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% 

1.   - 12,7 - 42,9 - 57,5 - 

2. Tachigaren 70 WP  8 /  5,2 59,1 49,8 +6,9 64,3 +6,8 

3. Vibrance SB, FS 25,1 / . . 3,8 70,1 59,4 +16,5 76,9 +19,4 

4. Vibrance SB, FS 33,3 / . . 2,9 77,2 53,5 +10,6 75,1 +17,6 
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1.   - 41,9 - 15,7 - 6,6 - 

2. Tachigaren 70 
WP  

8 /  43,7 +1,8 16,1 +0,4 7,0 +0,4 

3. Vibrance SB, 

FS 

25,1 / . . 44,7 +2,8 15,8 +0,1 7,0 +0,4 

4. Vibrance SB, 
FS 

33,3 / . . 46,9 +5,0 16,0 +0,3 7,5 +0,9 

, %  3,35  1,80    

05  4,71  2,05    

: 

 1.      Vibrance SB, FS   25,1 

/ . .  33,3 / . .       

70,1-77,2%.  

2.      6,7-11,9%    

  6,1-13,6%. 
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4. Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor 
de dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova. Chişin u, 2002. 

 

PRODUC IA ŞI CALITATEA SOIULUI DE GRÂU COMUN DE TOAMN  

„BLAGODARKA OD ESSKAIA” ÎN EXPERIEN E POLIFACTORIALE 
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The paper presents and analyzes the grain production level of the common winter wheat 

variety of local origin „BLAGODARKA OD ESSKAIA” in polyfactorial experiments under the 

effect of the forerunners sunflowers and corn for grain on the recommended, admissible and late 

planting dates with various sowing density. Under the conditions of the agricultural year 2016-
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2017, it was proved the priority of the forerunner sunflower compared to corn for grain, which 

provided 4730,9 kg/ha due to more favorable conditions for plant growth and development. The 

yield of kernels after the forerunner corn for grain constituted 3223,4 kg/ha or by 1507,4 kg/ha 

less. 

The planting dates taken into consideration by the study did not influence positively the 

production. The common winter wheat variety „BLAGODARKA ODESSKAIA” recorded a 

statistically significant positive gain of 432,4 kg/ha being sown after the forerunner sunflower at 

a planting density of 6.0 million viable seeds per hectare on admissible planting dates in the 

second decade on October. 

 Key words: desity, gluten, premergers, production, protein, terms, triticum aestivum. 

INTRODUCERE 

Pentru a ob inere produc ii sporite, stabile de calitate este deosebit de important selectarea 

unui soi de grâu comun de toamn  cu  capacitate ridicat  de produc ie care s  asigure o cât mai 

bun  concordan  între resursele pedoclimatice şi particularit ile biologice ale soiului. 

Tehnologia performant  prevede cunoaşterea profund  a caracterelor fenotipice şi 

particularit ilor biologice ale soiurilor cultivate. Cunoaşterea contribu iei factorilor genetici în 

realizarea caracterelor cantitative şi calitative prezint  o importan  major . Realizarea 

poten ialului productiv ale soiului cultivat depinde de aplicarea tuturor elementelor tehnologice 

de cultivare, printre care sunt premerg torii, epoca şi desimea de sem nat.  

Pornind de la considerentele de mai sus, ne-am propus ca prin cercet rile noastre s  

argument m ştiin ific contribu ia termenelor şi desimii de sem nat la nivelul produc iei soiului  

de grâu comun de toamn  „BLAGODARKA OD ESSKAIA” sem nat dup  floarea-soarelui şi 

porumb pentru boabe. 

MATERIAL ŞI METOD  

Metoda de aşezare a experien ei este sistematic în 4 repeti ii (3 repeti ii pentru 

determinarea produc iei şi a IV-a repeti ie este destinat  observa iilor şi m sur torilor). 

Experien a a fost amplasat  pe cernoziom tipic slab humifer cu con inutul de humus în stratul 

arabil de 3,07–3,52%. Suma cationilor de schimb în acela i strat constituie 25,1–30,4 mg. 

ech./100 g sol. Cationii de Ca2+ predomin  considerabil asupra celor de Mg2+ în raport de 10–

6:1.Carbona ii apar la adâncimea 30 - 50 cm în cantit i mici 1,4-1,2%. Reac ia solu iei solului 

în stratul arabil este neutr  (pH 6,9–7,3).  

Suprafa a parcelei 50 m2. În timpul perioadei de vegeta ie s-au f cut observa ii 

fenologice şi m sur tori biometrice în conformitate cu tehnica experimental . Azotul total s-a 

determinat  dup  metoda Kjeldahl. Interpretarea statistic  a rezultatelor ob inute  s-a f cut prin 
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metoda analizei dispersionale. 

Sem natul sa efectuat dup  premerg torii porumb pentru boabe i floarea-soarelui 

(Factorul A), în epoca recomandat , admisibil , şi tardiv , (Factorul B), cu desimea  de sem nat: 

3; 5; 6; 7; 8; mil. semin e viabile la hectar (Factorul C). 

Materialul biologic -soiul „BLAGODARKA ODESSKAIA” varietatea erhytrospermum. 

Talia plantelor este medie, spicul cu form  fuziform  şi lungimea de 9-10 cm, masa a 1000 de 

boabe 45,5g. Con inutul de gluten constituie 29,9-31,2%. Produc ia medie a fost de 5,5-6,5 t/ha, 

cu o perioad  de vegeta ie de 238 zile. 

REZULTATE ŞI DISCU II 

În literatura clasic  de specialitate nu este indicat  floarea-soarelui ca premerg tor pentru 

grâul comun de toamn , dar reforma agrar  a restrâns culturile de câmp în asolament reducând 

considerabil unele culturi ca lucerna, sparceta, maz rea, porumbul pentru siloz, borceagul de 

prim var . S-au m rit suprafe ele cultivate cu floarea-soarelui, astfel devenind premerg tor 

pentru cerealele de toamn . Floarea-soarelui, considerat  ca premerg toare mai slab  decât 

porumbul, deoarece las  solul uscat şi s rac în substan e nutritive, ofer  avantajul c  se 

recolteaz  mult mai devreme decât porumbul, ceea ce permite lucrarea mai timpurie a solului şi 

las  mai multe resturi vegetale în sol în compara ie cu porumbul. Dup  floarea-soarelui, trebuie 

acordat  aten ie m run irii şi încorpor rii resturilor vegetale, fiind obligatorie aplicarea 

îngr ş mintelor cu azot, prin care se favorizat  descompunerea resturilor vegetale [2].  

Evidenţa potențialul productiv al soiului „BLAGODARKA ODESSKAIA” în condiţiile 

anului agricol 2016/2017 (tab. 1), sub acțiunea a trei factori tehnologici cu diferite graduări s-a 

confirmat prioritatea premergătorului floarea-soarelui faţă de porumb pentru boabe care a 

asigurat 4730,9 kg/ha datorită condițiilor mai favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea 

plantelor. Producţia de cariopse după premergătorii porumb pentru boabe a constituit 3223,4 

kg/ha s-au cu 1507,4 kg/ha mai puţin. Acest surplus de produc ie este statistic semnificativ 

pozitiv de oarece diferen a limit  este de 163,8 kg. Epoca de sem nat depinde de condi iile 

climaterice. Pân  la intrarea în iarn  plantele trebuie s  vegeteze 45-50 zile cu temperaturi medii 

zilnice mai mari de +5°C. Necesarul termic optim pentru perioada  sem nat-începutul iernii este 

de cca 550°C – sume de grade zilnice de >0°C, ce permite în condi ii favorabile ca plantele s  

formeze 2-3 fra i.  

Nu se recomand  sem natul mai devreme deoarece: 

- plantele se dezvolt  prea viguros şi devin sensibile  la iernare;  

- sunt atacate de afide care pot provoca viroza plantelor; 

- pot fi atacate de muştele cerealelor, de f inare, de rugini; 
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- temperaturile ridicate din toamn  pot determina stresuri fiziologice care  produc stagnarea 

creşterii şi chiar pieirea plantelor. 

Nu trebuie nici s  se întârzie sem natul fiindc : 

- nu se parcurg toate fazele de vegeta ie din toamn  – germinarea, r s rirea, înfr irea, c lirea; 

- îşi prelungesc vegeta ia prim vara când rezerva de ap  din sol este sc zut ; 

- nu sunt rezistente la secet , nu pot valorifica elementele nutritive din sol. 

Termenii de semănat luaţi în studiu n-au influențat pozitiv producţia. Semănatul soiului de 

grâu comun de toamnă „BLAGODARKA ODESSKAIA” în termeni admisibili şi tardivi a 

format o producţie mai scăzută în comparaţie cu termenul de semănat recomandat a treia 

decadă a lunii septembrie. C tre recoltare pe un 1m2 trebuie s  existe 500-600 de fra i productivi 

şi 350 de plante. Pentru a ob ine aceast  densitate se cere de asigurat o capacitate germinativ  în 

câmp de 80-90% [1]. 

Tabelul 1. Producția grâului comun de toamnă soiul „Blagodarka Odesskaia”, kg/ha 

Desimea de 

sem nat, mil. 
/ ha – 

Factorul „C” 

Planta premerg toare – Factorul „A” 

Media 

pe 

factorul 

„C” Dl 
05  ═ 

259,1 kg   

± fa  
de Mt. 

Porumb pentru  boabe (Mt) Floarea-soarelui 

Epoca de sem nat – Factorul „B” 
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3 3256,9 3175,0 3057,0 4738,1 4778,4 4345,0 3891,7 -275,2 

5 (Mt) 3328,4 3491,4 3204,8 5415,3 5152,9 4408,8 4166,9 -  

6 3528,4 3438,2 3169,9 5128,2 5006,3 4841,2 4185,4 +18,4 

7 3205,8 3056,1 2988,5 4698,1 4250,4 4545,9 3790,8 -376,1 

8 3413,3 3058,9 2978,8 4640,6 4618,1 4395,6 3850,9 -316,1 

Media pe 

Factorul „A” 3223,4 4730,9     

Dl 05 A = 

163,8  kg -1507,4     

Media pe 

Factorul „B” 3346,6 3243,9 3079,8 4924,1 4761,2 4507,3     

Dl 05 B ═  200,7 

kg   -102,6 -266,8   -162,9 -416,8     

P, % 5,64 

Dl 05 

experien ei,  
kg 

634,6 

 

Tabelul 2. Conținutul de substanțe proteice în boabele soiului de grâu comun de toamnă 
„Blagodarka Odesskaia” în experiențele polifactoriale, % 

Desimea de 

sem nat, mil./ ha – 

Planta premerg toare – Factorul „A” Media pe 

factorul 

± 
fa  Porumb boabe (Mt) Floarea soarelui 
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Factorul „C” Epoca de sem nat – Factorul „B” 
„C” Dl 05  

═ 1,3%   
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Mt. 
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3 11,8 12,1 12,9 11,5 11,9 12,5 12,1 0 

5 (Mt) 11,7 12,7 12,2 12,1 12,3 11,4 12,1   

6 11,2 12,0 11,6 12,4 12,4 11,7 11,9 -0,2 

7 11,3 11,7 11,6 11,6 12,1 11,9 11,7 -0,4 

8 11,3 11,6 10,7 11,2 11,7 11,3 11,3 -0,8 

Media pe Factorul 

„A” 11,8 11,9     

Dl 05 A = 0,8% -0,1     

Media pe Factorul 

„B” 11,5 12,1 11,8 11,8 12,1 11,8     

Dl 05 B ═ 1,0%    +0,6 +0,3   +0,3 0,0     

P, % 3,3% 

Dl 05 experien ei, % 1,15 

Tabelul 3. Conținutul de gluten în boabele soiului de grâu comun de toamnă „Blagodarka 
Odesskaia” în experiențele polifactoriale, % 

Desimea de 

sem nat, mln / ha – 

Factorul „C” 

Planta premerg toare – Factorul „A” 

Media 

pe 

factorul 

„C” Dl 
05  ═ 
1,3% 
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fa  
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Mt. 

Porumb boabe (Mt) Floarea soarelui 
  

Epoca de sem nat – Factorul „B” 
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3 20,1 20,2 19,1 21,8 23,4 22,5 21,2 -0,9 

5 (Mt) 21,1 21,1 20,5 22,8 21,8 25,1 22,1 

 6 22,3 20,1 20,6 21,4 20,2 21,6 21,1 -1,0 

7 19,8 20,2 18,8 20,7 21,0 20,1 20,1 -2,0 

8 20,8 18,2 19,3 20,3 19,9 20,1 19,8 -2,3 

Media pe Factorul 

„A” 20,1 21,5 

  Dl 05 A = 0,8% -1,4 

  Media pe Factorul 

„B” 20,8 20,0 19,6 21,4 21,3 21,9 

  Dl 05 B ═ 1,0% 

 

-0,9 -1,2 

 

-0,2 +0,5 

  P, % 1,08 

Dl 05 experien ei, % 3,1 

Nivelul producţiei în funcţie de desimea de semănat a variat pe diferiţi temeni de semănat 

şi premergători. Soiului de grâu comun de toamnă „BLAGODARKA ODESSKAIA” a asigurat 

un spor de producţie statistic semnificativ pozitiv de 432,4 kg/ha semănat după premergătorul 

floarea-soarelui cu desimea de 6,0 mil. seminţe viabile la ha in termenul admisibil, a doua 
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decadă a lunii octombrie. Grâul comun de toamn  este principala cultur  pentru panifica ie în 

ara noastr . O importan  deosebit  prezint  con inutul proteinei, cantitatea şi calitatea 

glutenului. Aceşti indicatori stau la baza clasific rii grâului comun dup  puterea f inii în trei 

clase: Clasa A - grâul puternic(ameliorator) la care apar in soiurile cu un con inut de protein  

mai mare de 14%, gluten peste 28% de prima grup , adic  cu elasticitate bun  şi extindere medie 

de 20-27 cm, cu indicatorii aparatului IDK-1 de la 45 pân  la 75, puterea f inii > de 280 unit i a 

alveografului, sticlozitatea nu mai pu in de 60%, volumul pâinii coapte dintr-o 100 g de f in  

peste 550 cm3, masa volumetric  > 755 g/I. Din f ina grâului puternic se coace pâine de calitate 

superioar  şi se utilizeaz  la îmbun t irea calit ii de panifica ie a f inii de calitate inferioar . 

Clasa B - grâul pre ios care asigur  faina cu propriet i bune de panifica ie, îns  faina din acest 

grâu nu îmbun t eşte f ina grâului slab. Boabele grâului pre ios trebuie s  con in  11-13,9% 

protein , gluten 23-27 %, calitatea glutenului de grupa a doua, cu elasticitate suficient  şi 

extindere tare sau slab  -28-33 cm. Indicatorii aparatului IDK-1 de la 20 pân  la 40 şi de la 80 

pân  la 100, puterea f inii <280 unit i ale alveografului. Clasa C – grâul slab care con ine <11% 

substan e proteice, gluten <23% cu elasticitate insuficient  şi extindere tare sau slab  cu 

indicatorii  aparatului IDK-1 de la 0 pân  la 15 şi mai mult de 105 [3]. Din datele prezentate în 

tabele 1,2, rezult  c  cariopsele soiului de grâu comun de toamn  „BLAGODARKA 

ODESSKAIA” dup  con inutul proteinei şi glutenului apar in clasei B, grâului pre ios. În 

condi iile anului agricol 2016/2017 nu s-a ob inut grâu puternic cu indicatorii de clasa A. pe 

variantele luate în studiu nu s-a observat o legitate cu referin  la con inutul de protein  şi gluten. 

CONCLUZII: 

1. Eviden a poten ialul productiv al soiului „BLAGODARKA ODESSKAIA” în 

condi iile anului agricol 2016/2017 a demonstrat prioritatea premerg torului floarea-soarelui fa  

de porumb pentru boabe care a asigurat 4730,9 kg/ha de cariopse. Dup  premerg torii porumb 

pentru boabe produc ia a constituit 3223,4 kg/ha s-au cu 1507,4 kg/ha mai pu in.  

2. Calitatea boabelor la soiul de grâu comun de toamn  cultivat în condi iile respective au 

fost necorespunz toare grâului pentru panifica ie cu randament. 
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