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Abstract: The paper presents and analyzes the influence of the photosynthetic indicators on 

the grain yield of the common winter wheat variety „Blagodarka Odesskaia” of local origin in 
polyfactorial field experiments under the effect of the forerunner crops sunflower and corn for 
grains drilled on recommended, admissible and late planting dates at various seeding rates. 

Under the conditions of the agricultural year 2016-2017, the leaf area of the common winter 
wheat variety „Meleag” determined in the heading stage after the forerunner sunflower exceeded 
the control variant corn for grains by 5447 m2, thus recording a statistically significant positive 
increase, the limit difference (LD) being 812 m2. The differences in pigment values were not 
significant. 

Yield record and analysis confirmed the priority of the forerunner sunflower over corn for 
grains that provided 4579.6 kg/ha due to more favorable conditions for plant growth and 
development. The yield of wheat kernels after the forerunner corn for grains constituted 3161.3 
kg/ha or by 1418.3 kg/ha less. The planting dates and the seeding rate did not significantly affect 
the yield. 

Key words: Triticum aestivum, Chlorophyll, Foliar Surface, Production, Precursors, Terms, 
Density  

INTRODUCERE 
Schimbările climaterice din ultimul deceniu impun cercetătorii  în domeniul fitotehniei să 

revizuiască parametrii elementelor tehnologice de cultivare a culturilor de câmp întru valorificarea 
întregului potenţial biologic de producţie a soiurilor/hibrizilor. Dat fiind contribuţia hotărâtoare a 
cerealelor în asigurarea securităţii alimentare,  importanţa grâului pentru pâine  şi produse de 
panificaţie, furaj în zootehnie şi ca materie primă în industrie este incontestabilă. 

 Siguranţa alimentară a populaţiei depinde de aplicarea tehnologiilor inteligente, în care toate 
verigile tehnologice sunt utilizate  corect şi riguros conform cerinţelor biologice ale genotipurilor. 

  Rotaţia culturilor în timp şi spaţiu cu saturaţie de leguminoase, termenii de semănat şi 
suprafaţa optimă de nutriţie a plantelor creează condiţii pentru   un potenţial fotosintetic optim cu 
impact major asupra producţiei grâului comun de toamnă de calitate. Acestea sunt factori principali 
în managementul tehnologic  a grâului în condiţii de stres hidric şi termic. 
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Reieşind din cele expuse neam propus să elucidăm unele aspecte ale activităţii fotosintetice a 
soiului  de grâu comun de toamnă „Blagodarka odesskaia” în experienţe polifactoriale. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Metoda de aşezare  a experienţei este sistematic în 4 repetiţii (3 repetiţii pentru determinarea 
producţiei şi a IV-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor). Suprafaţa parcelei 50 m2. 
În timpul perioadei de vegetaţie s-au făcut observaţii fenologice şi măsurători  biometrice în 
conformitate cu tehnica experimentală. Semănatul sa efectuat după premergătorii  porumb pentru 
boabe şi floarea soarelui (Factorul A), în epoca recomandată, admisibilă, şi tardivă, (Factorul B), cu 
desimea  de semănat: 3; 5; 6; 7; 8; mil. seminţe viabile la hectar (Factorul C) 

Experienţa a fost amplasată pe cernoziom tipic slab humifer cu conţinutul de humus în stratul 
arabil de 3,07 – 3,52%. Suma cationilor de schimb în acelaşi strat constituie 25,1 – 30,4 mg./100 g 
sol. Cationii de Ca2+ predomină considerabil asupra celor de Mg2+ în raport de 10 – 6:1.Carbonaţii 
apar la adâncimea 30 - 50 cm în cantităţi mici 1,4 - 1,2%. Reacţia soluţiei solului în stratul arabil 
este neutră (pH 6,9 – 7,3).  

Plantele în perioada semănat –înfrăţire au fost asigurate cu umiditate deoarece în luna 
0ctombrie au căzut 103,7 mm precipitaţie, media multianuală fiind 35 mm. În luna octombrie au 
căzut 35,0 mm precipitaţii (norma 41 mm). Suprafaţa foliară s-a determinat după metoda descrisă 
de Ламан Н.А. et al., 1996, concentraţia pigmenţilor după Степанов К.И.,1988 şi  prelucrarea 
statistică după Б.Д. Кирюшин  et.al. 2009. 

Materialul biologic - soiul „Blagodarka odesskaia” creat la Institutul de Selec ie i Genetică 
al A. .A. al Ucrainei, varietatea erhytrospermum. Talia plantelor este medie, spicul cu formă 
fuziformă şi lungimea de 9 -10 cm, masa a 1000 de boabe 45,5g. Conţinutul de gluten constituie 
29,9-31,2 %. Producţie medie de 5,5 - 6,5 t/ha. Soiul posedă rezistenţă bună la condiţiile de iernare, 
rezistenţă sporită la cădere şi secetă. Soiul este tolerant la făinare, rugina brună şi neagră. Perioadă 
de vegetaţie constituie cca.  238 zile. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Grâul este pretenţios faţă de planta premergătoare deoarece. are un sistem radicular slab 
dezvoltat, cu putere de străbatere în profunzimea solului şi de absorbţie a substanţelor nutritive 
redusă. De asemenea, până la intrarea în iarnă parcurge stadiul de vernalizare  cca. 60 zile, când 
trebuie să  formeze 2-3 fraţi sincronic dezvoltaţi să treacă fazele de călire pentru a rezista la 
condiţiile nefavorabile de iernare. Din aceste motive, grâul de toamnă preferă premergătoarele cu 
recoltare timpurie, care lasă solul structurat, bogat în substanţe nutritive, permite semănatul în 
termini optimi şi calitativ (Gh. Roman,2011, V. Starodub, 2015). 

Reforma agrară efectuată în ultimele două decenii a restrâns culturile de câmp  în asolament 
reducând considerabil unele culturi ca lucerna, sparceta, mazărea, porumbul pentru siloz, borceagul 
de primăvară. S-au mărit suprafeţele cultivate cu floarea-soarelui, care în anul 2017 a constituit 
360,2 mii hectare, grâul comun de toamnă ocupând 366,6 mii hectare, astfel devenind premergător 
pentru cerealele de toamnă.    

În condiţiile anului agricol 2016/2017 valorile concentraţiei clorofilei în frunzele soiului de 
grâu comun de toamnă  „Blagodarka Odesskaia” determinată în faza de înspicare  (Fif.1) au 
depăşit diferenţa limită de 0,058 mg/g masă brută fiind semănat după premergătorul porumb pentru 
boabe care au constituit 1,751 mg/g.  

Termenii de semănat admisibili şi tardivi după premergătorul porumb pentru boabe n-u 
influenţat creşterea  concentraţiei clorofilei  în comparaţie cu termenul recomandat. După 
premergătorul floarea – soarelui valorile concentraţiei clorofilei au depăşit  statistic semnificativ 
negativ termenul de semănat admisibil.   

Valorile concentraţiei clorofilei la semănatul  soiului „Blagodarka Odesskaia” cu diferite 
desimi au depăşit martorul de 5,0 mil. seminţe viabile la hectar la semănatul 300 seminţe viabile la 
m2 unde s-a obţinut o diferenţă de 0,165 mg/g masă brută statistic semnificativ pozitiv, DL fiind de 
0,092mg/g. În tehnologia performantă de cultivare a grâului comun de toamnă o importanţă 



158 
 

deosebită are crearea unei suprafeţe foliare optime cu activitate de lungă durată care în mare măsură 
depinde de utilizarea corectă a parametrilor elementelor tehnologice şi în primul rând de densitatea 
plantelor. Literatura de specialitate afirmă că suprafaţa optimă a aparatului foliaceu pentru 
semănătura grâului comun de toamnă constituie cca. 50 mii m2/ha. 

În experienţa noastră polifactorială, suprafaţa foliară a soiului de grâu comun de toamnă 
„Blagodarka odesskaia”  determinată în faza de înspicare (Fig. 2) după premergătorul floarea-
soarelui a depăşit martorul porumb pentru boabe cu  3797 m2, surplus statistic  semnificativ pozitiv 
Dl fiind 565 m2.  

O suprafaţă foliară mai mare s-a înregistrat la semănatul după premergătorul porumb pentru 
boabe în termenul tardiv – a treia  decadă a lunii octombrie 35960 m2/ha, iar după premergătorul 
floarea – soarelui, valorile suprafeţei foliare au crescut la semănatul în termenul admisibil, surplusul 
suprafeţei foliare de 806 m2 fiind statistic semnificativ pozitiv, deoarece diferenţa limită constituie 
692 m2.  

 

 
Figura 1. Conţinutul de pigmenţilor totali în frunzele  de grâului comun  de toamnă în faza de 

înspicare – Soiul „Blagodarka Odesskaia”. 
 

 
Figura 2. Suprafaţa foliară a soiului de grâu comun de toamnă „Blagodarka Odesskaia” 

în faza  înspicării, m2 
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(Mt) Admisibilă Tardivă

Porumb boabe (Mt) Floarea soarelui
3 2,359 2,08 1,601 1,751 1,649 1,634
5 (Mt) 2,316 1,97 1,491 1,475 1,377 1,455
6 2,052 1,887 1,557 1,051 1,328 1,311
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Tabelul 1. Producţia grâului comun de toamnă soiul „ Blagodarka Odesskaia”, kg/ha 
 

 
Valorile suprafeţei foliare au variat în funcţie de desimea de semănat după termenii şi nu s-a 

înregistrat o legitate. În mediu pe temeni de semănat o suprafaţă foliară mai mare s-a format la 
desimea de 8,0 mil. seminţe viabile la ha fiind de 39183 m2/ha cu un surplus de aparat foliaceu în 
comparaţie cu martor de 5,0 mil./ha de 5448 statistic semnificativ pozitiv. 

Evidenţa  potenţialul productiv al soiului „BLAGODARKA ODESSKAIA” în condiţiile 
anului agricol 2016/2017 (tab.1.), a corelat cu valorile suprafeţei foliare înregistrate după 
premergătorul floare - soarelui care a constituit 4730,9 kg/ha cu surplus de 1507,4 kg/ha statistic 
semnificativ pozitiv.  Acest surplus de producţie se datorează condiţiilor mai  favorabile pentru 
creşterea şi dezvoltarea plantelor, deoarece lasă la suprafaţa colului mai mult mulci vegetal alcătuit 
din resturi vegetale şi producţia secundară mărunţită. Producţia de cariopse după premergătorii 
porumb pentru boabe a constituit 3223,4 kg/ha.  

Epoca de semănat depinde de condi iile climaterice. Până la intrarea în iarnă plantele trebuie 
să vegeteze 45-50 zile cu temperaturi medii zilnice mai mari de +5°C. Necesarul termic optim 
pentru perioada  semănat-începutul iernii este de cca 550°C – sume de grade zilnice de >0°C (B. 
Boincean, 2013).  

Termenii de semănat luaţi în studiu n-au influenţat pozitiv producţia. Semănatul soiului de 
grâu comun de toamnă „BLAGODARKA OD ESSKAIA” în termeni admisibili şi tardivi a format 
o producţie mai scăzută  în comparaţie cu termenul de semănat recomandat a treia decadă a lunii 
septembrie.  

 
CONCLUZII 

1. Evidenţa  potenţialul productiv al soiului „BLAGODARKA ODESSKAIA” în condiţiile anului 
agricol 2016/2017 a demonstrat  prioritatea premergătorului floarea - soarelui faţă de porumb 
pentru boabe care a asigurat 4730,9 kg/ha de cariopse. După premergătorii porumb pentru boabe 
producţia a constituit 3223,4 kg/ha s-au cu  1507,4 kg/ha mai puţin.  

2. Parametrii concentraţiei clorofilei şi suprafaţa aparatului foliaceu caracterizează specificul soiului 
„BLAGODARKA ODESSKAIA”, dar nu sunt în concordanţă  cu valorile producţiei. 
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Abstract: The results of studies of different varieties of alfalfa, which are derived in the 

conditions of the right-bank forest-steppe and southern steppe of Ukraine, are presented. The effect 
of hydrothermal conditions and individual elements of growing technology on biometric indicators 
(height, plant visibility) under the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine was 
established. The phases of growth and development of alfalfa in planting year are described. The 
onset of the budding phase in the second year of vegetation was observed after 40 days and the 
beginning of flowering of the first cut - after 50 days, and subsequent cycles of mowing in 40 days. 
The height of the plants varied in the phases of growth and development and amounted to 63-66 cm 
in the budding stage of Rosana and in Angelica 58-65 cm, which increased in the flowering phase 
from 64 to 70 cm. The plants were distinguished by high leafiness, regardless of the seeding rate 
and method sowing von from the variety Rosana 42.2-51.3 and 44.2-51.3% - in the type of 
Angelica. 

Key words: alfalfa , seeding rate, seeding method, height, lining, budding, flowering 
beginning. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях решения проблемы кормового белка ведущую роль играют 
многолетние бобовые травы, среди которых, люцерна посевная занимает лидирующие 
площади в мире. Однако в Украине на основе реформирования агропромышленного 
комплекса, стремительно уменьшились площади посева под кормовыми культурами, в 
частности и ценной бобовой культуры – люцерны посевной, которая не имеет себе равных 
при производстве дешевого кормового белка.  [3]. 

В связи с изменением климата при создании устойчивой кормовой базы, необходимо 
учитывать сортовые и биологические особенности того или иного вида люцерны посевной. 
За счет комплексного совмещения элементов технологии выращивания, таких как способ 
посева, норма высева, режимы использования травостоя и система удобрения люцерна 
посевная способна сформировать мощный травостой с высокими показателями 
облиственности,  высоты растений, а также долголетнее его использование при производстве 
высокобелковых кормов [5]. 

Помимо высоких кормовых и урожайных качеств, важная экологическая её роль, а 
именно обогащение почвы азотом (более 250–300 кг/га) путем его фиксации из 
атмосферного воздуха за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями. Бобовые растения 
обладают мощной корневой системой и оставляют в почве большое количество 
органических остатков, насыщенных азотом, что в последствие обеспечивает улучшение 
структуры и повышение её плодородия [4]. 

Основным сдерживающим фактором расширения площади посева люцерны посевной 
являются требовательность люцерны к условиям произрастания (рНСОЛ. 6,0-7,0), которая 
достигается путем внесения известковых материалов и относительная сложность 
получения семян в местных условиях. 


