtinute la porumb arata 
de fapt o usoara detasare sau chiar 
individualizare a asolamentului si 
fertilizarii. Ele nu s-au exclus, existand 
o mica interferenta (de 4%) pozitiva si 
arata clar ca fertilizarea organo-minerala 
practicata s-a detasat foarte mult fata 
de factorul asolament. Pentru productie 
devin ca foarte importante si sporurile 
maxime de recolta obtinute prin folosirea 
acestui sistem de cultura. Se constata 
din acelasi tabel ca la grau sporul total 
de productie a fost de 2990 kg/ha, iar 
la porumb 4460 kg/ha. Aceste valori 
se considera deosebit de importante 
si demonstreaza valabilitatea aplicarii 
masurilor specifice, a sistemelor de 
agricultura. 

Pentru producatorul agricol din 
aceasta zona rezultatele de fata devin 
foarte incurajatoare deoarece se inscriu 
si cu efecte economice deosebite.

Aplicand corect sistemul general de 
agricultura pentru astfel de soluri s-au 
obtinut si imbunatatiri ale caracteristicilor 
lui, majoritatea fiind demne de luat in 
seama – tabelul  2. 

Astfel, o parte din indicii determinati 
la nivelul orizontului arabil au aratat 
urmatoarele: aciditatea solului exprimata 
prin pH a crescut fata de starea naturala 
de la 4,90- 4,91 la 5,13 in 1980, 5,30 in 
1994 si 5,37 in anul 2000. 

Apoi, continutul in aluminiu mobil a 
scazut de la o perioada la alta in urma 
amendamentarii corespunzatoare. Aici 
trebuie remarcat si faptul ca statiunea 
a reusit prin programele proprii de 
ameliorare sa creeze linii si soiuri de 
grau si porumb tolerante la aluminiu. 
Este vorba de cunoscutele soiuri de 
grau Albota si Trivale, alaturi de alte linii 
valoroase atat de grau cat si la porumb, 
aflate momentan in reteaua nationala 
de incercare. 

Suma bazelor schimbabile a depasit 
in ultimul timp 80% fata de starea 
initiala cu 60-70%. 

Continutul in fosfor mobil si potasiu 
mobil au cresteri foarte importante 
ceea ce ne conduce spre ideea sporirii 
fertilitatii potentiale a solului. 

Materia organica exprimata prin 
carbonul total a evoluat deasemenea 
pozitiv si-anume de la 1,30% la 1,49%. 
Toate aceste rezultate arata o imbunatatire 
evidenta a specificului agroproductiv 

zonal, iar din punct de vedere practic 
reprezinta si un model de agricultura 
sustenabila- atat de necesara si aici.

In concluzie, solurile podzolice 
din sudul tarii isi pot imbunatati 
proprietatile agroproductive prin 
practicarea sistemului de agricultura 
de tip Albota.

Sistemul recomanda gruparea 
cerealelor, plantelor tehnice si 
plantelor furajere in asolamente de 4-6 
ani. In cadrul unui astfel de asolament 
se vor efectua lucrari cu caracter 
general ca: amendamentarea cu 
CaCO3, afanarea profunda, fertilizarea 
organo- minerala, cultivarea celor mai 
noi creatii- soiuri si hibrizi adaptati, 
combaterea bolilor, daunatorilor 
si buruienilor specifice, etc. De la 
infiintarea asolamentului de la Albota si 
pana in prezent s-a observat o crestere 
continua si importanta a poductiilor de 
grau si porumb, dar si imbunatatirea 
principalilor indici agroproductivi ai 
solului, ca de exemplu: pH-ul de la 
4,90 la 5,37; Al3+: 57,1 la 19,6 ppm; 
SB,V%: 60-70 la 82 %; P-AL:15 la 59 
ppm; K-AL:102 la 153 ppm; CT: 1,30 
la 1,49 %. Prin imbunatatirea acestor 
indici potentialul agroproductiv al 
podzolului a crescut semnificativ. 
Din punct de vedere practic sistemul 
Albota de cultura plantelor si crestere 
a animalelor se recomanda ca un 
model de agricultura sustenabila.

Tabelul nr. 1
Influen]a sistemului Albota de cultur` a plantelor asupra

cre[terii produc]iilor de gråu [i porumb.

Indicii, \n orizontul 
arabil

Starea 
natural`

Martorul 
\nierbat

Sistemul specific de agricultur`
1980 1994 2000 2006

PH(apa) 4,90 4,91 5,13 5,30 5,37 5,35
Aluminiu mobil,ppm 42,3 57,1 53,3 20,9 19,6 18,8

SB, V % 61,4 71,5 72,9 80,2 82,4 82,4
P-AL, ppm 6,2 15,7 25,9 57,6 58,8 60,6
K-AL, ppm 73,3 102,1 114,5 147,8 153,1 150,1

Carbon total, CT % 1,27 1,30 1,34 1,47 1,49 1,52

Tabelul nr. 2
Evolu]ia fertilit`]ii solului prin aplicarea sistemului Albota de cultur` a 

plantelor
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Întrebare,
1. Sunt pl`cut surprins de num`rul 

mare de participan]i la „S`rb`toarea 
porumbului” organizat` de 
compania Caussade Semences” 
în cadrul Statiunii de Cercetare - 
Mircea Vod`. E numai curiozitatea 
cultivatorului român pentru 
progresul genetic prezentat de firm` 
sau speran]a acestora de a ob]ine 
produc]ii mari la nivelul Fran]ei ? 
|ntr-adev`r  ast`zi ne-au onorat 

cu prezen]a, la S`rb`toarea noastr`, 
peste 400 de invita]i, ceea ce ne 
d` un foarte mare curaj s` mergem 
mai departe. Au fost al`turi de noi 
fermieri, distribuitori de inputuri pentru 
agricultur`, inspectoratele teritoriale 
de semin]e atât din Br`ila cât [i din 
jude]ele adiacente, Laboratorul central 
de semin]e din Bucure[ti, cercet`tori 
din cadrul I.N.C.D.A.- Fundulea, 
S.C.D.A. - Valu lui Traian, S.C.D.A. 
– Br`ila precum [i Direc]ia agricol` a 
jude]ului Br`ila. Tuturor le mul]umesc, 
[i pe aceast` cale, în numele companiei 
CAUSSADE SEMENCES. 

Cu privire la motiva]ia celor prezen]i 
cred c` aceasta este una complex`. Aici 
am în vedere faptul c` fermierii, ca de altfel 
to]i cei care activeaz` în sectorul agricol, 
sunt din ce în ce mai preocupa]i de ceea 
ce este nou în domeniul geneticii dat fiind 
faptul c` pe pia]` activeaz` un num`r mare 
de companii care ofer` semin]e [i atunci 
trebuie s` fii foarte bine informat pentru 
a [ti s` alegi în cuno[tin]` de cauz`.  Ca 
urmare, ce poate fi mai conving`tor 
decât s` vezi ,,pe viu” ceea ce inten]ionezi 
s` achizi]ionezi. Pia]a semin]elor este 
un domeniu destul de dinamic, îns` în 
ultimii ani dinamismul a c`p`tat o for]` 
extrordinar`,  în sensul c` în ]`rile cu 
agricultur` bine a[ezat` cum este Fran]a 
sau Germania, de exemplu, variet`]ile care 
au sub 5 ani de comercializare reprezint` 
aproximativ 55% din pia]a total`, restul 
sunt variet`]i noi.  În scurt` vreme [i în 
Romania se va ajunge aici iar o varietate 
nu va mai r`mâne în comercializare 10 
ani sau chiar mai mult.  Aceast` vitez` 
de reînoire a variet`]ilor, al`turi de nivelul 
tehnologic, este unul din motivele pentru 
care Fran]a  are o produc]ie medie de 
porumb boabe de 9,3 t/ha pentru anul 
2008. Cu privire la performan]`, genetica 
european`, în special cea fran]uzeasc`, 
este una recunoscut`, iar portofoliu de 
variet`]i marca CAUSSADE SEMENCES a 
confirmat acest aspect. 
2. Sta]iunea Mircea Vod`, - o nou` 

Sta]iune Experimental` Agricol` 
privat`, - are ca obiectiv de activitate, 
testarea crea]iilor firmei CAUSSADE 

SEMENCES sau [i-a propus mai 
mult - s` dezvolte un centru genetic 
[i de ameliorare pentru agricultura 
din Sudul României ?
Cu privire la prima parte a întreb`rii dvs. 

r`spunsul este DA, este o nou` Sta]iune 
experimental` agricol` privat`. Pentru 
a doua parte a întreb`rii, este adev`rat,  
compania CAUSSADE SEMENCES [i-a 
propus s` dezvolte la Mircea Vod` nu 
doar o sta]iune de testare ci un centru 
genetic [i de ameliorare care s` nu se 
rezume doar la sudul României ci care  
vizeaz` sud-estul Europei. Pentru început 
aici dorim s` derul`m secven]e din 
programele de ameliorare ale culturilor de 
porumb [i floarea – soarelui, deci pentru 
numai 2 specii din cele 23 pe care le  
avem în programele de ameliorare. Faptul 
c` acoperim o gam` atât de mare de 
specii din cultura mare, plante tehnice [i 
plante furajere ne d` un mare avantaj fa]` 
de alte companii multina]ionale care sunt 
specializate  pe un num`r mult mai mic de 
specii. De asemenea, avem programe de 
ameliorare, producere [i comercializare de 
semin]e pentru agricultura biologic`, dat 
fiind faptul c` acest sistem de agricultur` 
cap`t` din ce în ce mai mul]i adep]i în ]`ri 
ca Fran]a, Germania, Austria etc.

Toate aceste programe de cercetare 
[i dezvoltare se desf`[oar` în cadrul a 
4 centre de cercetare, 45 de sta]iuni de 
experimentare  în Fran]a [i în afara Europei 
precum [i o re]ea de sta]iuni de ameliorare, 
în contra-sezon, în emisfera sudic`.
3. Trebuie s` m`rturisesc c` expozitura 

s~Rb~toaRea PoRUMbUlUi la MiRCea vod~
Interviu realizat cu Dna. Dr. ing. Niculina Gheorghi]`,

Director Marketing CAUSSADE SEMENCES
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hibrizilor de porumb s-a realizat la 
un nivel foarte ridicat de prezentare.  
Testarea celor 45 de hibrizi au 
ca scop comportarea acestora în 
condi]ii de irigare în zona de sud 
a ]`rii, sub aspectul produc]iei de 
boabe sau au ca prim scop calitatea 
produc]iei ? 
Ne intereseaz` în egal` m`sur` atât 

cantitatea cât [i calitatea produc]iei 
ob]inute în condi]ii de irigare [i nu 
numai. Cu privire la num`rul variet`]ilor 
de porumb, compania noastr` are în 
portofoliu un num`r impresionant de  
hibrizi care acoper` toate cerin]ele de 
industrializare pentru aceast` cultur` [i 
anume: porumb pentru boabe, porumb 
pentru siloz – clasic [i  sistemul  DUO 
CS®, porumb pentru industria de 
amidon,  porumb pentru producerea 
de  biogaz. Pentru toate aceste 
întrebuin]`ri ale acestei culturi de 
porumb avem programe de ameliorare 
cu criterii bine definite pentru ca 
variet`]ile  s` corespund` perfect 
scopului pentru care sunt create. 

În România,  test`m toate aceste 
variet`]i pentru a vedea cum se comport` 
în condi]iile noastre pedo-climatice [i 
la nivelul unor tehnologii pe m`sura 
posibilit`]ilor prezente, pentru a putea face 
ulterior cele mai pertinente recomand`ri 
fermierilor care cultiv` genetica noastr`. 
Este adev`rat, ast`zi în România, se 
cultiv` în primul rând porumbul pentru 
boabe [i acolo unde mai exist` zootehnie 
[i porumbul pentru siloz. Ca o compara]ie, 
în Franta în anul 2008 s-au cultivat 1,7 
mil. ha porumb pentru boabe [i 1,4 mil. 
ha porumb pentru siloz.
4. Problema porumbului siloz, într-

adev`r este de mare interes pentru 
noi fermieri. Tehnologia veche se 
referea în special la însilozarea 
cocenilor usca]i cu saramur` [i 
mai rar cu adaus proteic. Dori]i 
s` introduce]i un „know-how” 
– în tehnologia cre[etii bovinelor  în 
România? Mi-a pl`cut remarca unui 
mare cresc`tor de bovine din Fran]a 
care spunea ceva de genul „Paji[tile 
sunt numai pentru fotografierea 
vacilor de lapte sau carne. Ele de 
fapt m`nânc` porumb siloz” ?
Este absolut adev`rat, ca înt-

un sistem zootehnic performant 
silozul este prezent în ra]ia zilnic` a 

animalului indiferent de anotimp. Pe 
acest segment, al porumbului siloz, 
CAUSSADE SEMENCES este lider în 
inova]ie. 

Avem aici, sistemul DUO CS®, marc` 
înregistrat`,  care pune la dispozi]ia 
cresc`torilor de animale o re]et` ce 
combin` dou` tipuri de amidon, cu 
degradare  lent` [i degradare rapid`, 
ceea ce asigur` eliberarea unei cantit`]i 
dense de energie f`r` varia]ii însemnate 
între dou` tainuri, men]inerea unei valori 
optime a pH-ului în rumen ceea ce permite  
p`strarea echilibrului microbian. Toate 
acestea se reflect` în stimularea lacta]iei 
[i cre[terea calit`]ii laptelui. Acest sistem  
DUO CS®  are mare succes [i în România, 
chiar  anul acesta am avut o cerere mai 
mare  decât am fost preg`ti]i s` oferim  
pentru prim`vara 2009. De fapt, sistemul 
DUO CS®, este o combina]ie între doi 
hibrizi de porumb, cu aceea[i perioad` 
de vegeta]ie [i cu o dezvoltare vegetativ` 
foarte apropiat`, atent selec]iona]i pentru 
complementaritatea nutritiv` [i digestiv`.  
Pentru a veni în sprijinul tuturor fermierilor, 
indiferent de zona în care se afl`, acoperim 
toate grupele FAO de precocitate, pentru 
acest sistem.
5. Colabora]i intens cu Institutele [i 

Sta]iunile Experimentale Agricole 
din România. Dori]i s` cunoa[te]i 
mai bine cerin]ele agro-pedologice 
din principalele zone agricole sau 
dori]i s` dezvolta]i colaborarea 
Dumneavoastr` la nivel de 
parteneriat public-privat ? 
 Colaborarea companiei CAUSSADE 

SEMENCES cu institutele [i sta]iunile 
de cercetare agricol`, din România,  
vizeaz` dou` direc]ii. 

Prima este legat` de colaborarea 
în ceea ce prive[te programele de 
ameliorare. În aceast` direc]ie primele 
rezultate sunt vizibile în portofoliu 
de variet`]i, mai precis avem deja 
doi hibrizi de floare-soarelui (Dalia 
[i Robia)  la care linia mam` este 
achizi]ionat` de la I.N.C.D.A.-Fundulea. 
Aceste colabor`ri pe programele de 
ameliorare se al`tur` celorlalte pe care 
le avem la nivel interna]ional cu cele mai 
mari institute [i companii de profil. 

A doua direc]ie vizeaz` testarea 
variet`]ilor noastre la diferitele condi]ii 
pedo-climatice din România iar 
pozi]ionarea re]elei  de sta]iuni de 

cercetare r`spunde  perfect acestui 
deziderat. Când spun condi]ii climatice 
am în vedere în primul rând seceta, ar[i]a, 
gerul, înghe]urile târzii  etc. De asemenea, 
ne intereseaz` comportarea variet`]ilor 
noastre fa]` de complexul de boli [i 
d`un`tori, performan]ele de produc]ie 
la diferite niveluri tehnologice precum 
[i pretabilitatea diferitelor  elemente 
tehnologice, men]ionate de tehnologia 
francez`, la condi]iile din România.
6. Doamna Dr. ing. Niculina Gheorghi]a, 

sunte]i azi Director de marketing 
[i dezvoltare al uneia dintre cele 
mai incisive firme de ameliorare 
[i comercializarea semin]elor din 
Fran]a, prezent` de c`]iva ani pe 
pia]a agricol` a României. Întrebarea 
mea s-ar referi, dac` îmi permite]i,  
la op]iunea dumneavoastr` 
profesional`, a]i p`r`sit via]a u[oar` 
[i de mare perspectiv` a consacr`rii 
[tiin]ifice din  Universitatea de [tiin]e 
Agricole [i Medicin` Veterinar` 
Bucure[ti pentru o nou` provocare, 
cea de implementare rapid` a 
progresului genetic în agricultura 
României. – De ce?
V` m`rturisesc sincer c` înc` m` 

doare alegerea f`cut` întrucât eu am 
iubit, iubesc [i voi iubi meseria de cadru 
didactic. Am r`mas la catedr` din acest 
motiv [i nu datorit` faptului c` nu a-[i 
fi f`cut fa]` în sistemul privat a[a cum 
se acrediteaz` ast`zi acest` ideea, chiar 
de c`tre înal]i functionari ai Ministerului 
înv`]`mântului sau de c`tre lideri de 
sindicat ori de câte ori se discut` de 
competen]a cadrelor didactice tinere, 
din inv`]`mântul românesc.

 Îns` destinul a f`cut ca a[tept`rile 
mele profesionale s` nu mai coincid` 
ast`zi  cu ceea ce se întâmpl` în realitate. 
În aceste condi]ii de nemul]umire 
profesional` am primit oferta de a fi 
Director de marketing [i dezvoltare 
în cadrul companiei CAUSSADE 
SEMENCES [i am acceptat-o  pentru c`-
mi ofer` posibilitatea de a m` exprima 
profesional într-un mod pe care singur` 
mi-l definesc. Este adev`rat c` îmi 
asum [i un risc acela de a pl`ti, într-
o form` sau alta, în cazul în care am 
luat o decizie gre[it`, dar tocmai acest 
aspect, [i anume responsabilitatea,  
ridic` satisfac]ia profesional` [i  ajut` 
la  perfec]ionarea acesteia. 
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RealiZaRea PRogRaMUlUi de MUltiPliCaRe 
la RaPi}~ |n anUl 2009

Date din zona public` Site: INCS

nr.
crt. s o i U l Mentinator

Catalog Ro.
certificata

tone 
total
tone

Pondere
% 

1  Exagone Monsanto *  1,348.0     1,348.0     38.81

2  Executive Monsanto *  438.0      438.0     12.61

3  Perla ITC  300.0      306.0     8.81

4  Extend Monsanto *  164.0      164.0     4.72

5  Emerald  136.2      136.2     3.92

6  SW Gospel Danemarca *  115.0      115.0     3.31

7  Exotic Monsanto *  113.0      113.0     3.25

8  Sparta Belgia *  106.0      106.0     3.05

9  Valesca Germania *  105.0      105.0     3.02

10  Smart Austria *  100.0      100.0     2.88

11  Orkan Germania *  98.0      98.0     2.82

12  Honk Austria *  95.0      95.0     2.74

13  Hornet Germania *  74.0      74.0     2.13

14 Akela Austria *  65.0      65.0     1.87

15  Safran Germania *  63.0      63.0     1.81

16  Nelson Novartis Seeds *  36.0      36.0     1.04

17  Kadore Danemarca *  24.0      24.0     0.69

18  Flash Franta *  20.0      20.0     0.58

19  Ilia Neinregistrat  20.0     0.58

20  Toccata  Novartis Seeds *  9.0      9.0     0.26

21 CWH107 Neinregistrat  6.0      6.0     0.17

22  CWH111 Neinregistrat  6.0      6.0     0.17

23  CWH 112 Neinregistrat  6.0      6.0     0.17

24   CWH133 Neinregistrat  6.0      6.0     0.17

25  Hybristar  Neinregistrat  6.0      6.0     0.17

26  Cindi CS Caussde  5.0      5.0     0.14

27  Diana ITC  1.5     0.04

28  Doina ITC  1.5     0.04

29 Alaska Austria *  -      -     0.00

30  Labrador Danemarca *  -      -     0.00

31  Pollen Franta *  -      -     0.00

32  Wilma Belgia *  -      -     0.00

 TOTAL  3,444.2     3,473.2     100.00

*|nregistrat \n ]ara de origine - ne\nregistrat \n Catalogul oficial al soiurilor din Romånia
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Nr.
crt.

S O I U L Mentinator
Catalog RO.

certificat`
tone 

Total
tone

Pondere
% 

1 Semper KWS Saat 1196.27 1196.27 17.89

2 Carla ETS Carneau Freres * 1116.3 1116.3 16.70

3 Albatrox Neinregistrat * 957.3 957.3 14.32

4 Seco KWS Saat 468.5 468.5 7.01

5 Amog Veredelings Station* 305.5 305.5 4.57

6 Carnaval ETS Carneau Freres * 299.9 299.9 4.49

7 Gisilba Neinregistrat * 239 239 3.57

8 Cargold ETS Carneau Freres * 208 208 3.11

9 Asta SW Seed * 185 185 2.77

10 Caribella ETS Carneau Freres * 170 170 2.54

11 Lidique Neinregistrat * 164 164 2.45

12 Ascot P.H.Petersen Zaatzucht* 124 124 1.85

13 Chacha ILVO - Belgigue* 116 116 1.74

14 Litember Deutsche Saatveredlung* 111.6 111.6 1.67

15 Cador ETS Carneau Freres * 111.5 111.5 1.67

16 Sirtaki Euro Grass* 110 110 1.65

17 Signal Saatzucht Steinacht * 108 108 1.62

18 Cover P.H.Petersen Zaatzucht* 76 76 1.14

19 Esprit Svalof Weibull AB* 75.5 75.5 1.13

20 Condor J.Joor Dens Zaadhandel * 67 67 1.00

21 Carline ETS Carneau Freres * 60.95 60.95 0.91

22 Zembla Neinregistrat * 60 60 0.90

23 Carnella Saatbau Linz OO.* 55 55 0.82

24 King Saatzucht Firlbeck* 53.8 53.8 0.80

25 Carabosse ETS Carneau Freres * 53.52 53.52 0.80

26 Candela ETS Carneau Freres * 45.9 45.9 0.69

27 Sinus Saatzucht Steinacht * 42.8 42.8 0.64

28 Admiral J.Joor Dens Zaadhandel * 40 40 0.60

29 Architect J.Joor Dens Zaadhandel * 38 38 0.57

30 Aba Veredelings Station* 21 21 0.31

31 Cabri ETS Carneau Freres  * 5 5 0.07

32 Alex ITC 0.4 0.4 0.01

33 Emergo Vandijke Reseach Bv * 0 0 0.00

34 Flevo Neinregistrat * 0 0 0.00

35 Maringue Neinregistrat * 0 0 0.00

36 Signo Saatzucht Steinacht * 0 0 0.00

37 Zlata Hybritech a.s.* 0 0 0.00

    T O T A L 6685.74 6685.74 100.00

RealiZaRea PRogRaMUlUi de MUltiPliCaRe 
la MU{taR alb |n anUl 2009

Date din zona public` 
Site: INCS

*|nregistrat \n ]ara de origine - ne\nregistrat \n Catalogul oficial al soiurilor din Romånia
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nr.
crt.

jude] suprafa]a (ha) Produc]ia propus` 
(tone)

1 BR~ILA 7117.4 25658.5

2 IA{I 4273.0 13865.0

3 IALOMI}A 2226.0 7582.5

4 TULCEA 1409.5 6426.0

5 C~L~RA{I 2471.5 5960.4

6 GALA}I 1103.0 3254.0

7 NEAM} 783.0 2445.0

8 VASLUI 537.0 1295.0

9 BOTO{ANI 398.0 1076.0

10 BAC~U 285.0 928.7

11 BUZ~U 282.0 917.5

12 GIURGIU 342.0 880.0

13 VRANCEA 224.0 638.0

14 ARAD 331.0 620.0

15 TELEORMAN 208.0 440.0

16 CLUJ 119.0 423.0

17 ALBA 145.0 412.0

18 CONSTAN}A 236.0 412.0

19 MURE{ 128.0 367.0

20 DÅMBOVI}A 131.0 313.0

21 BIHOR 100.0 300.0

22 SIBIU 112.0 249.0

23 LCCSMS 202.0 246.0

24 SATU MARE 63.0 197.0

25 DOLJ 120.0 180.0

26 OLT 67.0 125.5

27 TIMI{ 20.0 95.0

28 HUNEDOARA 25.0 55.0

29 ARGE} 20.0 50.0

30 PRAHOVA 20.0 40.0

Total GENERAL: 23498.4 75451.1

PRogRaMUl de MUltiPliCaRe a seMin}ei
de PoRUMb |n anUl 2009

Categoria biologic` Certificat`

Zona pprotejat` INCS Bucure[ti 26/08/2009
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Porumbul este o plant` gazd` pentru 
un num`r relativ mare de patogeni peste 
50 care invadeaz` toate organele plantei 
din momentul germina]iei [i pân` la 
recoltare, iar infec]iile pe boabe [i [tiuleti 
continu` adeseori [i în timpul p`str`rii 
recoltei. Agen]ii patogeni contribuie laAgen]ii patogeni contribuie la 
degradarea [i diminuarea cantitativ` si 
calitativ` a produc]iei în medie pe ]ar` 
cu 20-25%. Un num`r restrâns de boli 
pot afecta p`gubitor culturile de porumb 
cauzând pierderi însemnate de produc]ie. 
Intre acestea se afl` si bolile fuzariene, care 
datorit` frecven]ei si intensit`]ii cu care 
se manifest`, pot fi considerate cele mai 
p`gubitoare pentru culturile de porumb. 
(Mure[an [i colab.1973; Moose,2004; 
Nagy [i colab.2006). Bolile fuzariene 
reduc valoarea si calitatea recoltelor prin 
acumularea masiv` de mase miceliene 
de ciuperci din genul Fusarium (circa 
85%) pe boabe [i [tiuleti, precum [i 
prin contaminarea cu micotoxinele: 
deoxynivalenol (DON)  zearalenone (ZEA) 
[i fumonisin (FUM). (Vyn [i Tollenar, 
1998; Yazar [i Omurtag, 2008)  

|n lucrarea de fa]` se prezint` 
aspecte privind: comportarea a 7 
hibrizi de porumb fat` de fuzarioza 
[tiuletelui în diferite condi]ii de 
infec]ie [i efectul infec]iei cu Fusarium 
spp. asupra compozi]iei chimice a 
bobului de porumb [i a con]inutului în  

deoxynivalenol (DON).
MATERIAL {I METOD~

Pentru realizarea obiectivelor lucr`rii 
s-a organizat o experien]` bifactorial` 
de tipul AxBxn, dupa metoda parcelelor 
subdivizate în 3 repetitii: 
Factorul A = Conditii de infec]ie cu 
Fusarium spp.: naturale [i artificiale
Factorul B = Hibrizi:  Turda 145, Turda 
165,  Turda Mold. 188, Turda 200, Turda 
201, Turda Star  [i Turda Favorit. 

Lungimea unui rând a fost de 5 m, 
distan]a între plante pe rând de 22 cm, 
iar între rânduri de 70 cm, asigurându-
se 25 plante recoltabile. S-au analizat 
urm`toarele caractere:
fuzarioza [tiuletelui exprimat` prin 
boabe bolnave (%), capacitatea de 
productie exprimat` în q/ha cu 85% s.u., 
con]inutul în amidon (%), proteine (%), 
gr`simi (%) [i deoxynivalenol (ppm). 
Determinarea con]inutului în DON s-a]inutului în DON s-a 
efectuat prin metoda de cromatografie 
lichid` de înalt` performan]` (HPLC), 
care, se pare, c` este cea mai precis`. 
Datele ob]inute au fost calculate 
statistic, utilizându-se analiza varian]ei 
[i calculul corela]iilor [i regresiilor.

REZULTATE OB}INUTE
Evolu]ia temperaturii [i a precipita]iilor 

din cei trei ani de experimentare, din 
perioada de vegeta]ie a porumbului 
(lunile aprilie –septembrie), au influen]at 

în mod apreciabil îmboln`virea [tiule]ilor 
cu Fusarium spp., asigurând o bun` 
discriminare a genotipurilor testate. 
(tab.1).

Analiza varian]ei pentru fuzarioza 
[tiuletelui [i produc]ie în experien]a 
ani x condi]ii de infec]ie x hibrizi, relev` 
influen]e semnificative, aproape în 
totalitate ale ac]iunilor factoriale asupra 
caracterelor studiate. Interac]iunile 
bifactoriale ani x condi]ii de infec]ie [i ani 
x hibrizi au influen]at semnificativ gradul 
de îmboln`vire al [tiuletelui, exprimat 
prin boabe bolnave [i produc]ia ob]inut`. 
(tab.2). Interac]iunea polifactorial` ani x 
condi]ii de infec]ie x hibrizi a fost foarte 
semnificativ` doar pentru capacitatea 
de produc]ie, a hibrizilor de porumb  
experimenta]i.

Din cei trei ani de experimentare, 
anul 2007, a fost mai favorabil pentru 
fuzarioza [tiuletelui,procentul de boabe 
bolnave fiind de 7,1% (tab.3).
Condi]iile de infec]ie artificial` au 
determinat un grad de infec]ie mai 
ridicat de 13,6%, comparativ cu 
infec]ia natural`. Lungimea [i diametrulLungimea [i diametrul 
[tiule]ilor fiind semnificativ mai reduse. 
Analizând comportarea hibrizilor, doar 
Turda 165 s-a dovedit a fi semnificativ 
mai sensibil, fa]` de fuzarioza [tiuletelui. 
Produc]ia ob]inut` în cei trei ani de 
experimentare a fost cuprins` întres` între 

Anul Abaterea de la normal` (±) Aprilie-
SeptembrieAprilie Mai Iunie Iulie August Sept.

Regimul termic (±o C)

2005
2006
2007

Normala (49 ani)

0,1
1.1
1.1
9,7

1,0
-0.4
2.3
14,7

-0,5
-0.1
2.6
17,7

0.3
1.8
2,5
19,4

0,1
-0.9
0.7
18,9

1,3
0.9
-1.2
14,8

2,3
2.4
8.0
15,9

Regimul pluviometric (total mm)

2005
2006
2007

Normala (49 ani)

35,5
24,8
34.4
46,0

-14,5
-8,5
-3.8
69,4

-14,5
37,3
-20.3
80,9

60.5
-54,6
-20,3
71,1

128,5
96,3
61.1
52,3

23,3
-6.5
44,7
39,1

218,8
50,5
95,8
358,8

influen]a infec]iilor cu Fusarium spp. a stiule]ilor asupra 
produc]iei [i a con]inutului în micotoxine, la porumb

 
Elena Nagy,1 Voichi]a Ha[,1 Ioan Ha[,1

Alexandra Suciu,2 Viorel Florian 2

Tabelul 1
Elementele climatice în perioada de vegeta]ie a porumbului la Turda, 2005-2007Turda, 2005-2007
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6127,3-10627,7 kg/ha, anul 2007, fiind 
cel mai favorabil. (tab.4). 

Infec]iile artificiale au determinat o 
sc`dere foarte semnificativ` a produc]iei, 
în medie, cu 839,5 kg/ha, în valori 
absolute, respectiv cu 10,4%, în valori 

relative. Hibrizii Turda 200 respectiv 
Turda 201 s-au dovedit a fi mai pu]in 
productivi decât hibridul martor, Turda 
145, iar Turda Favorit [i Turda Star mai 
performan]i, produc]ia realizat` fiind de 
7902,4 respectiv 8601,6 kg/ha, ace[tia 

find înzestra]i genetic, cu capacitate de 
produc]ie mai ridicat`.

Interac]iunea condi]iilor de infec]ie 
asupra îmboln`virii [tiuletelui [i a 
produc]iei este prezentat` în tabelul 5. 
Amplitudinea de manifestare a bolii a fost 
cuprins` între 0,9-2,2% boabe bolnave, 
în condi]ii de infec]ie natural`, [i de 10,8-
19,3%, în condi]ii de infec]ie artificial`. 
Hibrizii Turda 165 respectiv Turda 201 
au prezentat cele mai ridicate nivele de 
atac, de pân` la  19,3% boabe bolnave. 
În ce prive[te produc]ia înregistrat`, 
aceasta a variat între 7453-8904 kg/ha, 
în condi]ii de infec]ie natural` [i între 
6700-8300 kg/ha în inocul`ri artificiale, 
cu Fusarium spp. Pierderile de produc]ie 
au oscilat  între 7-15% în valori relative 
în func]ie de hibrid, respectiv între  604-
1227 kg/ha, în valori absolute, asigurate 
statistic.

Efectul condi]iilor de infec]ie cu 
Fusarium spp. a fost studiat [i asupra 
compozi]iei chimice a bobului de porumb. 
Con]inutul în amidon a fost diminuat 
semnificativ, aproape la to]i hibrizi, iar 
con]inutul în proteine, sistematic, mai 

s2

Cauza 
variabilit`]iit`]ii

gl boabe 
bolnave

(arcsin√%)

lungimea 
[tiule]ilor

(cm)

diametrul
[tiule]ilor

(cm)

Produc]ia
(kg/ha)

Total 125
Repeti]ii 2
A. Ani 2 26,5 154,6*** 7,05*** 273885472,0***
Eroare (a) 4 8,1 0,9 0,20 574990,7
B. Condi]ii de 
infec]ie

1 6384,5*** 36,8** 0,47* 22200366,0***

AxB 2 545,7*** 2,4 0,06 1656561,5***
Eroare (b) 6 5,3 2,2 0,07 108643,1
C. Hibrizi 6 39,2*** 20,2*** 0,08 4227284,5***
AxC 12 14,4* 4,8* 0,05 1349293,6***
BxC 6 16,9* 2,4 0,04 182731,5*
AxBxC 12 6,8 1,2 0,02 275279,4***
Eroare (c) 72 6,2 1,7 0,04 109803,2

Tabelul 2
Analiza varian]elor pentru fuzarioza [tiuletelui [i produc]ie în experien]a

ani x condi]ii de infec]ie x hibrizi, Turda, 2005-2007

Tabelul 3
Influen]a condi]iilor de infec]ie cu Fusarium spp. asupra fuzariozei [tiuletelui, la câ]iva hibrizi de porumb,zariozei [tiuletelui, la câ]iva hibrizi de porumb,, la câ]iva hibrizi de porumb,

Turda, 2005-2007

Nr.
crt.

Factori Fuzarioza [tiuletelui
Boabe bolnave Lungimea  [tiuletelui Diametrul   [tiuletelui

% arcsin√% Rel. d s cm d s cm d s
A. Ani
1. 2005 6,0 14,2 100,0 0,0 Mt 19,3 0,0 Mt. 4,8 0,0 Mt.
2. 2006 5,8 13,9 97,8 -0,3 - 15,5 -3,8 000 4,0 -0,8 00
3 2007 7,1 15,4 108,4 1,2 - 17,5 -1,8 000 4,6 -0,2 -
DL 5% 1,7 0,6 0,3
DL 1% 2,9 0,9 0,4
DL  0,1 % 5,4 1,6 0,8
B. Condi]ii de infec]ie
1 Naturale 1,7 7,4 100,0 0,0 Mt. 18,0 0,0 Mt. 4,6 0,0 Mt.
2 Artificiale 13,6 21,6 293,8 14,2 *** 16,9 -1,1 00 4,4 -0,2 0
DL 5% 1,0 0,6 0,1
DL 1% 1,5 1,0 0,2
DL  0,1 % 2,5 1,5 0,3
C.Hibrizi
1 Turda 145 5,8 13,9 100,0 0,0 Mt. 16,8 0,0 Mt. 4,4 0,0 Mt.
2 Turda 165 8,8 17,3 123,9 3,3 *** 17,0 0,2 - 4,5 0,1 -
3 Turda Mold 188 6,1 14,3 102,6 0,4 - 16,5 -0,3 - 4,5 0,1 -
4 Turda 200 6,1 14,3 102,6 0,4 - 16,8 0,0 - 4,6 0,2 -
5 Turda 201 7,1 15,4 110,6 1,5 - 17,0 0,2 - 4,5 0,0 -
6 Turda Star 5,0 12,9 92,5 -1,0 - 18,9 2,1 *** 4,5 0,0 -
7 Turda Favorit 5,2 13,2 94,9 -0,7 - 19,0 2,2 *** 4,4 -0,1 -
DL 5% 1,7 0,9 0,1
DL 1% 2,2 1,2 0,2
DL  0,1 % 2,9 1,5 0,3
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ridicat. (fig.1). Referitor la con]inutul în 
deoxynivalenol (DON) la cei 7 hibrizi de 
porumb, se constat` o varia]ie cuprins` 
între 5,77-14,25ppm, în condi]ii de 
infec]ie natural` [i de 15,21-32,80 ppm, 
în infec]ii artificiale (fig.2). Nivelele DON-
ului determinate dep`[esc cu mult 
limitele admise de legisla]ia în vigoare, 
care sunt sub 5 -10 ppm, în func]ie de 
diferi]i factori. Comparativ cu alte ]`ri, 
nivelele  de DON determinate, sunt u[or 
mai reduse, spre exemplu în Polonia, fiind 
determinate nivele mult mai ridicate. Cele 
mai ridicate diferen]e în con]inutul în DON, 
între infec]ia natural` [i cea artificial` s-
au înregistrat pentru hibrizii Turda 145 [i 
Turda 200. (fig.3).

Rela]ia dintre boabe bolnave [i 
con]inutul în DON, este definit` de 
ecua]ia de regresie  y= 0,3537x+8,0038, 
R2 =0,5617*. Cre[terea cu o unitate 
a gradului de atac, de fuzarioz`  pe 
[tiulete a determinat cre[tere nivelului  
de DON cu 0,3537ppm.

CONCLUZII
 1. |mboln`virea [tiuletelui cu Fusarium 
spp. a afectat semnificativ capacitatea 
de produc]ie si compozi]ia chimic` a 
hibrizilor de porumb testati.

denumirea
materialului

Condi]ii 
de 
infec]ie

boabe bolnave
Produc]ia

kg/ha rel. d s% arcsin√% rel. d s

Turda 145
naturale
artificiale

1,7 7,5 100,0 0,0 Mt. 8249 100 0,0 mt.
12,2 20,4 272 12,9 *** 7022 85 -1227 000

Turda 165
naturale
artificiale

2,2 8,5 100,0 0,0 Mt. 8114 100 0,0 mt.
19,3 26,0 305 17,5 *** 7292 90 -822 000

Turda Mold 188
naturale
artificiale

2,0 8,2 100,0 0,0 Mt. 7923 100 0,0 mt.
12,2 20,3 246 12,1 *** 7067 89 -856 000

Turda 200
naturale
artificiale

1,4 6,7 100,0 0,0 Mt. 7453 100 0,0 mt.
13,8 21,8 325 15,1 *** 6700 90 -753 000

Turda 201
naturale
artificiale

2,1 8,4 100,0 0,0 Mt. 7812 100 0,0 Mt
14,4 22,3 265 13,9 *** 6887 88 -925 000

Turda Star
naturale
artificiale

1,3 6,6 100,0 0,0 Mt. 8904 100 0,0 mt.
10,8 19,2 291 12,6 *** 8300 93 -604 000

Turda Favorit
naturale
artificiale

0,9 5,4 100,0 0,0 Mt. 8247 100 0,0 mt.
12,9 21,0 388 15,6 *** 7558 92 -690 000

Medie
naturale
artificiale

1,7 7,3 100,0 0,0 Mt. 8100 100 0,0 mt.
13,6 21,6 294 14,2 *** 7261 90 -839 000

DL 5% 2,4 321

DL 1% 3,2 437

DL 0,1% 4,4 591

Tabelul 5 
Efectul condi]iilor de infec]ie asupra îmboln`virii [tiuletelui cuîmboln`virii [tiuletelui cu[tiuletelui cu Fusarium spp. [i a produc]iei, Turda, 2005-2007[i a produc]iei, Turda, 2005-2007

nr.
crt.

Factori Produc]ia
Kg/ha Rel. d s

A.Ani
1. 2005 10627,7 100,0 0,0 Mt
2. 2006 6127,3 57,7 -4500,4 000
3 2007 6286,3 59,2 -4341,4 000
DL 5% 460,0
DL 1% 761,2
DL  0,1 % 1424,7
B. Condi]ii de infec]ie
1 Naturale 8100,2 100,0 0,0 Mt.
2 Artificiale 7260,7 89,6 -839,5 000
DL 5% 143,8
DL 1% 217,9
DL 0,1 % 350,0
C. Hibrizi
1 Turda 145 7635,2 100,0 0,0 Mt.
2 Turda 165 7702,9 100,9 67,7 -
3 Turda Mold 188 7494,7 98,2 -140,6 -
4 Turda 200 7076,6 92,7 -558,7 000
5 Turda 201 7349,7 96,3 -285,6 0
6 Turda Star 8601,6 112,7 966,4 ***
7 Turda Favorit 7902,4 103,5 267,2 *
DL 5% 219,8
DL 1% 292,5
DL  0,1 % 378,4

Tabelul 4
Influen]a condi]iilor de infec]ie cu Fusarium spp. asupra produc]iei,la  câ]iva 

hibrizi de porumb, Turda, 2005-2007
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2. Pierderile medii de produc]ie  în cei doi 
ani de experimentare, la hibrizii de porumb 
studia]i, au variat între 7,0 si 15,0 %.
3. |n condi]iile artificiale de infec]ie cu 
Fusarium spp. s-a înregistrat o sc`dere 
semnificativ` a con]inutului în amidon 
si gr`simi [i o cre[tere a con]inutului în 
proteine de pân` la 20,0%, comparativ 
cu variantele neinoculate artificial.
4. Con]inutul în deoxynivalenol (DON) a 
crescut substan]ial în condi]ii de infec]ie 
artificial` cu Fusarium spp. pentru toate 
genotipurile de porumb  testate.
5. Rela]ia dintre boabe bolnave [i 
con]inutul în deoxynivalenol este pozitiv` 
[i semnificativ`, cre[terea gradului de atac 
cu Fusarium spp. a determinat o sporire a 
cantit`]ii de micotoxin` (DON).
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Fig.1. Influen]a condi]iilor de infec]ie cu Fusarium spp. asupra calit`]ii 
bobului de porumb
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Fig. 3. Efectul infec]iilor cu Fusarium spp. asupra 
con]inutului în DON la 7 hibrizi de porumb

Fig. 4. Rela]ia dintre boabe bolnave [i con]inutul în DON 
la 7 hibrizi de porumb

Fig.1. Influen]a condi]iilor de infec]ie cu Fusarium spp. asupra con]inutului \n 
DON la 7 hibrizi de porumb
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 Este [tiut faptul c` plantele 
legumicole se cultiv` eficient numai 
în condi]ii de irigare. Lipsa apei poate 
deveni un factor extrem de limitativ, 
care s` conduc` la compromiterea  
culturii. Evolu]ia climatic` la nivel global 
[i regional a condus, în ultimii ani, la 
sc`derea dramatic` a surselor de ap`, 
a determinat modific`ri ale solurilor [i 
peisajului. Fenomenul de de[ertificare 
este deja comun [i unor areale din 
România – partea de vest a Olteniei [i 
de sud-est a Banatului. Precipita]iile din 
ultima perioad`, chiar dac` pe alocuri 
au produs inunda]ii – tot un efect al 
înc`lzirii globale, nu au acoperit decât 
par]ial deficitul de ap` din sol. Produc]ia 
mediocr` realizat` la orz, grâu [i rapi]`, 
precum [i prognoza produc]iilor de 
porumb [i floarea soarelui, confirm` 
aceast` stare de lucruri.
 Cultivarea legumelor în aceste 
condi]ii, cu preponderen]` în câmp 
deschis, devine foarte riscant`. Seceta 
prelungit` a condus la secarea multor 
pu]uri sau la imposibilitatea asigur`rii 
continue a unui necesar minim de 
ap` pentru culturi. În acest context, 
afirma]ia c` „anii seceto[i sunt cei 
mai buni pentru legume” [i-a pierdut 
valoarea. La aceasta contribuie [i faptul 
c` atacul d`un`torilor a devenit extrem 
de puternic.
 Se pune întrebarea dac` s` mai 
cultiv`m legume în câmp? Dac` nu, 
cum vom asigura necesarul de legume? 
Din solarii? Din import? 
 Analizând cu aten]ie aceste 
întreb`ri, r`spunsul nu poate fi decât 
DA! Trebuie s` continu`m s` producem 
legume în câmp, [i în acela[i timp s` 
m`rim suprafa]a de legume protejate, 
s` p`str`m importul la un nivel 
rezonabil, de cca 25 % din necesar, 
cu preponderen]` în perioadele de 
extrasezon, [i dac` este posibil s` 
recuper`m importul printr-un  export 
corespunz`tor.
 Pentru aceasta nu este necesar 
s` m`rim suprafe]ele cu legume 
câmp ci dimpotriv`, s` le mic[or`m, 
este necesar s` renun]`m categoric 
la cultivarea în zonele unde apa este 
un factor restrictiv [i s` o folosim 
mai eficient acolo unde o avem, s` 
practic`m o legumicultur` modern`, 
ra]ional` cu un coeficient ridicat de 
conversie a oric`rei surse de energie.

1. Particularit`]i specifice cultiv`rii 
legumelor.

Sunt câteva aspecte  specifice, care 
deta[eaz` legumele de alte culturi.

Având în vedere criza economico-
financiar` actual`, se poate spune  c` 
legumicultura se face cu costuri mari, 
pe fondul unor pre]uri  de valorificare 
nu întotdeauna compensatorii [i f`r` 
sprijin material din partea Guvernului. 

Un alt aspect este  strâns legat 
de timpurietate. Legumele timpurii 
[i extratimpurii sunt din ce în ce mai 
c`utate, în defavoarea celor conservate. 
Prospe]imea [i calitatea nutri]ional` 
reprezint` un atu cu atât mai important 
cu cât sunt produse în România [i 
provin, pe cât posibil, din sortiment 
autohton. Cu toate acestea, producerea 
legumelor presupune [i asumarea unui 
risc mare de pia]`, cu atât mai mare cu 
cât  nu putem vorbi de existen]a unei 
pie]e organizate.

O ultim` particularitate, în cotextul 
abordat, o reprezint` consumul mare 
de ap` al majorit`]ii legumelor.

 2. Perioadele critice privind 
asigurarea cu ap`.

În func]ie de specia cultivat`, 
perioadele critice privind asigurarea cu 
ap` sunt diferite, astfel:

- broccoli, conopida, varza, 
salata: la formarea c`p`]ânii sau 

a inflorescen]ei;
- morcovul, p`stârnacul, ridichile, 

sfecla: la germinare [i la 
cre[terea r`d`cinii;

- cstrave]ii, p`tl`gelele vinete, 
pepenii, ardeii: la înflorire [i la 
cre[terea fructelor;

- ceapa: la cre[terea bulbului;
- fasolea [i maz`rea de gr`din`: 

la înflorire [i la cre[terea 
boabelor;

- dovleceii de var`: la cre[terea 
mugurelui [i la înflorire;

- tomatele: în cazul înfloririi 
timpurii, la legare [i la cre[terea 
fructelor;

- spanacul, ]elina, varza 
chinezeasc`, prazul [i alte 
verde]uri: încontinuu.

Pe ansamblu se poate aprecia c` 
majoritatea legumelor au un 
cosum de ap` ridicat pe cea 
mai mare parte a perioadei de 
vegeta]ie.
3. Toleran]a la secet`.

Pentru a reduce la maximum 
impactul unei asigur`ri reduse cu ap`, 
chiar [i pentru perioade mai scurte,  
este foarte important s` cunoa[tem 
toleran]a la secet` a speciilor cultivate 
[i s` ne alegem speciile în func]ie de 
posibilitatea de asigurare a apei. 

În general, dup` toleran]a la secet`, 

CUM s~ RedUCeM eFeCtele seCetei În legUMiCUltUR~
L`c`tu[ V., Costache M., Rodica Badea, ICDLF Vidra

toleRan}a la seCet~ C U l t U R a

SC~ZUT~
(necest` irig`ri frecvente)

Broccoli, conopid`, castrave]i, ceap`, 
dovlecelul de var`, ridichile, spanacul, ]elina, 
varza chinezeasc`, diverse verde]uri.

SC~ZUT~ – MEDIE Fasolea [i maz`rea de gr`din`, prazul.

MEDIE
(de regul`, necesit` irigare)

Ardeii, dovleacul, dovlecelul de iarn`, napul, 
p`tl`gele vinete, reventul, sfecla, tomatele, 
varza de Brouxelles. 

MEDIE - RIDICAT~ Morcovul, pepenii, porumbul dulce, varza.
RIDICAT~
(rareori necesit` irigare)

Cartoful dulce, p`trunjelul, salata, 
sparanghelul.

Tabel 1

Tabel 2

adânCiMea C U l t U R a

MIC~ (30 – 45 cm)
Broccoli, ceapa, conopida, porumbul dulce, 
prazul, spanacul, ]elina, varza, varza 
chinezeasc`, varza de Brouxelles.

MIC~ – MEDIE (40 – 50 cm) Castrave]ii, morcovul, pepenii.
MEDIE (46 – 60 cm) Fasolea [i maz`rea de gr`din`, sfecla.

MARE (peste 60 cm)
Dovleacul, fasolea Lima, p`trunjelul, 
reventul, salata de c`p`]ân`, sparanghelul.
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legumele se pot împ`r]i în 5 grupe (vezi 
tabel 1).

4. Adâncimea de înr`d`cinare a 
principalelor specii de legume.
În general nu se poate vorbi, în 

cazul legumelor, de un sistem radicular 
foarte profund. Adâncimea r`d`cinilor 
variaz` între 30 [i 80 cm (vezi tabel 2).

Lipsa apei din sol, în cazul culturilor 
legumicole cu un sistem radicular 
activ relativ superficial, este extrem 
de restrictiv`, [i reprezint` factorul 
principal de influen]` asupra cre[terii [i 
dezvolt`rii plantelor.

Un rol important îl joac` [i textura 
solului. Un sol cu textura grea nu 
va permite dezvoltarea unui sistem 
radicular profund chiar dac` vom 
cultiva o specie cu o astfel de r`d`cin`. 
În acest caz, toleran]a la secet` va fi 
sub cea la care ne a[tept`m.

5. Principalele efecte ale secetei, 
asupra legumelor.

Legumele sunt afectate nu numai de 
lipsa apei în general, dar [i de momentul 
în care se produce. Astfel, dac` se 
manifest` la începutul sezonului, 
întârzie maturarea [i reduce produc]ia. 
Dac` lipsa de ap` apare spre sfâr[it, 
chiar dac` uneori produc]ia total` 
nu este afectat`,  reduce calitatea, fie 
nutri]ional`, fie tehnologic`. Uneori [i 2-
3 zile de lips` a apei, afecteaz` calitatea 
comercial`. Dac` perioada de lips` a 
apei se prelunge[te, scade greutatea 
medie a fructelor, aroma acestora [i 
implicit nivelul produc]iei. Lipsa de ap` 
combinat` cu temperaturile ridicate 
determin` suprapunerea fenofazelor, 
coacerea prematur`, produc]ii mai mici. 
De asemenea, combinarea acestor doi 
factori conduce la cre[terea procentului 
de flori avortate, a procentului de fructe 
moi, cr`pate, incomplect polenizate, 
deformate.

O dereglare fiziologic` foarte des 
întâlnit` în condi]iile secetei, este putregaiul 
apical produs de deficitul de calciu. În acest 
caz, un procent ridicat de fructe de ardei 
gras, gogo[ar [i lung, tomate, vinete [i 
castrave]i, nu mai poate fi comercializat. 
În acela[i timp cre[te procentul de solide 
solubile, de alcaloizi, [.a.

Din punct de vedere al st`rii 
fitosanitare a culturilor de legume 
cultivate în condi]ii de secet`, cre[te 
atacul unor d`un`tori – p`ianjenul 
comun [i cel lat, trip[ii, afidele, 
musculi]a alb` [i diverse omizi. O mare  
parte din fructele atacate  nu mai au 
aspect comercial, dar [i mai grav este 
faptul c` unii dintre ei sunt vectori 
de viroze. Astfel inciden]a virusurilor 
cre[te semnificativ, cu repercursiuni 
negative asupra produc]iei. Unele 
probleme apar [i datorit` atacului unor 
agen]i patogeni, dar într-o m`sur` 
mai mic`. În condi]ii de secet`, cre[te 
atacul de f`inare la castrave]i, pepeni, 
dovlecei, dovleci, ardei, tomate, 
morcov, bame. Într-o oarecare m`sur` 
cre[te [i inciden]a verticiliozei la ardei, 
p`tl`gele vinete [i bame.

6. R e c o m a n d ` r i.
Modific`rile climatice, ca urmare a 

înc`lzirii globale, cu deosebire la nivel 
regional, necesit` o regândire a 
concep]iei redres`rii, consolid`rii [i 
dezvolt`rii legumiculturii în România. 
În mod succint enumer`m câteva 
orient`ri în acest domeniu:
ÿ regândirea [i refacerea zon`rii [i 

microzon`rii legumiculturii;
ÿ dezvoltarea durabil` a sectorului de 

legume protejate, cu o rat` medie 
de cre[tere a suprafe]elor de solarii 
moderne de 10 % anual;

ÿ reconsiderarea sortimentului  
cultivat la nivel de zon` sau 
microzon` - alegerea soiurilor/

hibrizilor toleran]i la secet`, dup` o 
prealabil` testare;

ÿ introducerea de noi specii atât din 
alte zone ale lumii cât [i din flora 
spontan`;

ÿ reducerea suprafe]elor de 
câmp cultivate cu legume 
prin condi]ionarea existen]ei 

permanente  a surselor de ap` [i 
prin alegerea celor mai productive 
terenuri, concomitent cu cre[terea 
produc]iei pe unitatea de suprafa]`, 
în medie cu cca. 30%;

ÿ preg`tirea adecvat` a solului pentru 
plantare ca [i efectuarea lucr`rilor 
de înter]inere a acestuia, cu 
reducerea la minimum a pierderilor 
de ap`;

ÿ preg`tirea corespunz`toare a 
materialului biologic pentru 
plantare  privind c`lirea r`sadurilor, 
vigoarea acestora precum [i starea 
fitosanitar`;

ÿ reducerea pierderilor de ap` din sol 
prin folosirea diferitelor materiale 
de mulcire;

ÿ folosirea materialelor de umbrire, 
pentru reducerea inciden]ei radia]iei 
calorice;

ÿ extinderea perdelelor de protec]ie [i 
a cultiv`rii legumelor în culise;

ÿ realizarea unor programe de calcul 
pe calculator a normelor de udare [i 
de irigare pentru legumele de baz` 
din principalele areale legumicole;

ÿ extinderea sistemelor de irigare 
localizat`;

ÿ utilizarea eficient` a tuturor surselor 
posibile de ap` pentru irigare;

ÿ men]inerea unei structuri [i fertilit`]i 
adecvate a solului;

ÿ cre[terea capacit`]ii de re]inere a 
apei a solurilor;

ÿ realizarea unui control optim al 
buruienilor;

ÿ men]inerea unei st`ri bune de 
s`n`tate [i nutri]ie a plantelor.

La cele de mai sus, se adaug` [i 
realizarea proiectului integrat de iriga]ii 
lansat de Ministerul Agriculturii începând 
cu anul 2010 [i de care sper`m c` 
legumicultura ar putea beneficia din plin, 

dac` ar fi organizat` m`car în propor]ie 
de 30%. Pe lâng` acest proiect integrat 
de iriga]ii, nu ar fi lipsit de interes ca 
MAPDR s` sus]in` [i un proiect sectorial 
în domeniul cultiv`rii legumelor în condi]ii 
de secet`, a c`rui obiectiv principal s` îl 
constituie elaborarea unui ghid de bune 
practici integrate.
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La	începutul	anilor	1900,	Columbia	de-
vine	al	doilea	mare	produc`tor	de	cafea	din	
lume	dup`	�razilia	[i	de	atunci	 î[i	men�ine	
aceast`	pozi�ie.	Unica	�ar`	sud-american`	cu	
porturi	atât	 la	Oceanul	Atlantic	cât	[i	 la	cel	
Pacific,	Columbia	produce	 în	prezent	apro-
ximativ	12	milioane	de	saci	de	cafea	pe	an,	
cafea	exportat`	în	întreaga	lume	prin	cele	trei	
porturi	principale:	Santa	Marta,	Cartagena	[i	
�uenaventura.	Principala	regiune	de	cultiva-
re	a	cafelei	este	zona	Cafetera,	o	vale	cu	un	
teren	accidentat	care	se	 întinde	pe	o	 lungi-
me	de	200	de	mile	 între	Cordilierii	Centrali	
[i	de	�est,	cu	�io	Cauca	în	centru.	Intreaga	
recolt`	a	�`rii	este	în	exclusivitate	cafea	Ara-
bica	sp`lat`.	Cafeaua	Arabica,	originar`	din	
Abisinia,	este	cea	mai	apreciat`	[i	mai	culti-
vat`	specie	de	cafea	din	lume.	Are	o	arom`	
[i	un	gust	mult	mai	 rafinate	decât	 celelalte	
specii	de	cafea.

�volu�ia	 pie�ei,	 pre�ul	 cafelei	 [i	 [tiri-
le	 continu`	 s`	 fie	 dominate	 de	 sc`derea	
f`r`	 precedent	 a	 produc�iei	 columbiene	 [i	
de	 cre[terea,	 tot	 f`r`	 precedent,	 a	 primei	
cafelei	 de	 aceast`	 origine.	 Potrivit	 datelor	
Organiza�iei	 Interna�ionale	 a	 Cafelei	 (OIC),	
în	aprilie	2009	s-a	înregistrat	cel	mai	ridicat	
nivel	 mediu	 lunar	 al	 pre�ului	 cafelei	 Arabi-
ca	 Suave	 de	 Columbia	 din	 februarie	 1998.	
Continuându-[i	cre[terea,	pre�ul	de	referin�`	
din	12	mai	2009,	anun�at	de	OIC	pe	15	mai	
2009,	este	de	2,11	$	 livra	de	cafea	Arabica	
Suave	de	Columbia.	Pre�ul	de	referin�`	este	
o	medie	între	pia�a	din	New	York	[i	cea	din	
Germania.	In	Germania,	livra	de	cafea	a	atins	
1,99	$.	Acest	pre�uri	record,	cele	mai	ridica-
te	din	ultimii	12	ani,	preocup`	în	mod	para-
doxal	institu�iile	na�ionale	de	profil.

Ingrijorarea	 OIC	 [i	 a	
exportatorilor	 consulta�i	 se	
datoreaz`	 faptului	 c`	 pre�ul	
cafelei	 columbiene	 cre[te	
din	 simplul	 motiv	 c`	 dato-
rit`	 ploilor	 abundente	 dar	
[i	 a	 suprafe�elor	 mai	 mici	
îns`mân�ate	 nu	 exist`	 o	

ofert`	 suficient`	 dup`	 iarna	 anului	 trecut.	
Deficitul	 se	 ridic`	 la	 aproximativ	 2,5	mili-
oane	 de	 saci	 de	 provenien�`	 columbian`.	
In	 timp	ce	pre�urile	cresc,	 exportatorii	 sunt	
nevoi�i,	pentru	a-[i	respecta	contractele	deja	
încheiate,	s`	livreze	o	cafea	de	o	calitate	in-
ferioar`,	 în	 timp	 ce	 produc`torii	 de	 b`uturi	
care	con�in	cafea	vor	înlocui	cafeaua	colum-
bian`	cu	cafea	de	alte	origini.

Totu[i,	diminuarea	produc�iei	columbie-
ne	nu	pare	a	fi	suficient`	pentru	a	explica	ea	
singur`	puternica	cre[tere	actual`	a	pre�ului.	
Trebuie	notat	totodat`	c`	inten�iile	de	g`sire	
a	 altor	 furnizori	 de	 cafea	 Arabica	 Suave	 în	
vederea	compens`rii	acestei	penurii	relative	
a	cafelei	columbiene	se	 lovesc	de	posibili-
tatea	limitat`	de	export	a	Americii	Centrale,	
atribuit`	 nu	 numai	 problemelor	 climatice,	
ci	[i	costului	ridicat	al	mâinii	de	lucru	[i	al	
fertilizan�ilor.	 O	 sc`dere	 a	 produc�iei	 este	
prev`zut`	deasemenea	în	Peru	[i	în	India.

�ste	important	de	notat	faptul	c`	reac�ia	
pre�urilor	pe	pia�a	la	termen	din	New	York	nu	
a	 fost	 în	 concordan�`	 cu	evolu�ia	pre�urilor	
pe	pia�a	fizic`.	Un	factor	major	în	comporta-
mentul	pre�urilor	pe	pie�ele	la	termen	a	fost	
disponibilitatea	cafelei	de	alte	origini,	capa-
bil`	s`	umple	golul	existent.	�xporturile	din	
�razilia	 [i	 �ietnam	 au	 crescut	 considerabil	
[i	au	constituit	un	ajutor	vital	pentru	asigu-
rarea	ofertei	de	cafea	pe	pia�a	interna�ional`.	
In	 cazul	 �raziliei,	 exporturile	 efectuate	 din	
mai	2008	 pân`	 în	 aprilie	2009	 au	 fost	 de	
30,1	milioane	de	saci,	fa�`	de	28,1	milioane	
de	saci	 în	aceea[i	perioad`	a	anului	 trecut.	
In	 ceea	 ce	 prive[te	 �ietnamul,	 exporturile	
efectuate	 în	primele	[ase	 luni	ale	campani-
ei	2008/09	 au	 dep`[it	 deja	 10	milioane	 de	
saci,	 ceea	 ce	 reprezint`	 o	 medie	 lunar`	 a	
exporturilor	de	1,�	milioane	de	saci.

�xporturile	pe	ansamblul	�`rilor	exporta-
toare	în	martie	2009	au	fost	de	9,3	milioane	
de	saci,	în	timp	ce	exporturile	totale	cumu-
late	ale	anului	calendaristic	2008/09	au	fost	
de	48,9	milioane	de	 saci	 fa�`	 de	4�,�	mili-
oane	de	saci	 în	decursul	aceleia[i	perioade	

în	2007/08,	ceea	ce	reprezint`	o	cre[tere	cu	
4,9%.	Aceast`	cre[tere	 în	 totalul	exporturi-
lor,	datorat`	în	principal	cre[terii	exporturi-
lor	din	�razilia	[i	�ietnam,	pare	a	oferi	[ansa	
de	reconstruire	a	stocurile	de	cafea	Arabica	
Natural`	�razilian`	[i	Alte	Arabica	Naturale	
precum	[i	�obusta	în	numeroase	�`ri	impor-
tatoare.

In	 ceeea	 ce	 prive[te	 recolta	2009/10,	
ultimele	 estim`ri	 indic`	 faptul	 c`	produc�ia	
total`	 a	 �raziliei	 va	 fi	 de	 39,1	milioane	 de	
saci.	Pe	baza	performan�elor	exporturilor	[i	
a	 consumului	 intern	 în	�razilia	 în	decursul	
ultimilor	ani,	mul�i	anali[ti	sunt	de	p`rere	c`	
produc�ia	2008/09	 ar	 putea	 atinge	 aproape	
50	milioane	 de	 saci	 dep`[ind	 cifra	 oficial`	
de	4�	milioane	de	saci	[i	prognozeaz`	pen-
tru	 campania	2009/10	 aproximativ	 45	mili-
oane	de	saci.

Consumul	mondial	î[i	men�ine	dinamis-
mul	 în	 ciuda	 crizei	 economice.	 �stim`rile	
anului	calendaristic	2008	indic`	un	consum	
mondial	 de	 128	milioane	 de	 saci	 fa�`	 de	
12�,5	milioane	 de	 saci	 în	2007.	 Consumul	
mondial	a	fost	sus�inut	de	consumul	intern	
în	 cre[tere	 în	 �`rile	 exportatoare,	 în	 spe-
cial	 �razilia,	 în	 timp	 ce	 cererea	 pe	 pie�ele	
tradi�ionale	din	 �`rile	dezvoltate	se	men�ine	
relativ	stabil`.	 Intre	 timp,	 rata	de	cre[tere	a	
consumului	pe	pie�ele	emergente	ar	putea	în-
registra	o	sc`dere	ca	rezultat	al	turbulen�elor	
din	economia	mondial`.

In	concluzie,	problemele	de	disponibili-
tate	a	ofertei	de	cafea	Arabica	Suave	au	con-
tinuat	s`	sus�in`	ferm	pre�urile	pe	ansamblul	
pie�ei	 antrenând	 niveluri	 foarte	 ridicate	 ale	
diferen�elor	 de	 pre�uri	 între	 cafeaua	 Suave	
de	Columbia	[i	alte	cafele	Suave.	In	acela[i	
timp,	 cre[terea	 exporturilor	 din	 unele	 �`ri	
produc`toare	 a	 permis	 importatorilor	 sati-
sfacerea	necesit`�ilor.	�ste	probabil	c`	oferta	
limitat`	de	cafea	Arabica	Suave	va	persista	
pân`	când	situa�ia	în	Columbia	va	reveni	la	
normal,	 ceea	ce	este	de	a[teptat	 îns`	 înce-
pând	din	noiembrie	2009.	Pe	de	alt`	parte,	
este	 probabil	 c`	 amploarea	 exporturilor	
din	 �razilia	 se	 va	 diminua,	 dat	 fiind	 faptul	
c`	 recolta	2009/10	 va	 fi	 mai	 sc`zut`	 decât	
cea	precedent`.	Combinarea	acestor	 factori	
ar	 putea	 men�ine	 nervozitatea	 [i	 incertitu-
dinea	 pe	 pia�a	 mondial`	 a	 cafelei	 în	 lunile	
urm`toare.

Simona-Inès Ni]escu
Coresponden]` din Berlin

Pia]a interna]ional` a cafelei
Cafeaua columbian` atinge un pre] record de 2,11 $ livra
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În prima etap` de uscare a fânului 
pe miri[te se evapor` cea mai mare 
parte a apei, în jur de 90 %, (fig. 1). 

Aceast` etap` decurge relativ 
repede (cca. 1-2 zile în cazul timpului 
favorabil) din cauza gradientului de 
umiditate a aerului favorabil. 

Etapa a II-a, care are ca obiectiv 
eliminarea restului de cca. 10 % de 
ap`, necesit` mult mai mult timp, 
deoarece gradientul de umiditate 
devine mereu mai mic. Dup` încheierea 
etapei I furajul se adun` de pe câmp, 
se transport` [i se depoziteaz` pe 
platforme sau fânare prev`zute cu 
instala]ii de definitivare a usc`rii prin 
ventilare cu aer rece sau cald. Faptul c` 
furajul se adun` de pe sol la umiditatea 
de 35-45 %, elimin` complet pierderile 
calitative [i cantitative de furaj cauzate 
de sf`râmarea [i scuturarea pe sol a 
frunzelor de furaj bogate în protein`. 

A[ezatul pe fânar sau pe 
platformele de uscare a fânului 
influen]eaz` încadrarea în epoca optim` 
de recoltare prin capacit`]ile de lucru 
realizate de instala]iile folosite, care 
trebuie s` se încadreze optim în fluxul 
tehnologic (f`r` bloc`ri ale acestuia ). 
Pentru a[ezarea furajului pe fânare se 
pot folosi diferite instala]ii precum: 
înc`rc`toare frontale cu furci montate 
pe tractoare, înc`rc`toare cu graifer 
ac]ionate cu tractoare sau cu motor 
propriu, transportoare pneumatice, 

instala]ii speciale pentru înc`rcat [i 
a[ezat fân pe fânar sau pe platforma de 
uscare. Instala]iile speciale de înc`rcat 
[i a[ezat fânul sunt instala]ii pneumatice 
sau cu graifer integrate în construc]ia 
fânarului. Ele sunt realizate, de obicei, 
odat` cu construirea fânarului sau 
platformei respective. 

La definitivarea usc`rii fânului 
prin ventilare se folosesc diferite 
instala]ii montate chiar pe platformele 
de depozitare [i p`strare a furajelor. 
Instala]iile sunt montate în partea 
inferioar` a [irei, fânarului sau 
platformei de depozitare (fig. 2)  [i 
constau în general dintr-un ventilator 
[i o re]ea de canale pentru repartizarea 
aerului în masa de fân. Ventilatorul de 
tip axial sau centrifugal ac]ionat electric 
trimite aerul sub presiune într-un sistem 
de canale format, în general, dintr-un 
canal principal orizontal, canale laterale 
sau gr`tare [i tuburi de conducere, prin 
care aerul este repartizat în masa de 
furaj supus` usc`rii.

Fânul în vrac – lung ori tocat – sau 
în stare presat` este depozitat peste 
sistemul de canale într-un singur strat 
sau în mai multe straturi alternative. 
Ventilarea balo]ilor den[i necesit` 
cantit`]i mai mari de aer pe m2 [i în 
acela[i timp presiune mai ridicat`, are 
deci un necesar de putere mai ridicat 
la aceea[i suprafa]` de ventilare. 
În`l]imea straturilor izolate este de 1 
pân` la 2,5 m, în func]ie de con]inutul 
de ap` al fânului [i dup` densitatea de 
depozitare. Dac` stratul corespunz`tor 
s-a uscat par]ial sau total prin ventilare 
atunci se pot aduce în continuare 
alte straturi pân` la o în`l]ime total` 
de 12 m. Pentru depozite de fân de 
peste 5 m în`l]ime trebuie s` fie 
folosite instala]ii suplimentare speciale 
pentru distribuirea aerului pe direc]ia 
perpendicular`,  a[a cum se prezint` în 
instala]iile din figura 2 a, b [i d. 

O instala]ie mai modern` de uscare 

prin ventilare se ob]ine prin: înlocuirea 
canalului principal [i a canalelor 
secundare de la instala]iile prezentate 
în figura 2 a [i b cu o camer` de 
uniformizare format` prin delimitarea 
lateral` [i pe capete cu zid, cu în`l]imea 
de 0,6...0,7 m, a podelei platformei de 
uscare [i prin montarea pe acest zid a 
unui gr`tar plas` din fier beton pe care 
se a[eaz` furajul supus usc`rii; folosirea 
a dou` ventilatoare montate dezaxat 
pe capetele camerei de uniformizare. 
Pentru difuzarea aerului în masa de 
furaj se folosesc acelea[i tuburi cu dop 
4, ca la usc`toarele clasice din figura 2 
a [i b. Aceste tuburi cu dop au diametrul 
de 30...40 cm iar în`l]imea de 2...2.5 m 
egal` cu grosimea stratului de furaj care 
se a[eaz` odat` pe usc`tor în vederea 
usc`rii. Num`rul lor se calculeaz` astfel 
încât fiec`rui tub s`-i revin` o suprafa]` 
de 5..7 m2 de platform` de uscare.

Procesul de uscare începe acolo 
unde aerul intr` în fân, la instala]iile 
din figura 2  dedesubt. Aerul preia în 
drumul s`u din fân atâta umiditate 
pân` când atinge echilibrul higroscopic 
corespunz`tor. Procedeul de uscare 
se încheie deci într-o zon` de uscare, 
figura 3, care se deplaseaz` încet de 
jos spre sus prin fân. Abia când stratul 
de grani]` de jos, oglinda de uscare, 
s-a deplasat la stratul superior, este 
terminat` uscarea. 

Stratul cel mai de sus se usuc` 
deci în final [i este de aceea cel mai 
periclitat. Acesta cu atât  mai mult cu 
cât în acest strat se formeaz`  ap` de 
condensare prin ie[irea din masa de 
furaj a aerului saturat cu umiditate [i 
intrarea acestuia în contact cu aerul 
exterior mai rece. Uscarea acestui strat 
cu condens merge încet nu numai din 
cauz` c` aici fânul este umed, ci [i din 
cauza c` aerul în drumul s`u scurt prin 
acest strat dens are pu]in timp [i ocazie 
pentru preluarea apei. Durata total` a 
usc`rii unui strat de fân este, în func]ie 

tehnologii moderne de recoltare, preg`tire [i conservare 
sub form` de f�n vitaminos a furajelor de pe paji[ti

Partea ii-a
definitivarea usc`rii f�nului prin ventilare cu aer rece sau cald

Dr. ing. Ioan HERMENEAN, dr. ing. Vasile MOCANU 
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de m`rimea stratului [i condi]iile de 
vreme, de 4 pân` la 14 zile.  

Fenomenul de respira]ie al plantelor, 
care este foarte pronun]at la plantele 
verzi, mai ac]ioneaz` chiar [i pe timpul 
usc`rii, ceea ce provoac` degajarea în 
aer a c`ldurii de schimbare a materiei. 
Aceast` c`ldur` de respira]ie se opune 
r`cirii aerului rezultat prin evaporarea 
apei extras` prin uscare. În func]ie de 
cantitatea de aer ventilat` poate una sau 
cealalt` din aceste ac]iuni s` domine 
sau ambele s` fie egale, a[a c` aerul 
care iese poate s` aib` o temperatur` 
mai ridicat` sau mai sc`zut` sau aceea[i 
temperatur` cu aerul de intrare. 

Cantitatea de aer ventilat` trebuie 
s` asigure în stratul urm`tor o r`cire 
a aerului. O evaluare exact` a cantit`]ii 
de ap` extras` de un metru cub de aer 
este posibil` prin folosirea diagramelor 
care iau ca baz` de plecare temperatura 
[i umiditatea relativ` a aerului la intrare 
[i la ie[ire. Din cercet`ri a rezultat, c` 
se poate conta pe o evaporare de 1 

pân` la 2 g ap`/m3 de aer, iar în condi]ii 
de vreme favorabile de 3 pân` la 4 g 
ap`/m3 de aer.  

A[ezarea urm`torului strat de 
furaj se face când umiditatea stratului 
anteriror supus usc`rii a sc`zut sub 25 
%. Pe m`sura a[ez`rii stratului nou de 
furaj se procedeaz` la ridicarea treptat` 
a tuburilor cu dop 4 (fig. 2). Uscarea 
furajului se consider` încheiat` când 
umiditatea ultimului strat a sc`zut sub 
20 %. Controlul se face astfel: dup` o 
pauz` de 12 ore se pune în func]iune 
ventilatoarele [i dac` aerul care iese 
din furaj este rece înseamn` c` uscarea 
s-a terminat [i furajul se va p`stra 
f`r` pierderi. Dac` aerul care iese din 
furaj este cald se continu` ventilarea 
pân` la uscarea complet`. Instala]iile 
moderne sunt prev`zute cu senzori 
de temperatur` care sunt amplasa]i 
în zonele cele mai defavorabile ale 
furajului supus usc`rii. La apari]ia 
unor temperaturi anormale în masa 
de furaj se comand` automat pornirea 

ventilatorului aferent zonei respective, 
eliminându-se astfel pericolul încingerii 
furajului. 

Capacitatea de preluare a apei de aer 
se poate ridica, când aerul de intrare este 
preînc`lzit. Este necesar` o preînc`lzire 
de 5 pân` la 80 C, ca s` creasc` atât 
de mult cantitatea de ap` extras` încât 
timpul de uscare s` se reduc` la o 
treime pân` la o jum`tate din timpul 
total necesar usc`rii cu aer rece. 

Comparativ cu uscarea cu aer rece, 
uscarea cu aer cald are urm`toarele 
avantaje: reduce [i mai mult dependen]a 
fa]` de condi]iile atmosferice din 
timpul recolt`rii; se reduce durata de 
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uscare a furajelor; umiditatea ini]ial` 
a furajului supus usc`rii poate fi cu 
10...15 % mai mare ceea ce conduce 
la ob]inerea unui fân de o [i mai bun` 
calitate. Aceste avantaje se explic` prin 
cre[terea higroscopicit`]ii aerului direct 
propor]ional cu ridicarea temperaturii. 
Astfel, s-a stabilit experimental c` la 
o cre[tere a temperaturii aerului cu 
un grad fa]` de temperatura mediului 
ambiant se produce o sc`dere a 
umidit`]ii sale relative cu cca 3...5 %. 
Dac` aerul cald folosit la ventilare are 
temperatura cu 5...80C mai mare decât 
temperatura mediului ambiant rezult` o 
reducere a umidit`]ii relative a acestuia 
cu cca 15...40 %. Pentru producerea 
aerului cald se folosesc diferite surse 
de c`ldur` ca: termogeneratoare; 
rezisten]e electrice; motoare termice; 
captatoare solare; energia geotermal` 
etc. În general, instala]ia de uscare 
prin ventilare cu aer cald nu difer` 
prea mult de cea prezentat` la uscarea 
cu aer rece. Deosebirile constau în: 
introducerea în circuitul aerului a 
unei camere de omogenizare în care 
aerul înc`lzit de generatorul termic 
se omogenizeaz` cu aerul atmosferic, 
pentru ob]inerea unui aer cu tempertura 
doar cu 5...80C peste temperatura 
mediului ambiant, respectiv în faptul 
c` se folosesc mai multe tuburi cu dop, 
revenindu-i fiec`rui tub o suprafa]` 
de 3...4 m2 din suprafa]a platformei 
de uscare. Tehnologia de uscare cu 
aer cald urmeaz` în general acelea[i 
etape ca [i în cazul usc`rii cu aer rece, 
dar cu unele eviden]ieri. Umiditatea 
de strângere de pe câmp a furajelor 
este de 40...45 %. Dac` sursa de 
c`ldur` are func]ionare continu` atunci 
înc`rcarea furajului pe usc`tor se face 
continuu pân` la înc`rcarea complet`. 
Înainte de înc`rcarea complet` tuburile 
cu dop se scot definitiv. Ventila]ia se 
începe imediat ce canalul principal 
[i canalele secundare (laterale) de la  
usc`toarele clasice respectiv gr`tarul 
de pe camera de uniformizare de 
la usc`toarrele modernizate au fost 
acoperite cu strat de material suficient 
de gros ca s` nu permit` pierderea 
aerului. La început ventilarea se face 
timp de 24...28 ore cu aer rece dup` 
care se introduce aerul cald. Pe toat` 
durata ventil`rii se începe cu aer rece 

timp de 15...30 minute [i se încheie 
tot cu aer rece, aceasta asigurând o 
echilibrare a temperaturii în masa de 
furaj, evitând producerea eventualelor 
condens`ri. Din necesitatea reducerii 
consumului de energie conven]ional`, 
s-au dezvoltat foarte mult instala]iile de 
uscare a furajelor cu aer cald produs 
în instala]ii solare sau în instala]ii 
geotermale. Prin aceasta se realizeaz` 
economii importante de combustibil. 
Se poate folosi de asemenea biogazul 
în cazul fermelor zootehnice care au 
în dotare instala]ii de producere a 
acestuia. Indiferent de sursa de c`ldur` 
folosit` pentru producerea aerului cald 
este necesar ca în timpul lucrului s` 
se controleze continuu temperatura 
în masa furajului, care nu trebuie 
s` creasc` peste 300C. Uscarea se 
consider` terminat` când temperatura 
interioar` se stabilizeaz` la 200C [i când 
dup` o întrerupere de 12...24 ore nu se 
mai produce înc`lzirea furajului.

Uscarea cu aer cald produs în 
instala]ii solare se aplic` cu succes 
la uscarea furajelor cu atât mai mult cu 
cât perioada de recoltare coincide cu 
perioada de insola]ie maxim`. Uscarea 
în acest caz se face în straturi, primul 
strat reprezentând 40 % din cantitatea 
total` de furaj. Pe timp de ploaie de 
scurt` durat` se va ventila cu aer rece. 

In func]ie de disponibilit`]ile 
existente in ferme (construc]ii, curent 
electric etc.) se pot utiliza urm`toarele 
tipuri de instala]ii solare de producere a 
aerului cald necesar ventil`rii:

- instala]iile cu captatori integra]i 
în acoperi[;

- instala]ii cu captatori amplasa]i 

pe acoperi[ul existent.
Instala]ia cu captatori solari 

integra]i în acoperi[, necesit` o 
construc]ie nou` de acoperi[, iar panourile 
solare folosite în acest scop trebuie s` fie 
etan[e [i s` nu permit` infiltra]ii ale apei 
care s` duc` la degradarea furajului. 

În figura 4 este dat` schema 
constructiv` a unui usc`tor de fân cu 
energie solar` realizat [i încercat la ICDP 
Bra[ov. 

Aerul înc`lzit de suprafa]a de 
captare 1, care îndepline[te [i rolul 
de acoperi[ al fânarului respectiv, are 
expozi]ie sudic` [i un unghi de înclinare 
de 250 fa]` de orizontal`, este aspirat [i 
refulat de ventilatoarele centrifugale 2 
prin conductele 3. Aerul refulat ajunge 
prin canalul principal în camera de 
uniformizare din partea inferioar` a 
platformelor de uscare, de unde este 
repartizat prin gr`tare în masa de furaj 
supus usc`rii. Usc`torul cuprinde dou` 
platforme de uscare, fiecare platform` 
având ventilator propriu [i folosind 
aceea[i suprafa]` de captare. Între cele 
dou` platforme de uscare, pe mijlocul 
usc`torului, este l`sat un culoar de 
acces pentru mijloacele de transport 
(tractor cu remorca autoînc`rc`toare) 
[i a celor destinate înc`rc`rii-desc`rc`rii 
furajului pe [i de pe platformele de 
uscare. Utilizarea a dou` platforme 
de uscare face posibil` înc`rcarea 
alternativ` cu furaj a acestora. Astfel, în 
timpul usc`rii stratului de furaj de pe o 
platform` se înc`rca un alt strat de furaj 
pe cealalt` platform`. Pentru diminuarea 
temperaturii aerului refulat în masa de 
furaj, în orele de amiaz` a zilelor toride 
de var`, instala]ia este prev`zut` cu 
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camere de omogenizare [i amestecare 
a aerului cald aspirat din suprafa]a de 
captare cu aerul atmosferic.   

Instala]ia cu captatori solari 
amplasa]i pe acoperi[ trebuie s` 
îndeplineasc` urm`toarele condi]ii: 
masa specific` a captatorilor solari s` 
fie redus`; pre]ul de cost al captatorilor 
solari folosi]i s` fie acceptabil pentru 
gospod`riile particulare.

Captatorii solari care se amplaseaz` 
pe acoperi[ se pot executa din 
urm`toarele materiale u[oare: [ipci 
din scândur` de brad pentru realizarea 
ramelor (superioar` [i inferioar`); pânz` 
din fibr` de sticla, vopsit` în negru cu 
care s-a acoperit partea superioar` a 
patului termic de protec]ie; pânz` de 
sac pentru partea inferioar` a patului 
termic de protec]ie; fân sau tala[ pentru 
patul termic de protec]ie; folie special` 
sau pl`ci sub]iri (de 3-4 mm) din 
plastic transparente, pentru partea 
superioar`.

Folosirea, acestor materiale 
este posibil` deoarece utilizarea 
captatorilor respectivi este prev`zut` 
a se face doar în anotimpul cald. Pe 
timpul anotimpurilor reci captatorii 
se demonteaz` de pe acoperi[ [i 
se p`streaz`, feri]i de intemperii, în 
înc`peri acoperite. 

În lipsa fondurile necesare 
construc]iei unei instala]ii cu panouri 
solare recomand`m ca admisia aerului 
la ventilatorul instala]iei de uscare 
cu aer rece s` se fac` dintr-o incint` 
cu un acoperi[ care are deschiderea 
sudic` [i este format din materiale 
transparente (]igl` de sticl`, panouri de 
plastic transparente etc.). Prin aceasta, 
datorit` efectului de ser`, se reu[e[te 
ridicarea temperaturii aerului de uscare 
cu cel pu]in 1-20 peste temperatura 
aerului absorbit direct din atmosfer`. 
Aceast` incint`, care necesit` o 
investi]ie redus`, poate fi f`cut` printr-
o prelungire a acoperi[ului, având [i 
rolul important de protec]ie împotriva 
intemperiilor a instala]iei de ventilare.

Planta cultivat` pentru producerea 
de s`mân]`, foarte c`utat` în hrana în 
special al p`s`rilor mici de apartament, 
p`s`ri cânt`toare sau decorative. Întrucât 
în ]ara noastr` este mai pu]in cunoscut` 
de[i s`mân]a este foarte apreciat` de 
amatori, vom face o descriere botanic` 
mai am`nun]it` a plantei precum [i a 
tehnologiei de cultur`. 

Genul Phalaris 
cuprinde cca 10 specii 
r`spândite îndeosebi în 
regiunile mediteraneene.

(Phalaris canariensis 
L –iarba canarului 
– Kanariengrass- este o 
graminee anual` de 30-
70cm erect`, uneori la 
baz` geniculat`, adeseori 
cu ramuri intravaginale 
laterale. Frunze plane 
lungi de 15-20 cm, 
late de 3-8 mm aspre. 
Vaginele superior evident 
dilatate mai mult sau mai 
pu]in glabre cu marginile 
alb membranoase. 
Ligula lung` de 3 mm 
triunghiulat`. Panicol 
spiciforn ovoidal sau 
scurt cilindric lung de 2-4 
cm [i 1,5 cm în diametru 
dens. Spicule]ele 
aproape sesile, lateral 
comprimate, uniflore. 
Glume inferioare lungi 
de 7-8 mm, glabre sau 
glabrescente glume 
superioare (!)2 îngust 
lanceolate. Palea 
inferioar` nearistat` alipit 
p`roas`, lung` de 5-6 
mm, cea superioar` mai îngust`. 

Cariopsa lung` de circa 3 mm, 
ovoidal` îngustat` spre ambele capete 
la maturitate strâns [i complet învelit` 
în palei galben lucioase.

Înflore[te în iunie-august. 
Plant` cultivat` sau s`lb`t`cit` prin 

semîn`turi [i locuri ruderale, în jurul 
comunelor. 

În trecut s-a cultivat sporadic prin 
diverse unit`]i din jude]ele:Bra[ov, 
Hunedoara, Bihor, Timi[, Tulcea, Ilfov. 
Se cultiv` pe tot globul în zonele cu 

climat corespunz`tor. 
TEHNOLOGHIA DE CULTUR~. Se 

recomand` în zone cu un climat mai 
cald sau temperat, pe soluri binedunate 
[i aerisite. 

Ca plante premerg`toare 
recomandate: pr`[itoarele, soia, 
barciaguri. Tratamentele cu erbicide 
s` nu aiv` efect remanent. Condi]ia 

esen]ial` este ca solul 
s` fie gr`din`re[te 
preg`tit. În acest sens, 
lucr`rile cu grapa cu 
discuri [i combinatorul 
sunt cele mai indicate 
pentru a preg`ti 
un strat germinativ 
corespunz`tor. 

Se recomand` ca 
sem`natul s` se fac` 
mai timpuriu folosind 
o cantitate de s`mân]` 
de 20-25 kg la distan]` 
de 12,5 cm între 
rânduri. Adâncimea de 
sem`nat asem`n`toare 
pentru semin]ele mici, 
1-1,5 cm. Dac` solul 
este prea afânat se 
recomand` o lucrare 
cu t`v`lugul înainte 
sau dup` sem`nat. 
Înainte de sem`nat, 
fertilizarea cu azot este 
obligatorie. Astfel se 
va administra o doz` 
de 50-60 kg / la hectar. 
Indicate sunt folosirea 
î n g r ` [ ` m i n t e l o r 
combinate. 

Recoltarea se face 
mecanizat, dar combinele 

necesit` o adaptare corespunz`toare 
pentru semin]e mici. Întrucât semin]ele 
se scutur` u[or, recoltarea se va face la 
ore mai timpurii. 

S`mân]a recoltat` trebuie adus` 
la un con]inut optim de umiditate prin 
lucr`ri de aerisire [i uscare. 

Produc]ia de s`mân]` este ridicat`, 
între 1500-2000 kg/ha s`mân]` 
condi]ionat`, paiele fiind utilizate în 
furajarea animalelor. Este o cultur` 
rentabil` [i relativ u[or de realizat. 

Dr. Mircea Pop

iaRba CanaRUlUi (phalaris canariensis L)
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Pornind de la premisa c` jum`tate 
din necesarul de furaje pentru ani-
malele din ferme trebuie conservat, 
pe lâng` uscare, însilozarea este cea 
mai important` metod` de conservare 
pentru furajele verzi [i porumb.

Întrucât tradi]ia cultiv`rii sfeclei 
furajere a disp`rut aproape total în 
zona noastr`, prezentul material se 
vrea a fi un îndrumar pentru micii fer-
mieri, cu 2-4 vaci cu lapte, care pot 
îmbun`t`]i performan]ele productive 
ale animalelor crescute în gospod`rie 
prin furajarea acestora utilizând [i fu-
raje însilozate.

Avantajele sistemului de conserva-
re prin însilozare sunt multiple.

Dintre acestea enumer`m:
- ob]inerea u[oar` a furajelor
- conservare bun` (nu exist` 

pierderi de substan]e nutritive, 
iar furajele au un miros pl`cut)

- folosirea intensiv` a terenului
- evitarea pierderilor prin depre-

ciere în anii ploio[i, mai ales la 
graminee [i leguminoase

- evitarea pierderilor prin scutu-
rare

- calitatea bun` a furajului
- influen]a pozitiv` asupra 

produc]iilor de lapte [i carne
- posibilitatea furaj`rii [i a altor 

specii (ovine, cabaline)
Cea mai valoroas` plant` pretabil` 

pentru însilozare este porumbul.
Prezent`m în continuare, pe scurt, 

tehnologia de cultivare a porumbului 
pentru siloz, urmând ca în final s` 
prezent`m o solu]ie simpl` de însilo-
zare, la îndemâna micilor cresc`tori, 
în baterii cilindrice din arm`turi me-
talice.

Porumbul siloz nu este prea exi-
gent fa]` de plantele premerg`toare.

În principiu poate urma în rota]ie 
dup` alte culturi ce elibereaz` terenul 
[i permit executarea ar`turii pân` la în-
ceputul sezonului rece. Cele mai bune 
premerg`toare sunt culturile perene, 
cerealele de toamn` [i cartoful.

Epoca optim` de sem`nat a po-
rumbului pentru siloz este apropiat` 
de cea a porumbului pentru boabe. În 
general, cu cât sem`natul se face mai 
târziu, cu atât nivelul produc]iei este 
mai sc`zut, iar calitatea furajului rezul-
tat mai slab` (sem`natul este bine s` 
înceap` cu 2-3 zile înaintea porumbu-
lui pentru boabe).

Densitatea optim` la sem`nat este 
de 65-70 mii boabe germinabile pe 
hectar. Distan]a între rânduri este de 
70 cm, iar adâncimea de sem`nat 5-7 
cm.

Pentru aceast` cultur` sunt de pre-
ferat hibrizii mai tardivi, care la înce-
putul coacerii au foliajul înc` verde [i 
se remarc` printr-o rezisten]` sporit` 
la boli foliare, rupere [i c`dere.

Combaterea buruienilor se face cu 
Diizocab, Eradiacane sau Alirox (5-6 li-
tri la hectar), încorporate în sol cu gra-
pa cu discuri, iar pentru combaterea 
eficient` a buruienilor cu frunz` lat` se 
folose[te sare DMA-6 (1,0-1,2 l/ha), în 
faza de 4-6 frunze. Pentru combaterea 
buruienilor rezistente la erbicide se 
execut` 2-3 pra[ile mecanice, prima 
cât mai curând

posibil, iar urm`toarele la intervale 
de cca. 20 de zile.

Fertilizarea culturii se face cu 
gunoi de grajd (30-40 t/ha) sau cu 
îngr`[`minte chimice (80-100 kg azot, 

60-70 kg potasiu, 50-100 kg fosfor pe 
hectar).

Porumbul pentru siloz ofer` o 
produc]ie maxim` de mas` vegetal` 
[i de energie când recoltarea se face 
pe parcursul fazei de cear` a boabelor, 
deci între sfâr[itul fazei de lapte [i mij-
locul fazei de cear` plin`. Acest inter-
val dureaz` în anii normali 10-12 zile. 
Când recoltarea se face în faze mai 
avansate de coacere, însilozarea este 
defectuoas` datorit` imposibilit`]ii 
tas`rii corecte a masei vegetale.

Recoltarea se face cu ma[ini 
de recoltat siloz pe un rând sau pe 
dou` rânduri, care realizeaz` o toca-
re a masei vegetale la 5-6 mm, sau cu 
toc`toare electrice, amplasate lâng` 
celula de siloz din curtea gospod`riei, 
caz în care plantele se aduc întregi, cu 
remorca sau c`ru]a.

Perioada optim` de recoltare a 
gramineelor este înainte de apari]ia ti-
jei florale, iar la leguminoase în faza de 
îmbobocire, îns` aceste furaje se însi-
lozeaz` dup` ce iarba proasp`t cosit` 
a stat o zi în câmp pe vreme frumoas` 
[i a fost întoars` de 2-3 ori, pentru a 
realiza un grad de ve[tejire de 30-40% 
substan]` uscat`, dup` care, a doua 
zi, se transport` la însilozat.

Iarba prea pu]in ve[tejit` duce la 
o murare defectuoas` [i la pierderi de 
substan]e nutritive prin scurgerea su-
curilor ierboase. Furajele prea ve[tejite 
conduc la riscul de formare a muce-
gaiurilor [i a fermenta]iei ulterioare la 
desfacerea silozului.

Depozitarea furajelor de c`tre 
cresc`torii c`rora li se adreseaz` în 
principal acest material se face în 
celule din arm`turi metalice, care se 

ConseRvaRea FURajeloR PRin ÎnsiloZaRe, În bateRii
CiRCUlaRe, PentRU de}in~toRii de eFeCtive MiCi de

vaCi CU laPte (2-4 CaPete)
Ing. Chiorean RADU, OJCA Cluj/CLCA Bor[a
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pot procura de la depozitele de ma-
teriale pentru construc]ii. Dimensiu-
nile arm`turii sunt de 6 m lungime [i 
2,20 m l`]ime. Aceasta se ruleaz`, cu 
punctele de sudur` la exterior, astfel 
încât s` rezulte un cilindru cu o cir-
cumferin]` de cca. 2,20 m, care se 
asambleaz` prin legare cu sârm` în 
mai multe puncte.

Este necesar` de asemenea folie de 
polietilen`, de culoare închis` [i rezis-
tent`, cu dimensiuni de 10 m lungime 
[i 2,5 m l`]ime. Din aceasta se creeaz` 
3 buc`]i, dou` de câte trei metri, pen-
tru capacul de jos [i de sus, [i una de 
4 metri, pentru pere]ii cilindrului.

Se a[eaz` la început capacul de la 
baza cilindrului, r`sfrânt [i pe pere]ii 
laterali, dup` care se a[eaz` folia tip 
sac, pe pere]ii cilindrului. Începe apoi 
înc`rcarea manual` a bateriei, iar tasa-
rea se face prin c`lcare, cu ajutorul a 
3-4 oameni afla]i în interiorul cilindru-
lui, insistându-se la pere]ii laterali.

În momentul în care bateria este 
înc`rcat` pân` la 30 cm sub buza su-
perioar` a cilindrului, masa vegetal` 
se acoper` cu folia de pe pere]i, dup` 
care se a[eaz` capacul superior, în 
care se toarn` ap`, [i acesta este fi-
xat de pere]i cu ajutorul unor greut`]i 
legate de el, greut`]i care pot fi recipi-
ente din plastic de 2-2,5 litri, umplute 
cu ap`. Apa care se toarn` în capacul 
superior are rolul de a men]ine gradul 
de tasare a masei vegetale din interio-
rul cilindrului, [i aceasta trebuie com-
pletat` pe m`sur` ce se evapor`.

În final rezult` un volum de mas` 
vegetal` însilozat` de aproximativ 6 
m3, [i o cantitate de 600-700 kg/m3. 
Furajul rezultat prin aceast` metod` 
de însilozare este de o calitate foarte 
bun`, apt s` contribuie la furajarea 
corespunz`toare a animalelor, [i im-
plicit la ob]inerea unor produc]ii spo-
rite de lapte [i carne.

Fotografii realizate la o demonstra]ie practic` privind însilozarea porumbului 
- comuna Panticeu, în gospod`ria fermierului Pop Aurel
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Deoarece cultivarea florii-
soarelui în terenuri puternic 
infestate cu palamid` [i cornu]i se 
poate realiza numai în condi]iile 
efectu`rii unei pra[ile manuale, 
fapt care genereaz` cheltuieli 
foarte mari, compania Procera, 
mergând pe ideea sprijinirii 
fermierului român în problemele 
pe care acesta le întâmpin` în 
cultur`, a lansat începând cu 
acest an solu]ia revolu]ionar` 
pentru agricultur` sub numele: 
TEHNOLOGIA PROCERA – pentru 
controlul buruienilor problem` în 
cultura de floarea-soarelui.

În urma identific`rii într-o 
specie de floarea-soarelui s`lbatic` 
a unei gene ce conferea rezisten]` 
la erbicidele sulfonilureice [i a 
izol`rii acesteia, prin încruci[`ri 
repetate a fost ulterior introdu` 
în materialul genetic rezultat în 

cadrul programului de ameliorare 
al companiei Procera.

Primul hibrid de floarea-soarelui 
omologat de compania PROCERA 
în cadrul acestei tehnologii este 
PF100, hibrid semitardiv, cu 
rezisten]` genetic` la erbicidele pe 
baz` de tribenuron metil. 

Avantajele fermierului care 
utilizeaz` TEHNOLOGIA PROCERA 
sunt pe lâng` valorificarea 
terenurilor îmburuienate [i controlul 
buruienilor problem`, eficientizarea 
economic` a culturii, ca urmare a 
costului redus al tratamentului de 
erbicidare (un singur tratament, în 
postemergen]`).

De opt ani suntem în slujba 
agriculturii [i vom continua s` 
r`mânem aproape de fermierii 
români cu aceea[i d`ruire [i 
profesionalism.

Pentru a reu[i acest lucru avem 
nevoie de un dialog deschis cu 
dumneavostr`.

Noi consider`m c` MERITA}I 
MAI MULT...
     

Procera Agrochemicals Romania

genetica PRoCeRa -
un c�[tig pentru fermierul rom�n

„Performan]a de înalt nivel [tiin]ific [i tehnic este ]elul spre care tindem în activitatea de cercetare pe care 
o desf`[ur`m în cadrul Departamentului de Cercetare-Dezvoltare al Procera Agrochemicals România.

De[i suntem o echip` tân`r`, iar activitatea noastr` este la început de drum, departamenul fiind înfiin]at în 
anul 2003, seriozitatea, meticulozitatea [i pasiunea cu care ne-am cufundat în acest domeniu ne-a recompensat 
cu câteva rezultate deosebite.

Recunoa[terea activit`]ii noastre de cercetare de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Cercetare [tiin]ific`, 
colabor`rile [i parteneriatele externe, atragerea de fonduri interne [i europene prin intermediul a dou` proiecte 
de cercetare câ[tigate aflate în derulare, aplicarea metodelor de ameliorare moderne care accelereaz` ob]inerea 
rezultatelor sunt doar câteva din garan]iile c` vom reu[i s` îmbog`]im portofoliul existent pe pia]a semin]elor 
cu noi crea]ii - genotipuri române[ti valoroase, stabile, cu poten]ial genetic superior, pe m`sura exigen]elor 
fermierilor români.”

 Georgeta Dicu, Director Cercetare Pocera Agrochemicals România

teHnologia PRoCeRaActivitatea de cercetare 
Procera a început în 2003 
prin accesarea de material 
genetic valoros de la 
universit`]i de prestigiu 
din SUA, în prezent 
derulându-se programe de 
ameliorare complexe axate 
pe ob]inerea [i ameliorarea 
unor genotipuri valoroase 
de floarea soarelui [i 
porumb cu adresabilitate 
în special fermierilor 
din România, datorit` 
specificit`]ii condi]iilor în 
care sunt ob]inu]i.

Primul produs rezultat 
din activitatea de cercetare 
a companiei Procera este 
hibridul de floarea soarelui PF 
100. Rezisten]a la erbicidele 
pe baz` de tribenuron metil 
[i la Orobanche spp. sunt 
caracteristici care recomand` 
acest hibrid pentru o cultur` 
eficient` de floarea soarelui, 
el permi]ând ob]inerea de 
produc]ii sigure pe terenuri 
puternic îmburuienate 
a[a cum sunt majoritatea 
terenurilor agricole din 
România.
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