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CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Principii generale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, privind producerea, prelucrarea,
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
examinează tehnic soiurile româneşti şi străine pentru care se solicită înscrierea în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în vederea comercializării pe teritoriul
României şi al statelor membre ale Uniunii Europene.
Înregistrarea soiurilor din speciile de culturi de câmp se face pe baza testului de
distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS) şi a testului de valoare agronomică şi de
utilizare (VAU).
Un soi este acceptat pentru înregistrare numai dacă este distinct, stabil şi suficient de
uniform şi are valoare agronomică şi de utilizare satisfăcătoare.
Valoarea agronomică şi de utilizare a unui soi trebuie considerată satisfăcătoare
dacă, comparată cu alte soiuri înscrise în Catalogul oficial, calităţile lui, luate ca un întreg,
oferă, cel puţin în privinţa producţiei, în orice zona luata în considerare, o îmbunătăţire clară,
fie pentru cultivare, fie pentru modul de folosinţă a recoltei sau a produselor derivate din ea.
Oriunde caracteristicile superioare sunt prezente, caracteristicile individuale inferioare
pot să nu fie luate în considerare.
Examinarea valorii agronomice şi de utilizare nu este ceruta în următoarele situaţii:
a) pentru înregistrarea soiurilor de ierburi, dacă amelioratorul declară că sămânţa din
soiul lui nu este destinată pentru producţia de furaje;
b) pentru acceptarea soiurilor a căror sămânţă este comercializată în alt stat membru
care a acceptat deja soiurile, în privinţa valorii lor agronomice şi de utilizare ;
c) pentru înregistrarea soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care au numai destinaţia
componente pentru soiurile hibride şi care satisfac cerinţele de la punctul 1.
Examinarea soiurilor se organizează în cadrul Centrelor de Testare a Soiurilor (CTS),
care sunt amplasate în diferite condiţii ecologice ale ţării şi care formează reţeaua oficială a
testării soiurilor.
1.2. Terminologie
În experimentarea agricolă, ca şi în alte domenii ale cercetării aplicative, se lucrează
după anumite reguli bine determinate şi se foloseşte o terminologie adecvată.
În cadrul activităţiii de testare a valorii agronomice şi de utilizare a soiurilor,
experienţele se execută în câmp şi sere.
Experienţa de câmp reprezintă o cultură comparativă cu soiuri (monofactorială), cu
parcele egale ca mărime, amplasate în condiţii naturale cât mai apropiate de cerinţele
specifice faţă de factorii de mediu (sol, climă, etc.), cu scopul de a determina valoarea
agronomică şi de utilizare a soiurilor prezentate pentru testare în vederea înregistrării.
Câmpul de experienţă reprezintă porţiunea de teren pe care se execută
experienţele de câmp (testele), denumite şi culturi comparative. O cultură comparativă este
constituită din parcele experimentale, care trebuie observate şi recoltate separat.
Parcela experimentală reprezintă elementul de bază al unui câmp de experienţă.
Fiecare parcelă experimentală a unui câmp de experienţă constituie o variantă,
deoarece pe fiecare parcelă se cultivă şi se urmăreşte un anumit soi.
Fiecare variantă dintr-o experienţă se repetă de mai multe ori, astfel încât aceeaşi
parcelă experimentală se va găsi în experinţă de câteva ori. Parcelele experimentale sau
variantele ocupate de acelaşi soi se numesc parcele-repetiţii.
Termenul de "repetiţie" este folosit pentru a indica totalitatea parcelelor care cuprind
o singură dată toate variantele (fig. 1).
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Fig. 1 – Componentele unei experienţe de câmp

Grupa de parcele ocupate de variante diferite aparţinând aceleiaşi repetiţii şi înşiruite
orizontal se numeşte bloc. Când parcelele sunt înşiruite vertical, grupa de parcele se
numeşte coloană.
Fiecare bloc sau coloană este mărginit de parcele de protecţie, care nu constituie
variante experimentale, dar care sunt necesare pentru a feri parcelele experimentale de
influenţa marginii, provocată de alei sau drumuri. Parcelele de protecţie se seamănă cu
soiuri din aceeaşi specie. Parcela de protecţie are aceeaşi dimensiune cu varianta
experimentală şi este înfiinţată în acelaşi timp cu experienţa de câmp, cu sămânţa provenind
dintr-un soi zonat (eventual unul din soiurile utilizate ca martor de referinţă).
În afara parcelelor de protecţie, fiecare experienţă se înconjoară de o bandă de
protecţie, a cărei mărime corespunde cu lăţimea a cel puţin două treceri ale maşinii de
semănat la culturile seamănate în rânduri dese şi cu lăţimea ocupată de cel puţin 8-10
rânduri la plantele prăşitoare.
În cazul în care experienţa cu soiuri dintr-o anumită specie este amplasată într-o solă
mare, ocupată de aceeaşi specie, banda de protecţie este reprezentată de cultura
respectivă.
1.3. Parcela experimentală
În conducerea unei experienţe, toată atenţia trebuie să pornească de la elementul ei
fundamental care este parcela experimentală şi să se oprească la ansamblul experienţei.
Condiţiile unei parcele experimentale sunt:
- suprafeţe egale pentru toate parcelele experienţei;
- semănat, respectiv, plantat cât mai uniform şi complet, pe întreaga suprafaţă;
- să constituie un masiv de plante uniform dezvoltate şi fără goluri;
- să cuprindă un număr suficient de plante recoltabile după eliminarea plantelor
vecine cu golurile, înlăturând în acest fel influenţa individualităţii acestor plante
care deformează capacitatea de producţie a soiului.
Pentru a îndeplini toate aceste condiţii, parcelele experimentale trebuie să aibă o
anumită formă şi mărime şi să se înlăture influenţele care deformează capacitatea reală a
producţiei.
1.3.1. Forma parcelelor
Forma parcelelor în experienţele de câmp poate fi pătrată sau dreptunghiulară, mai
indicată fiind forma dreptunghiulară din următoarele considerente:
- parcelele lungi cuprind mai bine neuniformităţile terenului atât individual cât şi în
cadrul repetiţiilor;
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-

elimină diferenţele prea mari dintre parcelele experienţei cauzate de
neuniformitatea solului, ca urmare a apropierii în spaţiu a parcelelor-repetiţii;
- uşurează aşezarea în teren a culturii comparative, semănatul, luarea observaţiilor
care se fac în timpul vegetaţiei şi recoltatul;
- elimină risipa de teren ca urmare a reducerii lungimii drumurilor dintre blocuri şi al
lăţimii fâşiilor frontale.
Raportul optim dintre lungimea şi lăţimea parcelelor variază între 4/1 şi 10/1, fiind
determinat de lăţimea maşinilor şi de dimensiunile câmpului de experienţă.
Lăţimea parcelei trebuie să fie bine aleasă în cazul când, la unele specii este
necesară eliminarea influenţei marginii sau a vecinilor, asigurând suficiente rânduri normale
pentru determinarea capacităţii reale de producţie.
În stabilirea lăţimii parcelelor experimentale, se are în vedere de asemenea,
reducerea încrucişărilor spontane, care sunt mai frecvente în cazul parcelelor lungi.
1.3.2. Mărimea parcelelor
În stabilirea mărimii parcelelor se ţine cont de specie, mărimea lor stabilindu-se în
funcţie de numărul de plante care trebuie analizat.
Principiul fundamental în alegerea mărimii parcelelor este asigurarea posibilităţii de
executare a tuturor lucrărilor ca şi în condiţii de producţie şi de a realiza numărul necesar de
plante recoltabile după eliminarea influenţei marginii şi a golurilor.
Mărimea parcelelor este redată în partea specială pentru fiecare specie.
1.3.3. Factorii care influenţează producţia parcelelor
În literatura de specialitate aceşti factori se mai numesc şi "deformatori", întrucât ei
deformează producţia medie obţinută de pe parcelele – repetiţii ale aceleiaşi variante.
Ţinând seama că experienţele urmăresc să determine în mod exact şi real
capacitatea de producţie a unei variante, în timpul vegetaţiei sau la recoltare trebuie să se
elimine influenţa marginii, a vecinilor şi a golurilor, iar la prelucrarea rezultatelor să se
recunoască erorile accidentale şi să se înlăture cele sistematice şi grosolane.
Influenţa marginii. După cum se ştie, plantele situate la marginile parcelelor suferă
modificări privind vigoarea, coloraţia şi în final producţia, ca urmare a unui aflux mai mare de
apă, lumină, hrană, etc.
Influenţa marginii este mai mare la capetele parcelelor, ca urmare a drumurilor şi
aleelor, şi mai redusă pe laturile lungi ale parcelelor.
Influenţa marginii longitudinale este mai mare, cu cât aleile separatoare sunt mai late,
soiurile sunt mai rapace, parcelele sunt mai lungi sau mai reduse ca suprafaţă.
La plantele prăşitoare, la care de obicei nu se lasă cărări separatoare între parcele,
nu există o influenţă a marginii.
Eliminarea influenţei marginii se face prin recoltarea plantelor frontale şi laterale
(acolo unde este cazul) înainte de recoltarea experienţei. Prin eliminarea influenţei marginii
se înlătură simultan şi influenţa vecinilor.
La marginile frontale se elimină câte o bandă de 1 m la plantele care se seamănă des
şi câte două plante sau cuiburi pe fiecare rând, la plantele prăşitoare.
Prin eliminarea capetelor şi marginilor parcelelor, rezultatele devin mai reale, dar nu
măreşte exactitatea şi nu se reduce eroarea experimentală.
Influenţa vecinilor trebuie luată în considerare la parcelele experimentale prevăzute
cu cărări separatoare şi la variantele care se deosebesc mult ca talie, precocitate şi mai ales,
capacitate de nutriţie (rapacitate). În experienţele cu soiuri, influenţa vecinilor trebuie
eliminată prin aşezarea grupată a soiurilor asemănătoare ca precocitate, port, rapacitate etc.
Parcelele experimentale trebuie să fie suficient de late, astfel ca după scoaterea rândurilor
care au suferit influenţele marginale, suprafaţa recoltabilă a acestora să rămână "normală",
adică în limitele admise de tehnica experimentală.
Influenţa soiurilor este asemănătoare cu cea a marginii, plantele din jurul golurilor
profitând de afluxul factorilor de vegetaţie, energetici şi nutriţionali, aceasta reflectându-se în
producţiile mai mari cu 10-20% faţă de plantele normale. Când golurile depăşesc anumite
7

limite, producţia parcelei experimentale este influenţată cu atât mai mult, cu cât procentul
golurilor este mai mare.
Golurile produse de anumiţi factori, în special gerul, bolile, se manifestă sistematic în
fiecare parcelă-repetiţie şi de aceea se numesc goluri sistematice.
Influenţa golurilor sistematice nu se înlătură nici la recoltare, nici la valorificarea
rezultatelor.
Golurile datorate altor cauze cum sunt: semănatul sau plantatul greşit, atacul de
insecte, tăieturile şi călcările în timpul lucrărilor de întreţinere a culturilor, etc., se numesc
goluri întâmplătoare.
Influenţa golurilor întâmplătoare trebuie eliminată atât prin prevenirea cauzelor
menţionate, cât şi prin metode speciale, astfel:
a) La plantele care se seamănă rar (porumb, floarea soarelui, etc.), parcelele cu peste
la 10% goluri se elimină din calcul.
La parcelele cu până la 4% goluri, recoltarea se face normal, iar influenţa golurilor nu
se ia în considerare. La parcelele cu 5-10% goluri, influenţa acestora se elimină, prin
aplicarea metodei Roemer. Prin această metodă, plantele vecine golurilor se elimină,
lăsându-se numai plantele "normale". Din numărul plantelor "normale" rămase se calculează
producţia medie a unei plante care se înmulţeşte cu numărul total de plante al unei parcele
(considerând că parcela nu are niciun gol), aflându-se astfel "producţia" parcelei.
b) La plantele care se seamănă des (cereale păioase, etc.), parcelele cu peste 10%
goluri se elimină. La parcelele cu până la 10% goluri, recoltarea se face fără a
considera influenţa golurilor, având în vedere că înfrăţirea mai puternică a plantelor
vecine golurilor corectează în bună parte pierderile provocate de lipsa plantelor.

1.4. Repetiţia
Prin repetiţie se înţelege reluarea într-o experienţă a aceleiaşi variante, în scopul
cuprinderii cât mai complete a neuniformităţilor terenului şi a variaţiilor întâmplătoare.
Cu cât numărul repetiţiilor este mai mare, cu atât factorii care favorizează sau
defavorizează producţia se compensează, iar eroarea experimentală se reduce.
Pentru testul VAU, numărul de repetiţii este în general 4 + 1, a 5-a repetiţie pentru
măsurători şi observaţii. Numărul de repetiţii se stabileşte în funcţie de specie.

1.5. Blocul
Blocul constituie grupa de parcele ocupate de toate variantele din cadrul unei repetiţii
înşiruite orizontal.
Funcţie de prezentarea tuturor variantelor se deosebesc blocuri incomplete şi blocuri
complete (fig. 2 a şi 2 b).
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Fig. 2.b Bloc complet

La blocurile complete, toate variantele sunt aşezate liniar. În experienţele VAU, cele
mai utilizate aşezări în blocuri complete sunt metoda blocurilor randomizate, pătratul latin şi
dreptunghiul latin.
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1.6. Durata experienţelor
Testarea soiurilor pentru determinarea valorii agronomice şi de utilizare dureaza trei
cicluri de producţie efective (3 ani), fără întrerupere. Testarea poate dura numai doi ani
(două cicluri), în cazul soiurilor la care în aceşti doi ani rezultatele sunt superioare soiurilor
martor, în toate localităţile de testare.
La soiurile modificate genetic a căror forme normale sunt deja înregistrate, testarea
se execută un singur an. La aceste organisme, în paralel se va verifica în cadrul unei instituţii
abilitate şi rezistenţa indusă care a facut obiectul modificării genetice.
Soiurile ameliorate prin metode clasice pentru un singur caracter (rezistenţa la
organismele dăunătoare, androsterilitate, etc.), a căror formă normală a fost deja
înregistrată, se testează un singur an. La aceste soiuri se verifică în paralel caracterul indus
care a facut obiectul ameliorării.

1.7. Particularităţile metodicii experimentale
Având în vedere rolul important pe care îl joacă experimentarea în definirea tehnicii
culturale în general şi în promovarea soiurilor valoroase în special, apare necesară
cunoaşterea tuturor particularităţilor metodicii experimentale, mai importante fiind
următoarele:
a) randomizarea variantelor pe teren;
b) reducerea erorii experimentale, prin aşezarea randomizată a parcelelor
experimentale;
c) compararea directă a numeroaselor variante.
Randomizarea
Într-o cultură comparativă soiurile (variantele) sunt aşezate randomizat.
Metoda este indicată în testarea valorii agronomice a soiurilor, uşurând semănatul,
luarea observaţiilor şi recoltatul.
Aşezarea randomizată a variantelor reprezintă şansa ce se oferă fiecărei variante de a
fi amplasată întâmplător în condiţiile neuniformităţilor terenului, evitând subiectivismul
experimentatorului.
De asemenea, în experienţele cu soiuri prin randomizare se oferă posibilitatea
plasării diferitelor variante în diferite repetiţii, alături de diferite soiuri. Cu alte cuvinte, se
poate evita aşezarea repetată alături, a două variante în blocurile experienţei.
Metoda porneşte de la un plan de bază în care prima repetiţie este aşezată
sistematic, iar următoarele repetiţii sunt randomizate.
De asemenea, la aşezările perfecţionate, prima repetiţie are coloanele şi blocurile în
aşezare sistematică, iar repetiţiile următoare au coloanele şi blocurile randomizate între ele,
aşa cum se poate observa în figura 3 (a şi b).
Planul de bază
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Planul randomizat
2 1
3
8 7
9
5 4
6

Fig. 3.a

Fig. 3.b

Un mod de amplasare randomizat este acela după care criteriul de bază este
"împrăştierea" pe teren a variantelor în aşa fel, încât aceeaşi variantă să se găsească
amplasată pe cele mai diverse locuri ale câmpului experimental, cuprinzând cât mai complet
diferitele neuniformităţi, astfel ca media repetiţiilor să reflecte cât mai fidel capacitatea de
producţie a soiului în condiţiile medii ale locului de experimentare.
Conform acestei metode practicată la aşezarea în blocuri etajate, primul bloc are
variantele dispuse în ordine. În următoarele blocuri, prima parcelă este ocupată de o variantă
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purtând un număr superior, majorat cu o "raţie" egală cu 3, 4, 5, etc., în funcţie de numărul
variantelor experienţei. Numărul primei variante din blocul al doilea este urmat cronologic de
celelalte numere, iar ultima variantă este urmată de cele din capul de serie al primului bloc,
egale la număr cu raţia. În al treilea bloc, "raţia" se dublează, continuând aşezarea ca în
blocul al doilea. În al patrulea bloc, raţia se triplează.
Conform acestei metode, o experienţă cu 15 variante la care se adoptă raţia = 4, va
avea următoarea aşezare randomizată:
Bloc 1: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15
Bloc 2: V10V7 V4 V13 V2 V14V12 V15 V3 V5 V6 V8 V11 V1 V9
Bloc 3: V8 V15V14 V7 V10 V1 V2 V4 V11 V13 V9 V3 V6 V12 V5
Bloc 4: V5 V9 V11 V15 V8 V12 V1 V13 V6 V2 V7 V14 V10 V3V4
Aşa cum se poate observa, în această aşezare, una şi aceeaşi variantă ocupă diferite
poziţii din teren, îmbrăcând destul de bine câmpul de experienţă şi sesizând eventualele
neuniformităţi ale solului. La acest mod de aşezare se favorizează realismul rezultatelor.

1.8. Metode de aşezare a experienţelor
1.8.1. Aşezarea în blocuri randomizate
Metoda blocurilor randomizate are următoarele caracteristici:
- fiecare bloc (b) cuprinde toate variantele, astfel încât blocul corespunde cu
repetiţia, numărul repetiţiilor (n) fiind deci egal cu numărul blocurilor (b=n);
- variantele se aşează randomizat, cu excepţia primei repetiţii (bloc), în care
acestea se aşează sistematic;
- metoda cere ca solul din interiorul blocului (repetiţiei) să fie cât mai uniform.
Aşezarea blocurilor (repetiţiilor) în teren se face astfel:
a) când blocurile sunt pe un singur rând (fig. 4);
Bloc I

Bloc II

Bloc III

Bloc IV

Bloc V

Fig. 4. Blocuri pe un singur rând

b) când blocurile sunt pe două sau mai multe rânduri (fig. 5 a, b).
Bloc IV
Bloc I

Bloc V
Bloc II

Bloc V
Bloc III
Bloc I

Bloc VI
Bloc III

Fig. 5.a Blocuri etajate pe 2 rânduri

3
5
6
2
4
1

5
1
4
6
3
2

2
6
5
4
1
3

1
2
3
5
6
4

6
4
1
3
2
5

4
3
2
1
5
6

Bloc VI
Bloc IV
Bloc II

Fig. 5.b Blocuri etajate pe 3 rânduri

O variantă a aşezării etajate este aşezarea
cap la cap (Fig. 6)
Fig. 6. Blocuri aşezate cap la cap

c) dispersat, când blocurile unei experienţe nu vin în contact unul cu altul (fig. 7).
Bloc 1

Bloc 2
Bloc 3

Fig. 7. Blocuri dispersate
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1.8.2. Aşezarea în pătrat latin
Pătratul latin are următoarele caracteristici:
- parcelele sunt astfel aşejate încât, atât blocul (orizontal) cât şi coloana (vertical)
reprezintă repetiţii complete, fiecare variantă fiind deci reprezentată câte o dată
atât în fiecare bloc cât şi în fiecare coloană (fig. 8);
- numărul repetiţiilor (n) este egal cu numărul variantelor (v);
- forma parcelelor trebuie să fie pătrată, dar se pot folosi şi parcele dreptunghiulare;
- numărul maxim recomandat este de 12 variante, de obicei, se folosesc 6-8
variante.
Aşezarea în pătrat latin se recomandă atunci când se urmăreşte aflarea diferenţelor
foarte mici între variante puţine, cum este cazul la experienţele cu soiuri de graminee şi
leguminoase furajere.
4

5

1

2

3

3

1

4

5

2

5

4

2

3

1

2

3

5

1

4

1

2

3

4

5

Fig. 8. Pătratul latin

1.8.3. Aşezarea în dreptunghi latin
Spre deosebire de pătratul latin, aşezarea în dreptunghi latin permite creşterea
numărului de variante, până la maximum 30. dreptunghiul latin prezintă blocuri şi coloane
complete care cuprind fiecare toate variantele experimentale. Coloanele nu au toate
variantele aşezate pe un singur rând ca la pătratul latin, ci pe 2-4 subcoloane care împreună
formează o coloană completă. În acest fel, la acelaşi număr de variante, numărul repetiţiilor
poate fi de 2-4 ori mai mic decât la pătratul latin (fig. 9).
5

12

10

9

3

2

11

1

7

6

8

4

3

8

11

7

10

4

6

9

5

12

1

2

4

10

6

5

11

8

2

12

3

1

9

7

11

7

1

8

9

12

10

3

4

2

6

5

6

9

2

12

7

1

4

5

8

11

3

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fig. 9. Dreptunghiul latin

Caracteristicile aşezării în dreptunghi latin sunt următoarele:
- numărul variantelor trebuie să fie divizibil atât cu numărul repetiţiilor, cât şi cu
numărul subcoloanelor. De exemplu în fig 9 numărul variantelor (12) este divizibil
atât cu 6 (numărul repetiţiilor) cât şi cu 2 (numărul subcoloanelor);
- numărul coloanelor este egal cu numărul blocurilor şi deci cu cel al repetiţiilor;
- fiecare variantă este reprezentată o dată atât în fiecare coloană cât şi în fiecare
bloc. Astfel blocurile şi coloanele constituie repetiţii complete;
- planul aşezării parcelelor pe teren trebuie să fie randomizat. Aceasta se
realizează prin randomizarea separată a blocurilor şi a coloanelor din planul de
bază.
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1.9. Măsuri generale de executare a experienţelor cu soiuri
1.9.1. Alegerea terenului pentru câmpul experimental
Centrele de testarea soiurilor de pe cuprinsul ţării sunt situate în zone sau microzone
reprezentative din punct de vedere ecologic pentru grupele de specii.
Câmpul experimental trebuie amplasat pe un teren uniform şi omogen în ceea ce
priveşte relieful şi profilul, elemente care determină în final uniformitatea fertilităţii.
De asemenea, câmpul de experienţă trebuie să fie amplasat pe parcele care au
primit o fertilizare corespunzătoare (NPK) şi au fost cultivate cu aceleaşi culturi pe toată
suprafaţa timp de 3-4 ani înainte, într-un sistem raţional la lucrare a solului şi de rotaţie.
În aceeaşi ordine de idei, terenurile care au primit în anii anteriori doze masive de
îngrăşăminte minerale şi diverse pesticide cu efect remanent nu pot fi ocupate cu experienţe.
Trebuie evitate de asemenea fâşiile de teren care au fost ocupate de drumuri, arii, şire de
paie, târle de animale, etc., precum şi vetrele de pir, pălămidă, viermi-sârmă, etc.
Având în vedere că uniformitatea solului din câmpul de experienţă constituie condiţia
principală în obţinerea rezultatelor de calitate, experimentatorii vor trebui să-i acorde cea mai
mare atenţie, recurgând chiar la practicarea "culturilor de recunoaştere" sau a metodei
"experienţelor oarbe" .
Influenţa terenului se va evita prin aşezarea parcelelor în blocuri mici sau prin
introducerea aşa numitelor "parcele oarbe" care nu se iau în considerare la calcularea
datelor.
1.9.2. Stabilirea asolamentului
Experienţele cu soiuri, ca de altfel toate celelalte experienţe agricole, trebuie
încadrate într-un asolament raţional, adecvat zonei ecologice respective.
Câmpul de experienţă poate fi fix, ocupând în fiercare an acelaşi teren.
Câmpul de experienţă mobil se mută în fiecare an pe diferite tarlale ocupate de
culturi de uniformizare cu specia respectivă.
Câmpul mobil de experienţe elimină dezavantajele câmpului fix şi are marele avantaj
de a apropia experienţele de condiţiile de producţie ale zonei ecologice respective.
De asemenea, câmpul de experienţe mobil elimină diferitele efecte remanente ale
experienţelor precedente, efecte care sunt mai accentuate în câmpurile de experienţă fixe.
Oricare ar fi câmpul de experienţe, fix sau mobil, introducerea asolamentului este
obligatorie.
1.9.2.1. Asolamente pentru câmpuri de experienţe
Pentru câmpurile experimentale din CTS-uri este preferabilă adoptarea câmpului fix.
În acest caz este nevoie să se întocmească un asolament special, după următoarele norme:
Se prevăd atâtea tarlale mari, egale ca suprafaţă, câţi ani are asolamentul stabilit. În
cazul unui asolament de 4 ani (fig. 10) se împarte întreaga suprafaţă a terenului destinat
experienţelor în 4 tarlale. Apoi fiecare din aceste tarlale se împarte în atâtea subtarlale câţi
ani de cultură de uniformizare s-a hotărât să urmeze după anul de experinţă, plus una.
De exemplu, dacă s-a hotărât să se elimine prin 3 ani de culturi de unifromizare
diferenţele de fertilitate provocate de diferitele variante şi de prezenţa drumurilor, tarlaua va fi
împărţită în 3 + 1 subtarlale (deci 4).
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Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Leguminoase Cereale de
toamnă

Prăşitoare

Cereale de
primăvară

Câmp cu
experienţe

Fig. 10. Schema unui asolament cu experienţe repartizate pe mai multe tarlale

În cazul în care se fac experienţe numai cu 1, 2 plante, se recomandă spre a se evita
fărâmiţarea terenului, să se concentreze toate experienţele într-o singură tarla, în timp ce pe
celelalte tarlale se însămânţează culturi de uniformizare.
În fig. 11 este arătată o astfel de rotaţie, unde experienţele cu porumb şi cu grâu de
toamnă urmează după trei ani de uniformizare (grâu, porumb, mazăre).
1
Grâu de
toamnă

2
Porumb

3
Mazăre

4
Experienţe cu
grâu de toamnă
şi porumb

Fig. 11. Schema unui asoloament cu experienţe concentrate într-o singură tarla

1.9.3. Pregătirea terenului
În experienţa agricolă, pregătirea terenului trebuie făcută cu mai multă atenţie decât
în condiţii de producţie. În primul rând, grija pentru realizarea unui câmp fără denivelări este
esenţială în vederea realizării unor condiţii uniforme de germinare a seminţelor şi de creştere
şi dezvoltare uniformă a tuturor plantelor.
Executarea tuturor lucrărilor de bază şi a celor pregătitoare semănatului trebuie să
respecte toate normele, mai ales cele cu privire la epoca şi momentul de execuţie. Aşa de
exemplu, arătura pentru culturile ce se seamănă toamna se execută cu mult înaintea
semănatului, iar pregătirea solului pentru semănatul culturilor de primăvară din prima epocă
trebuie realizată încă din toamnă.
Arăturile de vară se vor executa cu, sau fără dezmiriştire prealabilă, dar cu grăpare
concomitentă, urmată de alte lucrări adecvate care să contribuie la distrugerea cel puţin a
unei generaţii de buruieni, cu influenţă negativă asupra producţiei.
Arăturile de toamnă trebuie executate cât mai uniform la adâncimea de 25-30 cm
până la 15 august în zonele din sudul ţării şi 30 august în zonele din nord, după
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premergătoare recoltate în vară şi până la 15 noiembrie după premergătoarele recoltate
toamna. Pe solurile grele o dată cu arătura se face şi scarificarea o dată la 4 ani.
În câmpul de experienţă, lucrările cu grapa cu discuri sau cu cultivatorul se vor
executa alternativ, oblic şi perpendicular pe direcţia arăturii, iar patul germinativ se va pregăti
diferenţiat, după cerinţele fiecărei plante.
O altă regulă este aceea de a nu întoarce uneltele agricole (plug, grapă, cultivator,
tăvălug) în interiorul câmpului, ci în afara lui.
Pe solurile grele, impermeabile, se vor lua măsurile necesare de favorizare a
scurgerii apelor în exces (arătura în direcţia pantei oblic faţă de pantă, arătura de cormană,
etc.), cu alternarea de la un an la altul a arăturii "la cormană" cu arătura "la margine" cu
alternarea direcţiei acesteia faţă de panta terenului. Pe terenurile în pantă se recomandă
lucrări suplimentare de protecţie după semănat, concretizate în şănţuleţe sau diguleţe care
să conducă excesul de apă în afara câmpului experimental sau să-l protejeze de apa de
scurgere din afara câmpului, iar pe terenurile plane se recomandă toate măsurile pentru
evitarea umidităţii în exces.
1.9.4. Procurarea seminţei
Sămânţa utilizată în testare trebuie să posede o valoare culturală ridicată, în
conformitate cu normele în vigoare, fiind una din premizele esenţiale care conduc la
realizarea unor experienţe reuşite. Sămânţa testată în cei 3 ani trebuie să facă parte din
acelaşi lot, nu din loturi sau ani diferiţi.
La înfiinţarea experienţelor, atât la plantele autogame, cât şi la plantele alogame,
sămânţa se primeşte direct de la solicitant, prin intermediul ISTIS. Se înlocuieşte anual la
toate soiurile din categoria alogame. La soiurile autogame, pentru obţinerea unei seminţe de
bună calitate, în timpul perioadei de vegetaţie se vor efectua lucrări de purificare biologică.
După recoltare, fiecare centru are obligaţia de a anunţa la ISTIS stocul de seminţe pentru
fiecare soi avut în testare, având astfel posibilitatea procurării din timp a seminţelor necesare
continuării unui nou ciclu experimental.
1.9.5. Aşezarea în teren a experienţelor
Transpunerea în teren a oricărei experienţe este precedată de întocmirea planului de
testare de către experţii naţionali pe culturi. Toate CTS-urile care au în testare aceleaşi soiuri
cu aceeaşi grupă de precocitate/tip de grupare vor avea aceeaşi randomizare. La centrele de
testare, responsabilul centrului va întocmi un plan general, în care se arată modul de
aşezare al tuturor experienţelor fără detalii asupra variantelor. Pe plan se va însemna prin
săgeată direcţia nordului. Pe baza planului individual se trece la aşezarea în teren a fiecărei
experienţe, determinând fiecare parcelă, conform normelor de tehnică experimentală
specifică fiecărei culturi. În general experienţele se aşează perpendicular pe direcţia arăturii
pentru ca fiecare parcelă să cuprindă în mod cât mai uniform neregularităţile terenului. Fac
excepţie de la această regulă experienţele de pe solurile argiloase, impermeabile, unde
parcelele se aşează cu lungimea în sensul arăturii pentru favorizarea scurgerii apei.
Fiecare centru experimental primeşte de la ISTIS planul tematic care cuprinde
totalitatea experienţelor care se seamănă anual. Planul tematic trebuie să se respecte
întocmai.
În general, aşezarea experienţelor cu soiuri din cadrul ISTIS se face în blocuri
randomizate cu 4 + 1 repetiţii. Variantele sunt dispuse în ordine în prima repetiţie, conform
planului tematic, fiind randomizate în restul repetiţiilor. Repetiţia a 5-a nu se foloseşte în
calculul statistic, plantele fiind utilizate pentru măsurătorile (determinările) biometrice şi
observaţiile din timpul perioadei de vegetaţie. În această repetiţie, variantele se
însămânţează în ordine, iar numărul plantelor, la prăşitoare sau suprafaţa parcelei se pot
reduce la jumătate.
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1.9.6. Etichetarea experienţelor
Etichetarea experienţelor este obligatorie, aceasta uşurând foarte mult atât
observaţiile care se fac în timpul perioadei de vegetaţie, cât şi unele explicaţii care se dau în
teren. Această operaţie se execută primăvara devreme, pentru culturile de toamnă şi o dată
cu semănatul pentru culturile de primăvară. Codificarea etichetării se va face de expertul
naţional şi va fi strict respectată în teritoriu.
Etichetele se aşează întotdeauna în acelaşi loc pentru toate variantele şi repetiţiile,
de obicei în partea stângă (privită din faţă) şi respectă schema de semănat.
1.9.7. Fertilizarea
Aplicarea îngrăşămintelor minerale se face conform tehnologiilor de cultură întocmite
pentru cultura mare. În stabilirea exactă a dozelor de îngrăşăminte se va ţine cont de planta
premergătoare şi de conţinutul solului în substanţe utile.
Îngrăşămintele minerale trebuiesc aplicate cât mai uniform pe toate parcelele
experimentale. Ele se pot aplica înainte de semănat sau în timpul perioadei de vegetaţie. Cel
mai exact însă se aplică manual, prin împărţirea dozei în două părţi egale, împrăştierea
făcându-se mai întâi de-a lungul parcelei, apoi perpendicular pe lungimea acesteia.
Îngrăşămintele care se aplică în timpul vegetaţiei se vor cântări şi împrăştia separat
pentru fiecare parcelă experimentală.
1.9.8. Semănatul
Semănatul constituie una dintre cele mai importante lucrări care stau la baza reuşitei
unei experienţe, de aceea se cere ca acesta să fie executat cu mare grijă, realizând în
câmpurile experimentale, masive de plante cât mai uniforme şi normal dezvoltate. La
realizarea unei bune uniformităţi a câmpului experimental contribuie şi modul de pregătire a
patului germinativ, viteza de înaintare a maşinilor, repartizarea uniformă a seminţelor etc.
Deosebit de importantă este de asemenea, respectarea strictă a unor elemente tehnologice
specifice fiecărei specii în parte (epoca de semănat, adâncimea de semănat, densitatea
etc.), conform tehnologiei de cultivare.
Epoca de semănat este redată în tabelul următor:
Epoca de semănat
Epoca de semănat
Specia
Anotimpul
Perioada
Grâu de toamnă
toamna
5 – 15 octombrie
Secară
toamna
5 – 15 octombrie
Triticale
toamna
5 – 15 octombrie
Orz de toamnă
toamna
25 septembrie – 5 octombrie
Rapiţă de toamnă
toamna
1 – 10 septembrie
Lucernă
toamna
25 august – 5 septembrie
Raogras aristat
toamna
1 – 10 septembrie
Orzoaică de primăvară
primăvara
20 martie – 5 aprilie
Ovăz
primăvara
20 martie – 5 aprilie
Orez
primăvara
20 aprilie – 5 mai
Porumb
primăvara
10 – 20 aprilie
Sorg
primăvara
1 – 10 mai
Mazăre
primăvara
25 februarie – 5 martie
Fasole
primăvara
20 aprilie – 5 mai
Soia
primăvara
15 – 20 aprilie
Floarea soarelui
primăvara
1 – 10 martie
Rapiţă de primăvară
primăvara
1 – 10 martie
Şofrănel
primăvara
20 – 30 martie
In pentru ulei şi in pentru
primăvara
1 – 10 martie
fibră
Cânepa
primăvara
10 – 20 martie
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Specia
Cartof
Sfeclă de zahăr
Sfeclă furajeră
Leguminoase şi graminee
furajere
Sorg furajer
Tutun

Anotimpul
primăvara
primăvara
primăvara
primăvara
primăvara

Epoca de semănat
Perioada
1 – 20 aprilie
10 – 20 martie
10 – 20 martie
10 – 20 martie
1 – 10 mai
prin răsad în cursul lunii mai

Semănatul se poate executa mecanic sau manual.
Semănatul se poate executa mecanic (cereale păioase, graminee şi leguminoase
furajere, textile, etc.) sau manual (porumb şi alte plante prăşitoare). Pentru semănatul
mecanic se pot folosi semănătorile de tip ICMA S.C.E. – 8.
În cazul utilizării semănătorii de tip ICMA şi a altor semănători de precizie sunt
necesare următoarele lucrări premergătoare:
- stabilirea indicilor de calitate la toate variantele;
- calcularea şi cântărirea cantităţii de seminţe pe fiecare variantă (repetiţie);
- asigurarea probelor de semănat în cutia de seminţe, începând din partea
numerotată a acesteia, care corespunde cu direcţia de înaintare;
- numerotarea în ordine a pungilor de semănat (de la 1 la numărul ultimei parcele
dintr-un parcurs).
La semănat participă 3 persoane: 1 mecanic agricol, 1 laborant care alimentează
semănătoarea şi un muncitor care asigură curăţirea brăzdarelor. Se procedează astfel:
mecanicul aşează maşina de semănat la prima sfoară, se toarnă sămânţa primei pungi în
alimentator, iar când brăzdarele sunt la 0,5 m de începutul parcelei (marcat print-o sfoară) se
declanşează curgerea seminţelor, semănând astfel prima parcelă. Operaţia se repetă prin
restul parcelelor. De reţinut că o rotaţie a discului distribuitor corespunde cu deplasarea
maşinii pe lungimea unei parcele.
Semănatul porumbului şi a altor plante prăşitoare se poate face manual utilizând
plantatoarele, a căror adâncime de semănat se reglează cu mare atenţie.
În cazul în care amplasarea culturilor comparative s-a făcut în solele de uniformizare,
pentru ca rândurile să aibă aceeaşi direcţie cu cele din uniformizare, se procedează în felul
următor: se calculează exact lungimea experienţei (5 blocuri + 4 alei de acces), după care,
prin 2 şănţuleţe făcute cu sapa de-a lungul unei sârme, perpendicular pe direcţia de
semănat, se delimitează conturul experienţei. Se începe semănatul cu semănătoarea SFC 6
sau SFC 8 şi se seamănă cultura de uniformizare până la marginea experienţei. De aici, la
fiecare parcurs, când mecanicul ajunge la şănţuleţe, se decuplează exhanstorul la intrare şi
se cuplează la ieşire fără a ridica semănătoarea. În acest fel, în perimetrul experienţei rămân
trasate rândurile fără a se introduce sămânţa în sol. Se continuă în acest mod până când se
obţine numărul de rânduri necesare experienţei, după care se continuă semănatul în
suprafaţa de uniformizare.
Pe primul şănţuleţ se întinde din nou sârma şi se fixează ţăruşii din 4 în 4 rânduri,
delimitându-se astfel parcelele. Se măsoară la capete lungimea parcelei şi din nou se întinde
sârma pe care se pun ţăruşi. Se măsoară apoi 1,5 m reprezentând aleea dintre etaje şi se
continuă operaţia până la delimitarea celei de-a 5-a repetiţii. Prima şi ultima alee se
delimitează în faţa şi, respectiv, spatele şănţuleţelor. Se marchează numai distanţa între
plante pe rând, sau, în cazul semănatului pe sfoară, se întind sforile de-a lungul rândurilor. În
acest fel, pe lângă operativitate, câmpul experimental capătă un aspect frumos, fără goluri,
iar lucrările mecanice executate în cultura de uniformizare pot fi continuate şi în experienţă.
Pentru unele culturi tehnice cum sunt sfecla şi cartoful, care se seamănă primăvara
foarte timpuriu, terenul se pregăteşte din toamnă. În primăvară, imediat ce se poate intra pe
teren se foloseşte grapa pentru menţinerea apei în sol şi se face şi combaterea buruienilor.
Înainte de semănat la sfeclă se lucrează cu combinatorul. Se vor respecta de altfel toate
normele tehnice cu privire la epoca de semănat, densitatea etc., prevăzute în tehnologiile de
cultivare.
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1.9.9. Lucrări de întreţinere
În experienţe se aplică, în general, toate lucrările de întreţinere cerute de agrotehnica
culturii respective, manuale sau mecanice, cu scopul de a menţine cultura curată de
buruieni. Toate lucrurile se execută cu mare atenţie, cât mai uniform, fără a provoca goluri
sau alte daune care pot influenţa exactitatea datelor experimentale.
Combaterea chimică a buruienilor şi dăunătorilor se face după normele valabile
pentru producţie, existente la momentul respectiv. Insecto-fungicidele nu se aplică la repetiţia
a 5-a pentru a da posibilitatea efectuării observaţiilor. De asemenea, nu se execută
tratamente când este necesară determinarea rezistenţei la boli şi dăunători pentru toată
experienţa.
În cadrul lucrărilor de îngrijire intră şi întreţinerea drumurilor şi aleilor, precum şi cele
privind protecţia culturii împotriva păsărilor.
În perimetrele irigate, aşezarea experienţelor în teren se va face ţinându-se cont de
poziţia antenelor şi hidranţilor în aşa fel încât prin udările care se fac în timpul perioadei de
vegetaţie să nu producă daune culturilor. Este de dorit ca aripile de ploaie să fie aşezate pe
cât posibil pe aleile dintre blocuri.
Trebuie reţinut faptul că, atât irigarea cât şi oricare altă lucrare de întreţinere să fie
executate în aceeaşi zi în toate variantele unei experienţe.

1.10. MAŞINI AGRICOLE PENTRU CÂMPURILE EXPERIMENTALE
Tractorul U - 302
Acest tip de tractor, comparativ cu tractorul L - 445, are un consum redus de
combustibil şi este destinat a lucra în agregat cu maşinile de gabarit mic, care au fost
asimilate în fabricaţie:
- puterea motorului .........................................................................................35 c.p.
- vitezele de deplasare (km/oră): ……………….2,29; 4,13; 6,50; 8,23; 14,87; 23,41;
- ecartamentul ..................................................................................... 820-1320 mx.
- masa (fără greutăţi) ................................................................................... 1890 kg.
Motorul funcţionează pe motorină şi are doi cilindri.
Tractorul L - 445
În agregat cu diferite maşini agricole, execută lucrări în câmpurile experimentale la
culturile de cereale, plante tehnice şi legume:
- puterea motorului ......................................................................................... 45 c.p.
- ecartamentul ............................................................................................. 1250 mx.
- masa .......................................................................................................... 1900 kg.
Agregat de arat şi mărunţit solul
Agregatul este format din plugul PP-2-30 şi grapa stelată:
- lăţimea de lucru ............................................................................................ 60 cm.
- adâncimea de lucru ................................................................................. 15-30 cm.
- masa ............................................................................................................ 275 kg.
- productivitatea ................................................................................. 1,4 ha/schimb.
Discuitor DPV 1, 2
În agregat cu tractorul U - 302 şi L - 445, execută discuirea solului pe parcele mici.
- lăţimea de lucru ............................................................................................. 1,2 m.
- adâncimea de lucru ................................................................................... 5-10 cm.
- masa ............................................................................................................ 275 kg.
- productivitatea ...................................................................................... 0.75 ha/oră.
Semănătoarea pentru culturi prăşitoare
În agregat cu tractoarele U-302 şi L-445, execută semănatul porumbului,
leguminoaselor pentru boabe, legumelor, plantelor medicinale, atât în teren modelat cât şi
nemodelat.
- lăţimea de lucru ................................................................................................ 3 m.
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numărul secţiilor de semănat ............................................................................ 6-8.
tipul distribuitorului - pneumatic pentru seminţele mari;
- mecanic pentru seminţele mici.
distanţa între secţii ................................................................................. 25-70 cm.
adâncimea de lucru ................................................................................... 2-12 cm.
masa ............................................................................................................ 600 kg.
viteza de lucru .......................................................................................... 4-6 km/h.
productivitatea .......................................................................................... 8 ha/sch.

Semănătoarea de precizie pentru sfecla de zahăr
Lucrează în agregat cu tractoarele U - 302 sau L - 445 şi execută semănatul sfeclei
în câmpurile experimentale.
- numărul de rânduri ....................................................................................... 2, 4, 6.
- adâncimea de semănat ............................................................................... 2-6 cm.
- distanţa între rânduri .......................................................................................45cm
- tipul distribuitorului - mecanic cu cilindru orizontal şi palete radiale;
- pneumatic cu disc vertical, cu orificii şi cameră vacum.
Cultivator C.P. - 2,5
Cultivatorul execută concomitent lucrările de întreţinere, afânat şi mărunţit solul.
- lăţimea de lucru ............................................................................................. 2,5 m.
- adâncimea de lucru cu:
- cuţit săgeată - 6-14 cm;
- cuţit daltă – 12-16 cm.
- masa ............................................................................................................ 360 kg.
- productivitatea ................................................................................................. 1 kg.
Cultivator combinat pentru fertilizat şi pregătit patul germinativ la cartofi
Este destinat pentru administrarea îngrăşămintelor chimice granulate concomitent cu
pregătirea terenului în vederea plantării cartofilor.
- lăţimea de lucru ................................................................................................ 3 m.
- ecartamentul ................................................................................................. 1,5 m.
- adâncimea de lucru ................................................................................. 12-14 cm.
- doze îngrăşăminte ................................................................................ 300-935 kg.
- masa .......................................................................................................... 1100 kg.
- productivitatea .......................................................................................... 6 ha/sch.
Cultivator
Execută prăşitul în câmpurile experimentale concomitent cu administrarea de
îngrăşăminte granulate la culturile prăşitoare:
- lăţimea de lucru ..................................................................................... 1,75-4,5 m.
- numărul secţiilor de lucru ................................................................................. 5, 7.
- distanţa între rânduri ............................................................................... 25-80 cm.
- adâncimea de lucru ................................................................................... 6-12 cm.
- norma de îngrăşăminte ..................................................................... 90-560 kg/ha.
- masa ............................................................................................................ 700 kg.
- productivitatea .................................................................................. 0.85-3 ha/ora.
Cultivator pentru deschis şi acoperit rigole
Execută deschiderea rigolelor pentru plantarea cartofilor şi formarea biloanelor.
- lăţimea de lucru ............................................................................................ 4, 3 m.
- distanţa între rânduri ............................................................................... 70-75 cm.
- masa ............................................................................................................ 650 kg.
- productivitatea ................................................................................. 10 ha/ schimb.
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Freza F - 1,25
Este utilizată la pregătirea patului germinativ.
- lăţimea de lucru ........................................................................................... 1,25 m.
- adâncimea de lucru ...................................................................................... 12 cm.
- masa ............................................................................................................ 500 kg.
- productivitatea ....................................................................................... 0,5 ha/sch.
Maşina de stropit MSP - 100
Această maşină este folosită pentru administrarea ierbicidelor şi insecticidelor, în
soluţii lichide, la plantaţiile de pomi şi viţă de vie, la legume, precum şi la irigarea culturilor.
- lăţimea de lucru ................................................................................................ 4 m.
- debitul pompei ........................................................................................ 30 m3/oră.
- presiunea de lucru ...................................................................................... 1,5 atm.
- masa .............................................................................................................. 73 kg.
- trenul de rulare ............................................................................... 2 roţi cu pneuri.
- capacitatea rezervorului ............................................................................. 100 litri.
Maşina de stropit MS - 300
Execută lucrări de stropit cu insecto-fungicide şi ierbicide.
- capacitatea rezervorului ................................................................................. 300 l.
- lăţimea de lucru ....................................................................................... 4 şi 12 m.
- presiunea pompei .................................................................................... 6-10 atm.
- norma de lichid ................................................................................ 175-1250 l/ha.
- masa ............................................................................................................ 200 kg.
Cositoarea cu cuţit dublu
Lucrează în agregat cu tractorul U-302.
Lăţimea de lucru este de 1,5 m.
Batoze pentru treierat spice
Este acţionată electric şi execută treieratul spicelor de cereale păioase pentru probe
de laborator.
- diametrul bătătorului .................................................................................. 180 mm.
- lăţimea bătătorului ..................................................................................... 180 mm.
- masa .............................................................................................................. 70 kg.
- turaţia bătătorului ......................................................................... 150-190 rot./min.
- turaţia ventilatorului ........................................................................... 1980 rot./min.
Batoza pentru treierat snopi
Execută treieratul snopilor de cereale păioase, în partizi mici, indiferent de raportul
boabe/paie.
- acţionare ...................................................... de la priza tractorului U-302 sau de la
motor electric de 3,5 kw
- turaţia bătătorului ....................................................................... 700-1200 rot./min.
- ventilatorul ............................................................................................ 600 rot/min.
- debitul de aer .............................................................................................. variabil.
- scuturătorul ...................................................... cu grătar oscilant şi curent de aer.
- trenul de rulare .............................................................................. 2 roţi cu pneum.
- ecartamentul ........................................................................................... 1125 mm.
- masa ................................................................................................................ 325.
- productivitatea ....................................................................................... 260 kg/oră.
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Vânturătoarea pneumatică
Se foloseşte pentru curăţirea şi sortarea pneumatică a probelor de seminţe de
cereale şi de ierburi.
- lungimea .................................................................................................. 1260 mm.
- lăţimea ....................................................................................................... 640 mm.
- înălţimea .................................................................................................... 700 mm.
- acţionarea .................................................................. cu motor electric de 0,36 kw.
- masa .............................................................................................................. 48 kg.
Sortator de seminţe cu site
Sortează seminţele prin site după dimensiuni. Se pot sorta loturi mici de seminţe
recoltate din câmpurile exeperimentale:
- volumul coşului de alimentare ...................................................................... 10 dm.
- acţionarea ................................................................. cu motor electric de 0,37 Kw.
- masa ............................................................................................................ 120 kg.
Combina de recoltat porumb C 3 P
În agregat cu tractorul U-350, combina recoltează porumbul sub formă de ştiuleţi.
Concomitent toacă tulpinile şi le aruncă în remorcă.
- nr. de rânduri ........................................................................................................ 3.
- distanţa între rânduri .................................................................................... 70 cm.
Maşina de scos cartofi
Este destinată efectuării lucrărilor de recoltare a clonelor din categoriile biologice
superioare cu scoaterea cartofilor şi lăsarea acestora în brazdă în urma maşinii.
- tipul ............................................................................................................. tractată.
- acţionare ............................................................................... de la priza tractorului.
- lăţimea de lucru ............................................................................ 1 rând 70-75 cm.
- adâncimea de lucru ...................................................................................... 20 cm.
- masa ............................................................................................................ 300 kg.
- productivitatea ..................................................................................... 1ha/schimb.
Decorticator de seminţe
Este acţionat de un motor electronic şi execută decorticatul seminţelor de orez, orz,
etc.
-

-

puterea motorului ......................................................................................... 0,4 kw.
turaţia ......................................................................................... 600-2000 rot./min.
productivitatea ......................................................................................... 50 kg/oră.

Batoză de porumb purtată
- Tipul batozei: cu bătător rotativ cu pinteni, contrabătător cu vergele, articulat şi
evacuarea separată a boabelor şi ciocălăilor.
- Destinaţie: Batozarea experienţelor cu porumb din câmpurile experimentale
precum şi a porumbului de consum din fermele de producţie.
- Caracteristici: poate fi acţionată de la priza de putere a tractoarelor de 45 CP sau
30 CP sau electric. Turaţia normală de lucru: 1500-1850 rot./min.
Impurificarea probelor :
Boabe pe ciocălăi:
Boabe în masa de ciocălăi: 0,5
Capacitatea de lucru: 5 t/oră.
Combina pentru recoltat cereale păioase în culturile experimentale
Combina este purtată de tractorul U-302. Are următoarele caracteristici:
Aparatul de tăiere - lăţimea de lucru 1 m, prezintă şi degete şi lame cu pasul de
76,2 mm; are rabator cu două furci, iar turaţia axului este de 24 rot./min.
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Transportator de alimentare - bandă cu pânză cauciucată având distanţa între suluri
de 1750-1770 mm, viteza benzii fiind de 1,1 m/s.
Transportul de uniformizare = bandă cu pânză cauciucată, distanţa între suluri
395±20 mm; viteza benzii =1,1 m/s.
Aparatul de treierat are bătător cu 6 şine riflate; lungimea acestuia este de 760 mm,
iar diametrul de 350 mm; turaţia de 1260-1450 rot./min; contrabătător cu 6 şine.
Sistemul de separare şi curăţire are două site oscilante (270 oscilaţii pe minut).
Ventilatorul curăţirii cu patru palete (turaţia 1755 rot./min.).
Transportul de vraf = bandă cu pânză cauciucată; turaţia axului motric 270/min şi
diametrul 55 mm.
În ultimii ani centrele de testare au fost dotate cu utilaje pentru tehnican
experimentală de ultimă generaţie de provenienţă străină precum:
Semănătoare autopropulsată de precizie PLOTKING, cu următoarele caracteristici:
- lungimea…………………………………………………………..………………1930 mm
- lăţimea………………………………………………………………………2000-2980 mm
- înălţimea …………………………………………………………..………………2200 mm
- greuratea……………………………………………………….….………….1900-2300 kg
- predistribuitor şi tuburi pentru 2,3 şi 4 rânduri
- cutie de seminţe
- distanţa între rânduri de la 32-100cm
- distanţa între boabe pe rând 1,5-50cm
Combina autopropulsată CLASSIC
- combina este dotată în principal cu echipament de recoltat cereale păioase,
- echipament de recoltat porumb pe 2 rânduri ,
- echipament de recoltat floarea-soarelui pe 2 rânduri,
Semănătoare pentru elite HEGE 96
- seamănă seminţele pe un rând pe lungimea de 2 m
- adâncimea de semănat reglabilă 2-7 cm.
Semănătoare pneumatică pentru cereale păioase HEGE 80
- nr. rânduri ………………….………………………………………..…………2-16 rânduri
- lăţimea de lucru……………………………………………………………..1250-1800
mm
- distanţa între rânduri ……..………………………………………..…………………..8 cm
- diametrul distribuitorului de îngrăşăminte . …………..…………………75,50 si 30 mm
Maşina pentru tratat umed la seminţe pentru experienţe HEGE 11 pentru cantităţi
mici (20 - 3000g)
- îmbăiere redusă a seminţei 1l pentru 20 – 100 g sămânţă
- îmbăiere medie a seminţei 7l pentru 80 – 1000 g sămânţă
- îmbăiere puternică a seminţei 14,5l pentru 500 – 3000 g sămânţă
- golire manuală folosind manuşi de protecţie.
Tractor MASSEY FERGUSON MF 2430ST
- putere 66-67 CP
- diesel
- 4 cilindrii
- răcire cu apă
- masa totală 3510 kg
- ecartament max. 1880 mm
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1.11. Observaţii în timpul vegetaţiei
1.11.1. Generalităţi
Observaţiile de vegetaţie constituie un important capitol al experienţelor cu soiuri,
având rolul de a întregi tabloul pe care-l oferă noile creaţii.
La notarea observaţiilor de vegetaţie se vor avea în vedere şi respecta următoarele
principii de bază:
a) observaţiile se efectuează toată perioadă de vegetaţie şi se notează când s-au
realizat;
b) observaţiile se fac de aceeaşi persoană de la semănat până la recoltare, putând fi
ajutată de a doua persoană numai pentru înregistrarea acestora;
c) datele înscrise trebuie să reprezinte măsurători şi numărători directe, înainte de a fi
apreciate în note şi calificative;
d) la fiecare notare se va trece data executării ei.
Datele privind caracterele morfologice, reacţia faţă de factorii de mediu, comportarea
la atacul bolilor, dăunătorilor şi altor paraziţi, precum şi însuşirile calitative completează pe
cele privitoare la producţie şi explică interdependenţa dintre producţie şi caracteristicile
soiului.
Toate notările cu privire la experienţe şi toate observaţiile de vegetaţie trebuie trecute
sistematic şi cronologic în registrul de câmp, iar sinteza acestora în fişele de observaţii
specifice fiecărei specii, care se prelucrează automat.
1.11.2. Registrul de câmp
Registrul de câmp cuprinde în paginile lui elementele de bază ale fişelor de observaţii
proprii fiecărei experienţe.
Fiecare centru de testarea soiurilor trebuie să întocmească anual un registru de
câmp, în care să se noteze permanent tot ce are tangenţă cu fiecare experienţă în parte.
Elementele componente ale registrului de câmp sunt următoarele:
a) o pagină cu planul (harta) centrului, pe care se delimitează solele corespunzător
asolamentului stabilit, cu indicarea pe acest plan a experienţelor, în cazul câmpului
de experienţe mobil. În cazul câmpului fix de experienţe, planul acestuia se va
prezenta separat;
b) mai multe pagini sunt rezervate datelor meteorologice de bază: temperaturi
minime, maxime şi medii, precipitaţii, umiditatea relativă a aerului, insolaţia, etc.
Tot pe aceste pagini, se notează fenomenele deosebite (grindină, polei, furtuni,
ploi torenţiale, temperaturi excesive cu efecte dezastruoase, etc.), precum şi
caracterizarea generală a mersului vremii în raport cu principale faze de vegetaţie
ale culturilor.
Centrele de testarea soiurilor care nu au în dotare aparatura meteorologică necesară,
se vor folosi de datele celei mai apropiate staţii meteorologice din zonă.
De asemenea, tot în acest spaţiu, se pot cumula datele privind temperaturile active
(≥100C) în vederea stabilirii sumei acestora, cumulate în perioada de vegetaţie.
În fiecare dimineaţă, se înregistrează temperatura minimă a zilei şi temperatura
maximă a zilei precedente, cu care se calculează temperatura medie.
Având în vedere că temperaturile utile sunt cele cuprinse între 100C şi 300C, în
calculul sumei temperaturilor se iau în considerare valorile cuprinse între aceste limite.
Valorile termice mai mici de 100C sau mai mari de 300C, se consideră 100 C, respectiv 300 C.
Temperaturile cumulate se înscriu într-un tabel care are liniatura prezentată mai jos
(cu exemplificare, în funcţie de temperaturile la fiecare specie):
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Observaţii meteorologice
Luna şi
ziua
V

1
2
3
4
1
●
●

Temperatura Temperatura Temperatura
minimă
maximă
medie
10
10
11
12
●
●
●

14
30
19
18
●
●
●

12
20
15
15
●
●
●

Câştig
zilnic de 0C
peste 10
2
10
5
5
●
●
●

Câştig
cumulat

Precipitaţii
mm.

12
17
22
●
●
●

-

Pe baza datelor înregistrate se alcătuieşte un grafic după modelul de grafic lunar şi
care trebuie să facă parte din registrul de câmp.
Dacă în tabel minimele < 100C se consideră 100C, iar maximele > 300C se consideră
0
30 C, în grafic se înscriu valorile exacte pentru a putea evidenţia "stress-urile de frig şi cald".
Cu aceste elemente se stabileşte sursa temperaturilor utile în perioada semănatmaturitate pentru fiecare hibrid de porumb, floarea-soarelui sau soi de soia.
În continuare, registrul de câmp se împarte în secţiuni pe culturi şi experienţe.
La începutul fiecărei secţiuni se va trasa cât mai exact planul experienţelor, care să
poată permite orientarea exactă în câmp şi identificarea fiecărei variante, chiar dacă, din
motive accidentale, ar lipsi etichetele.
La planul experienţei se adaugă datele generale ale experienţei (planta
premergătoare, rotaţia, lucrările de pregătirea solului, îngrăşămintele aplicate, etc.).
În continuare, fiecare experienţă va cuprinde fişele de observaţii care vor fi liniate în
registru după modelul fişelor tip.
1.11.3. Fişele de observaţie
Colectivul central din ISTIS a elaborat un set de fişe capabile să cuprindă informaţiile
de bază pentru toate speciile de culturi de câmp.
În cele ce urmează se prezintă modul de completare al fişelor, cu referire la fiecare
grup de plante agricole (cereale păioase, porumb, leguminoase, textile, cartof, sfeclă, plante
perene etc.).
Amănuntele pe specii sunt expuse în capitolele privind experienţele de soiuri.
Pentru fiecare experienţă se completează setul de câte 4 fişe de observaţii prevăzute
în Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului 1348/23 decembrie 2005 anexa nr. 7, care
se transmit la ISTIS. Fişele reprezintă copia fidelă a registrului de câmp. Un exemplar din
fişele de observaţii şi registrul de câmp, se păstrează în arhiva CTS.
1
2
3
4
5
6
7

Fişa Date generale asupra experienţei are înscrise următoarele specificaţii:
Nr. fişă
- 1
Zona
- Se completează codul zonei de cultură, corespunzător
celui indicat în planul tematic, la fiecare specie în parte
(număr întreg).
C.T.S.
- Se înscrie codul centrului.
Grupa
- Se înscrie codul grupei sau al speciei (cereale păioase,
porumb, leguminoase pentru boabe, cartof, etc.), aşa cum
este prevăzut în planul tematic (număr întreg).
Subgrupa/Specia
- Se înscrie codul subgrupei (grâu comun de toamnă, soia,
sfeclă de zahăr, in pentru fibră, etc.), aşa cum este
prevăzut în planul tematic (număr întreg).
Nr. experienţă
- Se notează numărul curent al experienţei aşa cum este
marcat în planul tematic pe anul în curs (număr întreg).
Condiţii de cultură
- În spaţiul rezervat se înscrie codul "0" pentru cultura
neirigată şi codul "1" pentru cultură irigată.
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8

An de experimentare

-

9

Metoda de aşezare

-

10

Altitudinea

-

11
12
13
14

Tipul de sol
Nr. soiuri
Nr. repetiţii
Nr. plante/ha (m.p.)

-

15

Suprafaţa parcelei
(m.p.)
Planta premergătoare

-

16

-

Se completează anul de recoltă, ţinând seama că la
culturile de toamnă producţia se realizează în anul
următor semănatului.
Se notează codul metodei astfel:
- 1 pentru pătratul latin;
- 2 pentru dreptunghiul latin.
Se înscrie cifra în metri a altitudinii locului de
experimentare (numai întreg).
Se înscrie tipul de sol.
Se înscrie numărul de soiuri din experienţa respectivă.
Se înscrie numărul de repetiţii al experienţei.
Pentru grupele de culturi la care se cere numărul de
plante la hectar, se va înscrie această valoare în numere
întregi.
Pentru culturile care se seamănă în rânduri dese se va
înscrie suprafaţa parcelei în m.p., în numere întregi.
Se înregistrează denumirea plantei premergătoare.

În continuarea acestor informaţii, fişa Date generale asupra experienţei mai cuprinde
3 rubrici, după cum urmează:
1. Date meteorologice
- Se trec din registrul de câmp datele pe luni şi decade
privind temperaturile medii, cu indicarea minimei şi
maximei absolute, precum şi precipitaţiile cumulate pe
decade, cu indicarea numărului de zile de ploaie.
2. Pregătirea terenului
- În această rubrică se specifică felul lucrării, data şi
adâncimea de lucru, aşa cum sunt menţionate în registrul
de câmp.
3. Fertilizarea
- Se specifică felul îngrăşămintelor, data încorporării şi
doza de substanţă activă în kg s.a./ha.
4. Însămânţarea
- Se completează cu cifre, în afară de numele produsului
folosit la tratarea seminţei.
5. Întreţinerea
- Se specifică în ordine cronologică, felul lucrărilor şi data
executărilor.
6. Irigarea
- Se trece pentru fiecare udare în parte data şi norma de
udare în m3/ha.
7. Alte lucrări
- Rubrica este prevăzută pentru cazuri speciale.
8. Recoltarea
- Se trec datele privind recoltarea şi treieratul, fie că ele se
fac concomitent, fie separat.
În fişa Date de producţie coloanele Suprafaţa parcelei sau Număr de plante/parcelă
se referă la cele două categorii de plante, semănate des sau în rânduri rare:
1) la culturile care se însămânţează în rânduri dese (cereale păioase, mazăre, fasole,
soia, rapiţă, in pentru fibră şi pentru ulei, graminee şi leguminoase perene, etc.), în coloanele
respective se înscriu suprafeţele aferente, în m.p.
2) La culturile care se însămânţează în rânduri rare (porumb, cartof, sfecla de zahăr
şi furajeră, etc.) se înscrie numărul de plante pe parcelă (număr întreg).
- Coloanele "umiditatea %": se înscriu cifrele corespunzătoare umidităţii determinate
la recoltare, exprimate în procente, cu o singură zecimală.
- Coloana "randament" se notează pentru porumb, exprimând în procente, cu o
zecimală, raportul boabe/ştiulete.
Datele fenologice şi caracterele morfo-fiziologice specifice fiecărei specii sunt
înregistrate în fişele de observaţii 3 şi 4. Modul de completare al acestor fişe este redat în
partea specială la fiecare specie.
În fişa nr. 4 se înregistrează comportarea faţă de atacul bolilor şi dăunătorilor.
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1.11.4. Comportarea la boli şi dăunători
Metode şi tehnica controlului fitosanitar
În rubricile fişei 4 se va înscrie denumirea ştiinţifică a bolii sau dăunătorului respectiv,
urmărind indicaţiile prezentate în continuare.
Cunoaşterea stării de sănătate şi de comportare a soiurilor de plante la atacul
agenţilor fitopatogeni şi a dăunătorilor prezintă mare importanţă în vederea stabilirii eficienţei
economice diferitelor verigi ale tehnologiei culturii (fertilizare, irigare, rotaţie etc.) cu implicaţii
directe asupra producţiei, furnizând, totodată, indicii preţioase asupra însuşirilor genetice a
speciilor şi soiurilor în vederea utilizării lor în procesul de ameliorare şi de testare şi
înregistrare a soiurilor.
Efectuarea controlului fitosanitar are două obiective distincte:
1. Identificarea agenţilor fitopatogeni din cultura controlată;
2. Stabilirea frecvenţei şi a intensităţii atacului produs de aceştia.
Gradul în care plantele sunt atacate de un patogen sau dăunător variază cu specia,
fenofaza, soiul, sistemul de cultură, evoluţia factorilor de mediu, etc.
Atacul agenţilor fitopatogeni asupra plantelor, care are ca efect diminuarea cantitativă
şi deprecierea calităţii producţiei, se exprimă valoric prin notarea frecvenţei (F%), a
intensităţii (I%) şi a gradului de atac (G.A%).
Frecvenţa atacului (F%) a unui agent fitopatogen reprezintă procentul de plante sau
de organe atacate (N) raportat la numărul total de plante sau de organe controlate (Nt).

F (%) =

N x 100
,
Nt

în care:

N = numărul de plante (organe) atacate
Nt = numărul total de plante (organe) observate (controlate).
Valoarea frecvenţei atacului ne informează numai asupra răspândirii agentului
fitopatogen.
Intensitatea atacului (I%) unui agent fitopatogen reprezintă valoarea relativă a
gradului de acoperire a plantei sau a organului analizat (tulpină, frunze, spice etc.),
exprimată în procente (%) din suprafaţa totală a plantei sau a organului atacat. Intensitatea
se notează pentru fiecare organ sau plantă prin note sau procente, pentru ca în final să se
calculeze intensitatea medie.
Pentru redarea intensităţii atacului, în cazul majorităţii bolilor (pătări foliare, mănări,
rugini), se utilizează scara de notare de la 0 la 6, după cum urmează:
Scara de notare a intensităţii atacului
Suprafaţa atacată
Nota intensităţii
(%)
atacului
0
0
1-3
1
4-10
2
11-25
3
26-50
4
51-75
5
76-100
6
După notele acordate în cele 6 clase, din tabelul de mai sus, pentru calculul
intensităţii medii a atacului se foloseşte formula:

I (%) =

∑

(i x f )

,

în care:

n

i = procentul notei acordate;
f = numărul de plante (organe) notate cu nota respectivă;
n = numărul total de plante (organe) atacate analizate.
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Dacă, spre exemplu, într-o observaţie au fost stabilite următoarele:
%
Nota acordată
de plante sau organ
Numărul de cazuri
atacat
100
0
0
40
1
3
Nr. = 205
30
2
10
10
n=105
3
25
20
4
50
5
5
75

I% =

(3 x 40) + (10 x30) + (25 x10) + ( 20 x50) + (5 x75) 2045
=
= 19,4%
105
105
F (%) =

n x 100 105 x 100
=
= 51,2%
Nt
205

În prezent pentru calcularea intensităţii medii a atacului se apreciază ca fiind mai
apropiată de realitate notarea în scara F.A.O. ( care foloseşte note de la 1 la 9).
Nota 1 - dacă atacul nu se observă;
Nota 2 - când atacul este incipient, cu simptome puţin evidente;
Nota 3 - dacă petele ocupă până la 5% din suprafaţă;
Nota 4 - când petele acoperă între 5-15% din suprafaţă;
Nota 5 - când petele acoperă între 15-25% din suprafaţă;
Nota 6 - când petele acoperă între 25-40% din suprafaţă;
Nota 7 - când petele acoperă între 40-50% din suprafaţă;
Nota 8 - când petele acoperă între 50-75% din suprafaţă;
Nota 9 - când petele acoperă între 75-100% din suprafaţă.
Pentru a exprima pagubele produse de o boală oarecare, se calculează şi gradul de
atac care reprezintă expresia extinderii gravităţii atacului culturii sau a numărului total de
plante.
Gradul de atac se calculează după relaţia:

G. A.% =

F % x I % 51,2 x 19,4
=
= 9,9%
100
100

Aceste calcule se efctuează în toate observaţiile fitosanitare experimentale, cu
deosebire în loturile semincere şi pentru stabilirea (cunoaşterii) comportării unor soiuri de
plante la atacul agenţilor fitopatogeni.
Densitatea numerică (Dn) se exprimă prin numărul mediu de indivizi al unui
dăunător pe unitatea de control (m.p., plantă, frunză, spic, etc.). Densitatea numerică se
calculează raportând numărul total de indivizi (adulţi, larve) aparţinând aceleiaşi specii de
dăunător, la numărul de plante sau organe controlate sau la unitatea de suprafaţă a culturii
(m.p.) efectiv controlată.
Metode de lucru
Întotdeauna, înainte de începerea observaţiilor propriu-zise, se vizitează fiecare
experienţă pentru a se face o apreciere de ansamblu a stării fitosanitare, stabilindu-se
parcela (repetiţia) fiecărui soi, hibrid sau linie cu atacul cel mai grav (intens) pentru fiecare
boală prevazută a fi urmarită.
Efectuarea acestei examinări este necesară, deoarece observaţiile pentru stabilirea
comportării unui soi, hibrid sau linii, se vor face numai într-o singură parcelă (repetiţie) din
cele 4 existente în experienţă, respectiv în aceea în care boala urmărită se manifestă cel mai
intens (puternic).
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În această situaţie, spre exemplu la experienţa cu grâu, la un anumit soi, în funcţie de
gradul de acoperire al plantei cu simptomele bolii, observaţiile şi notările pentru una sau mai
multe boli se pot face în aceeaşi parcelă, în timp ce pentru alta sau altele în alta parcelă,
ş.a.m.d.; exemplu, pentru făinare şi rugini, atacul cel mai intens s-a constatat în parcela 3,
pentru septorioză şi fuzarioză în parcela 4, iar pentru mălură în parcela 2.
Observaţiile pentru estimarea frecvenţei şi intensităţii atacurilor se efectueaza diferit,
în funcţie de tehnologia de cultură a diverselor specii de plante gazdă, în prezent existând
sisteme de notare adaptate specificului culturii şi agentului patogen.
La cereale păioase, in, cânepa, linte şi alte plante cu rânduri dese
Aşa după cum s-a menţionat mai sus, pentru fiecare soi sau linie din experienţă,
observaţiile se fac numai într-o singură parcelă (repetiţie), în care atacul este cel mai
puternic pentru patogenii urmăriţi, în perioada în care boala se manifestă cel mai intens.
În cazul experienţelor în care se urmăreşte comportarea la boli a soiurilor, nu se vor
aplica tratamente chimice.
În parcela sau parcelele în care se fac observaţiile, se stabilesc 5 puncte amplasate
la distanţă egală unul de altul pe una din cele 2 diagonale ale parcelei, în care se vor
controla plantele (fiecare separat), cuprinse într-un spaţiu liniar de 40 cm lungime pe direcţia
rândului, pentru fiecare punct de observaţie conform schiţei alăturate.
Exemplu de amplasarea punctelor de observaţii şi control a plantelor într-o parcelă

...........................................................................
....................................................................................
.................................... ..............................................
.................................................... ..............................
.....................................................................................
.. .....

rândul 1
rândul 2
rândul 3
rândul 4
rândul 5

Astfel, în parcela aleasă pentru observaţii se va analiza fiecare plantă cuprinsă într-un
spaţiu liniar de 200 cm lungime = (40 cm lungimea unui punct de observaţie × 5 puncte).
În urma analizei vizuale a fiecărei plante se notează, în caietul de observaţii în teren,
dacă planta sau organul este atacat sau nu.
Când planta nu este atacată (deci nu prezintă niciun simptom al bolii ţintă (urmărite)),
se notează cu circa 0, iar când este atacată se notează cu una din valorile scărilor
menţionate (0 la 6 sau 1 la 9), care corespund cel mai bine cu gradul (procentul) de
acoperire al plantei cu atacul respectiv sau cu simptomele bolii.
După ce s-au analizat toate plantele din cele 5 puncte de control se va calcula frecvenţa
F(%) şi I (%) atacului.
Cele 2 valori calculate, respectiv F(%) 74,3 şi I (%) 35,8 se vor trece în fişă la coloana
rezervată bolii respective pentru soiul urmărit. În acest mod se va proceda şi cu celelalte boli
de la toate soiurile din experienţă.
Pentru notarea atacului de rugini la cereale se utilizează frecvent scara Colb modificată:
Nota 0 = lipsa atacului
1 = atac1-5%
2 = atac 6-10%
3 = atac 11-25%
4 = atac 26-40%
5 = atac 41-65%
6 = atac 66-100%
Exemplu: să presupunem că în urma observaţiilor efectuate într-o experienţă cu grâu
la soiul X, pentru a se stabili care este atacul produs de făinare, în cele 5 puncte de control
din parcela 3, apreciată ca cea mai atacată, respectiv pe cei 200 cm liniari, au fost găsite şi
analizate 222 plante, notate astfel:
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Planta
nr.
1
2
3
4
.
.
89
90
91
92
93

Intensitatea atacului
pe fiecare planta
10%
0%
15%
0%
.
.
20%
0%
15%
5%
15%

Planta
nr.
94
95
96
.
.

Intensitatea atacului
pe fiecare planta
10%
0%
15%
.
.

218
219
220
221
222

5%
10%
20%
0%
15%

Total 222

Total 5905%

În urma notărilor efectuate, presupunem că au rezultat următoarele date:
- total plante controlate în parcelă (N)
= 222 bucăţi
- total plante atacate (n)
= 165 bucăţi
- suma totală a procentelor de atac a plantelor controlate (a) = 5905%
- plante neatacate au fost notate cu 0 (b)
=
57bucăţi
În această situaţie:

nx100 165 x100
=
= 74,3%
N
222
a 5905
=
= 35,8%
Intensitatea atacului I (%) =
n 165
Frecvenţa atacului F (%) =

Pentru unele boli (de ex. mălura grâului, tăciunii zburători ai grâului, orzului, ovăzului
etc.) se va calcula numai frecvenţa atacului.
Aşa de exemplu, la unul din soiurile de grâu, făcându-se observaţii pentru
comportarea acestuia la mălură, s-a constatat că din totalul plantelor existente şi controlate,
222 în cele 5 puncte de observaţii din parcela 2 (parcela în care au fost cele mai multe spice
atacate) s-au identificat 18 plante (spice) mălurate, restul de 204 nefiind atacate.
În acest caz, frecvenţa atacului este:

F (%) =

nr. spice mălură × 100 18 x100
=
= 8,1%
nr. spice controlate
222

La plantele prăşitoare modul de notare şi de calcul a celor două elemente necesare
pentru aprecierea atacului, F(%) si I(%), este asemănător cu cel de la cerealele păioase,
însă observaţiile şi controlul plantelor se va efectua în modul următor:
- la plantele cu talie înaltă (porumb, floarea-soarelui, tutun etc.) obsrevaţiile şi notările
pentru fiecare soi, hibrid sau linie, se vor face în parcelă cu cel mai intens atac produs de
boala urmărită.
Observaţiile se fac la toate plantele din parcela respectivă.
Exemplu: În urma observaţiilor efectuate pentru helmintosporioză la porumb, din
totalul de 116 plante existente şi controlate în parcela 2, ( în care atacul a fost cel mai intens)
dintr-un anumit soi sau hibrid, 35 de plante au fost atacate, iar 81 neatacate, notate cu nota
0. Plantele neatacate au fost notate fiecare cu procentul (%) de atac corespunzator gradului
de acoperire cu simptomele bolii, după cum urmează:
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Planta
nr.
1
2
3
4
6
7
.
.
50
51
.
111
112
113
114
115
116
Total plante
controlate

116

Intensitatea atacului
pe planta
0
0
10%
5%
0%
15%
.
.
0%
10%
.
0
15%
5%
10%
0
0
Suma procentelor
de atac pe toate
625%
plantele

Deci:
N = plante controlate - 116
n = plante atacate - 35
a = suma procentelor de atac de pe toate plantele - 625
b = numărul plantelor neatacate, notate cu 0-81

nx100 35 x100
=
= 30,1 , iar
N
116
a 625
I (%) = =
= 17,8%
n 35

În acest caz : F (%) =

În mod asemănător se vor face observaţiile şi notările şi pentru celelalte soiuri.
Ca şi la cerealele păioase, pentru anumite boli ale prăşitoarelor, ca de exemplu,
tăciunele îmbrăcat al porumbului sau mana florii-soarelui etc. se va calcula, de asemenea,
numai frecvenţa atacului.
Exemplu: În parcela 4 (repetitia 4 ) s-au controlat toate plantele (116) existente de
floarea-soarelui dintr-un anumit soi sau hibrid, dintre care 21 au fost atacate (pitice).

F (%) =

21x100
= 18,1%
116

În mod asemănător se va proceda şi cu celelalte soiuri sau hibrizi de floare, pentru
boala respectivă, iar în fişă se va înscrie numai valoarea frecvenţei atacului.
- pentru plantele cu talie joasă (sfeclă, cartof, ricin, soia, pepeni, vinete, varză, ţelină,
etc.)
În cadrul acestui grup de plante, pentru fiecare soi sau linie din experienţă,
observaţiile se vor efectua, de asemenea, numai într-o singură parcelă (repetiţie), respectiv
în aceea în care atacul bolii ţintă (urmărite) se manifestă cel mai intens.
În parcela stabilită, se efectuează, observaţii amănunţite asupra tuturor plantelor
existente la data controlului, notările făcându-se după sistemul descris la celelalte plante.
Exemplu: Să presupunem, că în urma observaţiilor efectuate la un soi de sfeclă sau
soia, în vederea stabilirii comportării acestora la mană, în parcela 1 (repetiţia1) fiind cea mai
intens atacată, s-au notat următoarele date la cele 112 plante controlate.
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Planta
nr.
1
2
3
4
5
6
.
.
.
50
.
.
107
108
109
110
111
112
Total plante
controlate
112

•
•
•

Intensitatea atacului
(%) pe plantă
5%
15%
0
0
5%
10%
.
.
.
10%
.
.
15%
0
10%
15%
0
15%
Suma totala a
procentelor de atac
1350%
de pe plantele atacate

În urma notărilor au rezultat următoarele:
plante controlate = 112 exemplare;
plante atacate, presupunem că sunt = 61 exemplare;
suma procentelor de atac de pe plantele bolnave = 1350%

F (%) =
I (%) =

61x100
= 54,4%
112
1350
= 22,1%
61

Valorile obţinute, respectiv F = 54,4% şi I% = 22,1%, se vor trece în fişă la rubrica
bolii şi soiului respectiv (urmărit).
În cazul virozelor, boli în mare majoritate caracterizate printr-o infecţie sistemică, în
condiţii naturale, se fac în general aprecieri numai asupra frecvenţei plantelor sau a
organelor atacate F (%) conform formulei menţionate pentru micoze.
Pentru bolile virotice cu infecţie locală, care se manifestă numai pe organul direct
inoculat (de obicei pe frunze) şi foarte rar pe fructe se va aprecia atât frecvenţa plantelor
infectate, cât şi intensitatea după numărul de leziuni de pe frunze şi de pe fructe (de ex. în
cazul vărsatului prunului, a mozaicului tomatelor etc.).
În cazul bacteriozelor, în funcţie de specia plantelor gazde, sistemul de notări şi de
calcul a celor două elemente pentru aprecierea atacului, F% si I%, este acelaşi ca şi pentru
micoze.
În cazul atacurilor produse de dăunători se urmăreşte frecvenţa acestora pe plante
sau m². Dacă este cazul se notează pragul economic de dăunare (P.E.D.).
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1.12. Alte tipuri de teste
În afara testării oficiale, la ISTIS se execută la solicitarea beneficiarului următoarele
teste:
 teste preliminare în vederea testării oficiale a soiurilor;
 testele privind comportarea soiurilor în condiţii de producţie.
1.12.1. Testele preliminare se efectuează pentru orientarea aplicantului în vederea
înscrierii soiurilor noi la testarea oficială.
Testele preliminare se execută pentru creaţiile noi autohtone şi străine, în 1-3 locaţii,
cu număr redus de repetiţii (2-3) şi cu suprafaţa parcelei la nivelul parcelelor destinate
efectuării testului VAU.
În cadrul acestor teste se determină capacitatea de producţie, umiditatea la recoltare,
masa a 1000 de boabe şi rezistenţa la cădere sau frângere.
1.12.2. Testele privind comportarea soiurilor în condiţii de producţie se organizează
de către I.S.T.I.S. în unul sau mai multe CTS-uri, la solicitarea beneficiarilor. Aceste teste se
referă la comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de înregistrare.
În cadrul acestor teste, soiurile vor fi comparate cu soiuri deja răspândite în producţie,
iar suprafaţa parcelelor va fi de 0,2 - 1,0 ha pentru culturi de câmp şi 0,1 - 0,2 ha pentru
legume. Se vor face numai determinări privind capacitatea de producţie (producţia recoltată,
umiditatea la recoltare, masa a 1000 de boabe şi masa hectolitrică).
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Speciile la care se efectuează testul VAU pentru fiecare CTS
Nr.
crt.
1
2

Centrele de testarea soiurilor
(CTS)
ARAD
BACĂU

3

COGEALAC

4

DEJ

5

DÂLGA

6

HĂRMAN

7

INAND

8

LUDUŞ

Testul VAU
Speciile
porumb – rezistenţa la diabrotica
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitimpurii şi mijlocii
nord
leguminoase pentru boabe (mazăre,
fasole, bob)
plante oleaginoase
sfecla de zahăr
cartof
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi şi
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
sfecla de zahăr
cereale păioase de toamnă şi
primăvară
porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii,
extratimpurii
graminee şi leguminoase furajere
rapiţă de toamnă
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
plante pentru fibră
cartof
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi şi
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
sorg furajer
cereale păioase de toamnă şi
primăvară
rapiţă de primăvară
muştar
cartof
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
porumb – hibrizi semitimpurii şi timpurii
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi,
mijlocii sud, mijlocii nord şi timpurii
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
plante pentru fibră
cereale păioase de toamnă şi
primăvară
porumb – hibrizi timpurii şi mijlocii
cartof
sfecla furajeră
sfecla de zahăr
graminee şi leguminoase furajere
plante pentru fibră
plante oleaginoase
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Nr.
crt.
9

Centrele de testarea soiurilor
(CTS)
MIRCEA VODĂ

10

NEGREŞTI

11

OVIDIU

12

PECIU NOU

13

PORTĂREŞTI

14

RĂDĂUŢI

15

RÂMNICU SĂRAT

16

SATU MARE

Testul VAU
Speciile
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi,
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
lucernă
sfecla de zahăr
sfeclă furajeră
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
graminee şi leguminoase furajere
cartof
sfeclă de zahăr
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
sorg pentru boabe şi furajer
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi,
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
sorg pentru boabe şi furajer
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi şi tardivi,
mijlocii sud
leguminoase pentru boabe
leguminoase furajere
plante oleaginoase
sfeclă de zahăr
cereale păioase de primăvară şi
toamnă
porumb – hibrizi semitimpurii, timpurii şi
extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob,
mazăre, fasole)
graminee şi leguminoase furajere
plante pentru fibră
sfecla furajeră, gulia furajeră
cartof
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi,
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
cereale păioase de toamnă şi
primăvară
porumb – hibrizi mijlocii nord, timpurii,
extratimpurii, GMO
rapiţă de primăvară
muştar
leguminoase pentru boabe
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră
cartof
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Nr.
crt.
17

Centrele de testarea soiurilor
(CTS)
SIBIU

18

ŞIMLEU SILVANIEI

19

TECUCI

20

TÂRGU SECUIESC

21

TÂNCĂBEŞTI

22

TÂRGOVIŞTE

23

TROIAN

Testul VAU
Speciile
cereale păioase de primăvară şi
toamnă
porumb – hibrizi timpurii, extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob,
mazăre, fasole)
rapiţă de primăvară
muştar
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră
sfeclă de zahăr
cartof
cereale păioase de primăvară şi
toamnă
porumb – hibrizi timpurii şi extratimpurii
leguminoase pentru boabe (bob,
mazăre, fasole)
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
sfeclă furajeră, gulie furajeră
cartof
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi,
mijlocii sud, mijlocii nord, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
leguminoase furajere
sorg pentru boabe şi furajer
sfecla de zahăr
sfecla furajeră
cereale păioase de primăvară şi
toamnă
in pentru fibră
cartof
sfeclă de zahăr
sfecla furajeră
leguminoase furajere
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi mijlocii, semitardivi şi
tardivi
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
leguminoase furajere
sorg pentru boabe şi furajer
cereale păioase de toamnă şi
primăvară
porumb – hibrizi mijlocii sud, timpurii
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase (in, muştar,
şofrănel, rapiţă)
cartof
plante pentru fibră
graminee şi leguminoase furajere
cereale păioase de toamnă
porumb – hibrizi semitardivi, tardivi,
mijlocii sud, GMO
leguminoase pentru boabe
plante oleaginoase
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CAPITOLUL II

PARTEA SPECIALĂ
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2.1. CEREALE PĂIOASE
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
La amplasarea în teren a experienţelor cu soiuri se va ţine cont de parametrii:
Parametrii parcelei experimentale
Nr.
crt.

Specia

Grâu de toamnă
1 Triticum aestivum L.
emend. Fiori et Paol.
Grâu durum de toamnă
2
Triticum durum Desf.
Grâu de primăvară
3 Triticum aestivum L.
emend. Fiori et Paol.
Secară
4
Secale cereale L.
Triticale
5
xTriticosecale Witt.
Orz de toamnă
6
Hordeum vulgare L.
Orzoaică de toamnă
7
Hordeum vulgare L.
Orzoaică de primăvară
8
Hordeum vulgare L.
Ovăz de primăvară
9
Avena sativa L.

Suprafaţa parcelei
m.p.
semănată recoltată

Nr. de Lungimea
Distanţa
Nr. boabe Adâncimea
rânduri rândului
între
germinabile
de
(m)
rânduri (cm)
la m.p.
semănat

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

4-5

12,5

10

8

12,5

12,5

550-600

4-5

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

4-5

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

4-5

12,5

10

8

12,5

12,5

450-500

4-5

12,5

10

8

12,5

12,5

450-500

2-5

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

2-5

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

2-5

12,5

10

8

12,5

12,5

500-550

2-5

Pentru toate speciile metoda de aşezare este cea a blocurilor randomizate în 5
repetiţii. Repetiţia a 5-a nu se ia în calcul fiind folosită numai la măsurători şi determinări
biometrice.
Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru cerealele păioase sunt leguminoasele
pentru boabe şi furaje care eliberează terenul în vară, devreme.
Observaţii în vegetaţie
Pentru caracterizarea sortimentului de cereale de toamnă şi primăvară aflat în
încercarea de stat se efectuează observaţii cu privire la principalele fenofaze, comportarea
lor faţă de factorii nefavorabili de mediu şi la boli, precum şi cu privire la potenţialul de
producţie al acestora.
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit. Răsărirea are loc din
toamnă, în condiţii normale de umiditate, în perioada de iarnă sau primăvară, când toamna a
fost secetoasă.
Ex. 29 octombrie
2910
Data înspicării: se notează când 75% din plante au format spic.
Ex. 1 iunie
0106
Maturitatea tehnică. Se notează când umiditatea boabelor a ajuns la 17% în acest
moment, lanul fiind apt pentru recoltarea mecanizată.
Ex. 30 iunie
3006
Dinamica umidităţii
Determinările încep după ce boabele au căpătat culoarea galben-închis, consistenţa
acestora este ceară avansată, iar umiditatea este de aproximativ 27%. Măsurătorile se fac la
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2-3 zile până se atinge cifra de 17% umiditate, acest procent fiind considerat data maturităţii
tehnice.
Ex. 15 iulie
1507
Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp la câte 10 plante (luate la rând) din fiecare
repetiţie în faza de coacere în ceară. Măsurătorile se fac de la baza tulpinii până la vârful
spicului (fără ariste). În fişa 3, se trece media măsurătorilor în cm (în cifre întregi fără
zecimale).
Ex. 98,5 cm
99
Desimea plantelor la m.p.
a) toamna la încetarea vegetaţiei sau primăvara la răsărire, se determină desimea în
momentul când rândurile sunt încheiate, frunzele au atins 2 cm lungime şi nu se mai
înregistrează apariţia de noi plante. Se consideră încetarea vegetaţiei atunci când cel puţin 3
zile în şir temperatura medie a aerului este sub 00C.
Pentru această determinare este necesar să se delimiteze o suprafaţă de 0,5 m.p.
(cu rama metrică) în fiecare parcelă. Rama metrică cu latura interioară de 0,71 m trebuie
fixată în aşa fel încât diagonala ei să se suprapună pe unul dintre rândurile de plante.
Laturile ramei metrice, deci capetele celor 2 diagonale trebuie marcate cu ţăruşi care se
păstrează pâna la recoltare. Se determină numărul de plante la m.p. în cele 4 repetiţii iar în
fişe se înscrie media determinărilor.
Ex. 530 plante/m.p.
530
b) Densitatea plantelor (în primăvară, când plantele au pornit în vegetaţie) se verifică
în aceleaşi puncte stabilite anterior cu rama metrică
Ex. 510 plante/m.p.
510
c) Densitatea spicelor la m.p. la maturitatea tehnică
Numărătoarea se efectuează în aceleaşi puncte stabilite cu rama metrică, în
momentul când consistenţa boabelor se întăreşte.
Ex. 508 plante/m.p.
508
d) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
e) Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
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-

un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masă hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
Observaţie: La ovăz se admite o diferenţă între două determinări de 1 kg.

În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la iernare. Se exprimă procentual şi se determină prin raportarea
numărului de plante găsite primăvara la pornirea în vegetaţie, la numărul de plante găsite la
încetarea vegetaţiei, înmulţit cu 100. Determinarea se face pe întreaga parcelă.
Diferenţa între 100 şi valoarea obţinută, reprezintă % de plante pierite în timpul iernii.
Pentru aprecierea rezistenţei la iernare se foloseşte următoarea notare:
Nota 1 când nu se semnalează pierderi
Nota 2 când au supraveţuit
90 - 98 plante
Nota 3 când au supraveţuit
80 - 89 plante
Nota 4 când au supraveţuit
70 - 79 plante
Nota 5 când au supraveţuit
60 - 69 plante
Nota 6 când au supraveţuit
50 - 59 plante
Nota 7 când au supraveţuit
40 - 49 plante
Nota 8 când au supraveţuit
30 - 39 plante
Nota 9 când au supraveţuit
sub 30 plante
Ex. nota 8

8

Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se apreciază după fiecare val de temperatură ce
depăşeşte -180C, când terenul este fără strat de zăpadă. Determinarea viabilităţii plantelor
se face prin metoda monoliţilor. Dimensiunea obişnuită a lăzilor pentru monoliţi este de
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30 x 30 x 15 cm astfel ca, în ladă să încapă plante de pe trei rânduri vecine (aprox. 50
plante). Probele se ridică în cursul zilei din repetiţia a 5-a în momentul când temperatura este
mai ridicată. Dezgheţarea monoliţilor se efectuează în încăperi cu temperaturi de +5, + 100C.
Nu este indicată trecerea imediată a monoliţilor îngheţaţi în încăperi prea încălzite, deoarece
se poate provoca o creştere a procentului de plante traumatizate. Nerespectarea regulilor
pentru reluarea vegetaţiei plantelor în lăzi duce la obţinerea unor rezultate neconcludente.
Pentru pornirea în vegetaţie a plantelor, monoliţii se depozitează în încăperi luminoase cu
temperaturi de 10- 200C şi se udă cu apă călduţă la temperatura camerei.
În condiţii normale, plantele vii, slab traumatizate, pornesc rapid în vegetaţie,
aprecierea viabilităţii făcându-se după 10-12 zile. În categoria plantelor viabile sunt incluse
acele plante care formează frunze noi.
La aprecierea generală a viabilităţii trebuie să se aibă în vedere şi viteza de
regenerare a frunzelor şi rădăcinilor.
Rezistenţa la temperaturi scăzute se apreciază în note, utilizând scara descrisă
anterior (se raportează numărul de plante viabile la numărul de plante răsărite şi se
înmulţeşte cu 100, diferenţa până la 100 reprezentând procentul de plante pierite).
Nota obţinută se trece în fişa 4.
Ex. nota 5
5
Rezistenţa la secetă. Reprezintă o însuşire foarte importantă a plantelor care se
apreciază de obicei în perioadele de stres hidric. Seceta din sol, asociată cu seceta
atmosferică pot produce efecte nocive, care se manifestă prin uscarea şi răsucirea frunzelor,
stagnarea în creştere, reducerea numărului de fraţi fertili, creşterea sterilităţii şi şiştăvirea,
reducerea numărului de boabe din spic etc. Toate acestea fac ca, în final producţia să fie
substanţial diminuată, iar toate modificările fenotipice care apar se datoresc reducerii
procesului de fotosinteză, ca urmare a uscării şi răsucirii frunzelor. De aceea, pentru notarea
rezistenţei la secetă se vor avea în vedere în principal cele 2 aspecte, care se notează în
felul următor:
nota 1, când frunzele bazale sunt uscate;
nota 3, când s-au uscat frunzele din etajele bogate şi cele de sub mijlocul plantei;
nota 5, când sunt uscate etajele de frunze situate până la mijlocul plantei;
nota 7, când uscarea depăşeşte jumătatea plantei;
nota 9, când uscarea frunzelor se produce sub spic.
Rezistenţa la arşiţă. Temperatura ridicată (arşiţa) este dăunătoare indiferent dacă
este asociată sau nu cu seceta atmosferică sau cu cea a solului. Efectele nocive ale
temperaturii ridicate se resimt începând cu faza de înflorit când se produce sterilitatea
spicelor şi terminând cu faza coacerii în lapte ceară când apare evident fenomenul de
şiştăvire a boabelor. Stresul termic (temperaturi peste 320C) în lunile mai – iunie, în perioada
generativă pentru cerealele de toamnă are un impact negativ asupra producţiei şi a calităţii
acesteia.
Aprecierea se face în note utilizând scara alăturată:
% boabe şiştave
0
1
2
3
4
6
8
10
peste 10

Nota acordată
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Şiştăvirea %. Se determină în laborator odată cu efectuarea masei a 1000 boabe şi a
masei hectolitrice. Şiştăvirea se determină la boabele rezultate din recoltarea spicelor de la
câte 10 plante de pe 4 rânduri diferite ale repetiţiei a 5-a (total 40-50 spice). Din boabele
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rezultate de la aceste spice se aleg cele şiştave (zbârcite), care se cântăresc şi se
raportează la greutatea iniţială a acestora.
Se consideră boabe şiştave, acelea care trec printr-o sită de tablă perforată cu ochiuri
de 1,75 x 20 mm conform STAS 1069-67.
Nu se consideră boabe şiştave, boabele mici caracteristice soiului (provenite de la
vârful spicului).
Exemplu: boabele rezultate de la 40 spice cântăresc 40 g, iar boabele şiştave 2 g.
40 g ................................................................100%
2 g ................................................................ x
x% boabe şiştave =
Ex: 15,2%

200
= 5%
40

152

Rezistenţa la cădere se apreciază în note după următoarea scară:
nota
nota
nota
nota
nota

1
3
5
7
9

-

se acordă când plantele au poziţie verticală;
unghiul de aplecare al plantelor faţă de sol este mai mare de 600;
unghiul de aplecare al plantelor faţă de sol este de 30-600;
unghiul de aplecare al plantei faţă de sol este de 300;
plantele sunt complet căzute pe sol.

Notarea rezistenţei la cădere se face pentru fiecare repetiţie în parte, în fişă
trecându-se media celor 4 notări.
Notarea rezistenţei la cădere se face la înspicat şi la maturitatea tehnică.
Ex: nota 3
3
Rezistenţa la frângere a spicului. Se determină la maturitatea tehnică prin
raportarea spicelor frânte la numărul total de spice. Determinarea se face în punctele
stabilite cu rama metrică, se exprimă în % cifre întregi cu o zecimală.
Această însuşire se notează numai la orz şi orzoaică.
Exemplu: 24,8
248
Rezistenţa la încolţirea în spic
Încolţirea în spic este un fenomen caracteristic zonelor umede cu ploi frecvente în
perioada de maturitate a boabelor. Fenomenul apare îndeosebi în Transilvania, zona
colinară şi în estul ţării. Se exprimă în %. Pentru a aprecia rezistenţa la încolţirea în spic
se recoltează din câmp la maturitatea tehnică (coacere deplină) câte 10 spice din fiecare
soi, al căror peduncul trebuie să fie de 25 cm. Spicele fiecărui soi se vor lega în buchete
care se ţin timp de 2 ore sub apă. Snopii respectivi se trec apoi într-o încăpere,
întunecoasă, cu pedunculele în pahare cu apă. Se stropesc abundent de 2-3 ori pe zi şi
se menţin acoperiţi cu o folie de plastic (sau cutie) pentru a menţine umiditatea cât mai
ridicată.
Bonitarea soiurilor se va face după 10-12 zile prin determinarea procentului de
boabe încolţite, prin raportarea acestora la numărul total de boabe.
Valoarea obţinută se înscrie în fişa 4 şi se exprimă în cifre întregi.
Exemplu: 17%
17
Rezistenţa la scuturare. Observaţiile se fac pe o suprafaţă de 0,5 m.p. în repetiţia
a 5-a unde plantele sunt lăsate până trec de maturitatea tehnică. Aprecierea se face
vizual în funcţie de deschiderea paleelor la stadiul respectiv.
nota
nota
nota
nota
nota

1
3
5
7
9

-

palee complet închise – foarte rezistent;
palee slab deschise – rezistent;
palee deschise mijlociu – mijlociu de rezistent;
palee deschise aproape total - sensibil;
palee deschise foarte puternic – foarte sensibil.
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Comportarea la boli
Observaţiile pentru notarea atacului de boli se fac într-o singură parcelă (repetiţie),
unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic. Metodologia de luare a observaţiilor
şi de calcul al frecvenţei şi intensităţii atacului este cea indicată în capitolul special, cu
privire la efectuarea observaţiilor fitosanitare . Se au în vedere agenţii patogeni prezentaţi
pentru cerealele de toamnă şi primăvară.
Principalii agenţi patogeni ai cerealelor păioase
Agentul patogen
I. Grâu
Făinare (Erysiphe graminis)
Septorioză (Septoria gr.)
Rugina galbenă (Puccinia striiformis)
Rugina brună (Puccinia recondita)
Rugina neagră (Puccinia graminis)
Fusarioza spicelor (Fusarium sp.)
Mucegaiul de zăpadă (Fusarium nivale)
Mălura comună (Tilletia caries)
Mălura pitică (Tilletia controversa)
Tăciunele zburător (Ustilago tritici)
Înnegrirea spicelor (Cladosporium herbarum
spp.)
II. Orz şi orzoaică
Făinarea (Erysiphe gr., ssp. hordei)
Sfâşierea frunzelor (Helminthosporium gr.)

Perioada controlului
înspicat, maturitate verde
înspicat, maturitate verde
în luna iunie
înflorit, maturitate în verde
maturitate verde
maturitate galbenă
înflorit maturitate galbenă
la începutul primăverii
(februarie-martie)
maturitate verde
maturitate în galben
maturitate verde
maturitate în galben
înflorit maturitate în lapte
înainte de recoltare
maturitatea în verde
maturitatea în verde la frunze
şi maturitatea în pârgă la spice

Pătarea brună reticulară a frunzelor
(Helminthosporium teres)
Pătarea frunzelor (Rhincosporium secalis)

maturitatea în verde
maturitatea în verde
maturitatea în lapte
Rugina brună (Puccinia hordei)
luna iunie-maturitatea în verde
Rugina galbenă (Puccinia striiformis)
luna iunie-maturitatea în verde
Rugina neagră (Puccinia graminis)
maturitatea în verde
maturitatea în galben
Tăciunele zburător (Ustilago nuda)
înflorit, maturitate în verde
Tăciunele îmbrăcat (Ustilago hordei)
înflorit, maturitate în verde
Îngălbenirea şi piticirea orzului (Hordeum virus în prima parte a vegetaţiei
nanescens)
Fusarioza orzului (Fusarium gr.)
înspicat, maturitate galbenă
III. Ovăz
Făinarea ovăzului (Erysiphe gr. sp. avenae)
maturitate în verde
Rugina brună (Puccinia coronata var. avenae) în timpul formării bobului
Rugina neagră (Puccinia graminis f. avenae)
maturitate în verde
Tăciunele zburător (Ustilago avenae)
după apariţia paniculelor
Tăciunele îmbrăcat (Ustilago levis)
după apariţia paniculelor
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Elementele ce
se determină
F%
F%
F%
F%

I%
I%
I%
I%

F%
F%

I%
I%

F%

I%

F%

I%

F%
F%
F%

I%
I%

F%

I%

F%

I%

F%

I%

F%
F%
F%

I%
I%

F%
F%
F%
F%

I%
I%

F%
F%
F%
F%
F%
F%

I%
I%
I%

Dăunătorii cerealelor păioase
Denumirea
Grâu
Musca cenuşie a boabelor în
germinaţie sau musca plantulelor
(Leptohylemya cilicura)
Musculiţa sau ţânţarul florilor de grâu
(Contarinia tritici)
Ploşniţa asiatică a cerealelor
(Eurygaster integriceps)
Ploşniţele cerealelor (Eurygaster
spp., Aelia spp.)
Opomizul galben al cerealelor
(Opomyza florum)
Tripsul grâului (Heplothrips tritici)
Buha boabelor de grâu (Hadena
basiliana)
Omida miniera a cerealelor
(Cnephasia pasiuana)

Perioada atacului

Organele atacate

Densitatea
numerică

aprilie

planta

F%

înflorire

spicele

F%

aprilie - iulie

frunzele şi tulpina
frunzele, tulpini, spice,
boabe

F%

maturitate galbenă spicul
martie - aprilie
spicul
mugurele de creştere,
primăvara
frunza
boabele până la faza
de coacere în ceară,
aprilie
boabele
Cărăbuşii cerealelor (Anisoplia spp.) mai - iunie
boabele
Viespile grâului (Cephus pygmaeus, toamna
Boabele, organele
trachelus tabidus)
florale aflate în difeite
faze afectează
circulaţia sevei pe spic
Cărăbuşul de stepă (Anoxia villosa) toamna
apare sub formă de
vetre
Cioara de semănătură (Corvus
plante şi boabe
frugilegus)
primăvara
distruse
Gândacul ghebos (Zabrus
toamna
timpuriu
tenebrioides)
cât şi primăvara
Orz şi orzoaică
Gândacul ghebos (Zabrus
toamna
timpuriu
tenebrioides)
cât şi primăvara
Viermi sârmă (Agriotes spp.)
germinare
Gândacul ovăzului (Lema melanopa) primăvara
Afidele cerealelor (Macrosiphum
avena, Rhopalosiphum maidis,
începutul verii şi
Metopolophium dirhodum)
toamna
spicele
Muştele cerealelor
toamna
faza de 2 – 3 frunze
Musca suedeză (Oscinella pusilla,
Oscinella frit)
toamna
faza de 2 – 3 frunze
Musca cenuşie a boabelor în
Boabele degradate în
germinaţie şi musca plantulelor
timpul germinaţei,
(Leptohylemya cilicrura)
primăvara
tulpiniţa
Opomizul galben al cerealelor
mugurele de creştere,
(Opomyza florum)
răsăritul timpuriu
frunza centrală se
îngălbeneşte, tulpina
piere
Ovăz
Gândacul ovăzului (Lema melanopa) primăvara
frunza
Tripsul (Frankliniella intonsa)
boabele
Păduchele ovăzului (Macrosiphum
avenae)
panicul

F%
F%

maturitate verde
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F%

F%
F%
F%

F%
F%
F%
F%

F%
F%
F%
F%
F%
F%
F%

F%
F%
F%
F%

Recoltarea
Recoltarea cerealelor păioase se începe (în cazul recoltării mecanice), când
umiditatea boabelor a ajuns la 17% la cel puţin 70% din variante, urmând ca restul
variantelor tardive să fie recoltate pe măsura ajungerii lor la maturitatea deplină, respectiv
la 17% umiditate.
În cazul recoltării manuale (cu secera) recoltarea se începe în faza de lapte ceară.
Înainte de recoltarea propriu-zisă se elimină perdelele de protecţie şi marginile
frontale ale parcelelor. În cazul recoltării manuale, plantele se leagă în snopi şi se
etichetează, după care se aşează în clăi.
Treieratul se execută cu batoza.
Pentru calculul producţiei la ha, în fişe se mai înscriu şi următoarele date:
Suprafaţa parcelei. Se vor trece suprafeţele recoltabile ale parcelelor în cifre
întregi. Când suprafaţa recoltabilă a fost afectată parţial (distrugerea plantelor din cauza
temperaturilor scăzute, stagnării apei, etc.) se va lua în calcul suprafaţa efectivă de pe
care s-a valorificat producţia.
Ex: 12 m.p.
12
Producţia la parcelă. Se vor înregistra producţiile obţinute de pe fiecare repetiţie în
kg. Notarea se face în cifre cu o zecimală.
Ex: 10,2 kg
102
Umiditatea la recoltare. Se determină cu umidometrul. Se înscrie la recoltare
pentru fiecare parcelă procentual, în cifre cu o zecimală.
Determinarea însuşirilor chimice şi tehnologice se execută la ISTIS. Probele se
trimit pe adresa ISTIS până la data de 15 septembrie pentru cereale de toamnă şi până la
15 octombrie pentru cele de primăvară. Probele vor fi etichetate indicându-se CTS-ul
expeditor, specia şi soiul.
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2.2. OREZ – Oryza sativa L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe
Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată
.....................................................
12 m2
- Suprafaţa recoltată
.....................................................
10 m2
- Lungimea parcelei semănate
.....................................................
12 m
- Lungimea parcelei recoltate
.....................................................
10 m
- Lăţimea semănată
.....................................................
1m
- Lăţimea recoltată
.....................................................
1m
- Numărul rândurilor semănate
.....................................................
8
- Numărul rândurilor recoltate
.....................................................
8
- Distanţa între rânduri
.....................................................
12.5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Drumurile de acces au de regulă 2 m la primul bloc şi 1 m la celelalte blocuri.
Elemente de tehnologie
Fertilitatea de bază se face cu îngrăşăminte de tipul N, P, K, 13:13:13 în doze de
cca 100 kg/ha pentru fiecare element. Acestea se încorporează la 6-8 cm şi se
administrează cu 1-2 zile înainte de introducerea apei în parcele, o dată cu aplicarea
erbicidului.
În timpul perioadei de vegetaţie se aplică îngrăşămintele cu azot (numai sub formă
de sulfat de amoniu) în următoarele faze şi doze:
- 30 kg/ha N, în faza de înfrăţire (5-6 frunze);
- 20-30 kg/ha N, la 15 zile după ultima aplicare.
Semănatul
Dat fiind specificul acestei culturi se impune ca experienţele să revină pe aceeaşi
suprafaţă după 3 ani, respectându-se următoarea rotaţie: orez, soia (floarea-soarelui),
cereale păioase, prevenindu-se astfel infestarea cu orez sălbatic sau alte soiuri.
Semănatul se declanşează când temperatura solului şi a apei este de 10-120C (cu
tendinţă de creştere). Calendaristic, epoca de semănat a orezului coincide cu perioada
20 aprilie-5 mai.
În funcţie de indicii de calitate ai seminţei se seamănă cca 900-1000 boabe
germinabile la m.p., realizându-se la recoltare 500-600 panicule (la m.p.).
Semănatul se face cu sămânţă preîncolţită (ţinută la încolţit cca 48 de ore). După
umectare şi înainte de semănat, sămânţa se tratează cu fungicide. Înainte de semănat se
introduce apa în parcele (separate între ele prin diguleţe). Înălţimea stratului de apă nu
trebuie să fie prea mare, dar trebuie să acopere foarte bine întreaga suprafaţă de
semănat. Semănatul propriu-zis se execută prin împrăştiere cu mâna şi cât mai uniform
posibil.
În cazul în care în unele parcele densitatea nu este corespunzătoare, se poate
face o supraînsămânţare (cu sămânţă încolţită) în perioada reintroducerii apei în parcele,
după înrădăcinare.
Lucrări de întreţinere
Cultura trebuie menţinută în stare curată de buruieni şi liberă de dăunători
aplicând toate tratamentele chimice prevăzute în tehnologia de cultivare. Un rol deosebit
în acest sens, îl are înălţimea stratului de apă corespunzător stadiului de vegetaţie al
plantelor.
La însămânţare nivelul stratului de apă trebuie să fie de 3-10 cm. După 6-8 zile de
la semănat pentru a favoriza înrădăcinarea plantelor (pentru aproximativ 48 de ore) se
evacuează apa din parcele. După înrădăcinare nivelul apei se menţine în aşa fel încât 1/3
din talia plantelor să fie la suprafaţă. În perioada înfrăţitului stratul de apă trebuie să fie de
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cca 3 cm, după care nivelul acesteia se ridică la 10-15 cm (în special în faza formării
primordiilor florale).
Pentru protejarea plantelor (în caz de temperaturi mai scăzute), stratul de apă
poate creşte până la 20 cm. După înflorit, stratul de apă se reduce la 10-12 cm, iar cu cca
10 zile înainte de recoltare apa se evacuează în totalitate.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante sunt răsărite.
Ex.: 15 mai 1505
Împăierea: se notează când 75% din plante au lungimea primului internod de
cca. 2 cm.
Înspicarea: se notează când 75% din plante au înspicat.
Ex.: 25 VII 2507
Maturitatea tehnică: se notează când boabele au ajuns la 17% umiditate.
Ex.: 20 IX
2009
Caractere morfologice
Densitatea plantelor la m2: se notează după răsărire.
Ex.: 450 pl/m2 450
Numărul mediu de panicule la m2: se stabileşte cu rama metrică de 0,5 m2 pe
fiecare repetiţie.
Ex.: 632 panicule/m2 632
Talia plantei: se exprimă în cm şi se măsoară de la sol la vârful paniculului.
Ex.: 96 cm 96
Numărul mediu de fraţi (capacitatea de înfrăţire): se exprimă de regulă media
numărului de fraţi pe plantă la un număr de 25 de plante din 2-3 repetiţii.
Însuşiri fiziologice
a) Rezistenţa la şiştăvire (%) se determină în laborator o dată cu determinările
MMB şi MHL. Pentru această determinare se recoltează 40 de panicule (din 4 puncte) din
repetiţia a 5-a (paniculele se recoltează la rând). Se cântăresc boabele rezultate de la
cele 40 de spice, se aleg cele şiştave şi se cântăresc după care se face raportarea la
masa iniţială.
b) Rezistenţa la cădere. Se determină vizual şi se apreciază cu note de la 1 (foarte
rezistentă) la 9 (foarte sensibilă). Nota 1 se acordă când 98-100% din plante au poziţie
erectă, iar nota 9 când peste 50% din plante sunt căzute la pământ.
Ex.: nota 4
4
c) Rezistenţa la scuturare şi pretabilitatea la recoltatul mecanic: se apreciază de
regulă vizual prin strângerea în mână a paniculului în perioada maturităţii. Se consideră
pretabile pentru recoltarea mecanizată acele soiuri la care printr-o apăsare uşoară a
paniculului în palmă se desprind de pe rahis 1-5 boabe. Aprecierea se face în note şi se
înregistrează în fişă după următoarea scară:
1 bob - nota 1
3 boabe - nota 2
5 boabe - nota 3
7 boabe - nota 4
9 boabe - nota 5

11 boabe - nota 6
13 boabe - nota 7
15 boabe - nota 8
peste 15 boabe - nota 9

Pentru aprecierea rezistenţei soiurilor de orez faţă de atacul de boli, se utilizează
metodica descrisă în partea generală şi au în vedere patogenii specifici speciei.
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Comportarea la boli şi dăunători
Principalii agenţi patogeni ai orezului
Perioada executării
observaţiilor

Agenţii patogeni
Arsura orezului (Pyricularia
orizae)
Sfâşierea frunzelor
(Helminthosporium orizae)
Fusarioza (Fusarium sp.)

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%

de la înflorit până la maturitate planta întreagă

F%

I%

în perioada înspicatului
în toată perioada de vegetaţie

F%
F%

I%
I%

frunzele
planta întreagă

Dăunătorii orezului
Denumirea

Perioada atacului

Melcul de apă dulce (Lymnea
stagnalis)
Racul mic (Apus caneriformis)

Organele atacate
dezrădăcinarea
plantulelor
dezrădăcinarea
plantulelor
frunzele

Minierul frunzelor (Hydrellia
griseola)
Ţânţarul orezului (Chironomus
plumosus)

Densitatea
numerică
F%
F%
F%

frunzele
F%

Recoltarea
Recoltarea se începe când umiditatea boabelor a ajuns la 17% la cel puţin 70%
din variante, urmând ca celelalte variante să se recolteze pe măsura ajungerii lor la
maturitate.
Evacuarea apei din parcele se face în jurul datei de 10 septembrie, iar înainte de
recoltare se fac eliminările de la capetele parcelelor.
Dinamica umidităţii se determină pe repetiţii din 2 în 2 zile până când boabele
ajung la 17% (se începe când boabele au în jur de 25%). La recoltare se determină MMB
şi MHL.
Pentru calcularea producţiei se mai înscriu în fişe următoarele date:
Suprafaţa recoltabilă a parcelei (în m2):se înscrie suprafaţa fiecărei parcele.
Ex. supraf. parcelei = 10 m2
10
Producţia pe parcelă: se înregistrează producţia fiecărei repetiţii, cu o singură
zecimală.
Ex.: prod./parcelă = 13,6 kg
136
Umiditatea la recoltare % - se înregistrează cu o singură zecimală.
Ex.: umiditatea % = 17,5
175
După recoltare se alcătuiesc probe de cca. 1,5 kg din fiecare variantă, care se
transmit la ISTIS pentru efectuarea analizelor de calitate. Probele respective se alcătuiesc
luând boabe din toate repetiţiile unei variante (omogenizate bine în prealabil).
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2.3. PORUMB – Zea mays L.
Experienţele cu hibrizi de porumb se organizează şi se execută pe următoarele
subgrupe:
- hibrizi târzii – grupa >600;
- hibrizi semitârzii - grupa 500-600;
- hibrizi mijlocii pentru sudul şi vestul ţării - grupa 400-500;
- hibrizi mijlocii pentru Moldova şi Transilvania - grupa 300-400;
- hibrizi timpurii - grupa 200-300;
- hibrizi extratimpurii - grupa 100-200;
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. rânduri semănate ……………….………………
4
Nr. rânduri recoltate …..………….…………………
4
Nr. de plante pe rând ………………………………
29
Nr. total de plante semănate ………………………
116
Nr. de plante recoltate ………………………………
100
Nr. de plante care se elimină ………………………
16 (2 la fiecare capăt de rând)
Distanţa între rânduri………………………..……
70 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Principalele plante premergătoare sunt cerealele de toamnă şi leguminoasele pentru
boabe.
Elemente de tehnologie
Sămânţa şi semănatul
Sămânţa care soseşte netratată în unitate, se va trata cu produsele recomandate
pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.
Semănatul se execută când în sol, la adâncimea de semănat, dimineaţa (3 zile
consecutiv) se înregistrează 8-90C. Lucrarea se execută pe blocuri, iar întreaga experienţă
trebuie să se însămânţeze în aceeaşi zi.
Distanţa între rânduri este de 70 cm în toate cazurile, iar distanţa între plante pe rând
este cea corespunzătoare desimii de plante la hectar, indicată prin planul tematic pentru
fiecare experienţă.
Pentru a obţine densităţile corespunzătoare se folosesc următoarele distanţe între
plante pe rând:
32 cm - pentru 44600 pl/ha;
31 cm - pentru 46100 pl/ha;
30 cm - pentru 47600 pl/ha;
29 cm - pentru 49300 pl/ha;
28 cm - pentru 51000 pl/ha;
26 cm - pentru 54900 pl/ha;
24 cm - pentru 59500 pl/ha;
23 cm - pentru 52100 pl/ha;
22 cm - pentru 64900 pl/ha;
21 cm - pentru 68000 pl/ha;
20 cm - pentru 71000 pl/ha;
19 cm - pentru 75200 pl/ha;
18 cm - pentru 79400 pl/ha;
17 cm - pentru 84000 pl/ha;
16 cm - pentru 90000 pl/ha.
Adâncimea de semănat este de 5-7 cm, în funcţie de textura solului, semănând mai
la suprafaţă în cazul solurilor grele şi reci şi mai adânc pe solurile uşoare, nisipoase (la
adâncimea unde solul este mai umed).
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Lucrări de întreţinere
În perioada răsăritului se va urmări cu atenţie, verificându-se zilnic, apariţia atacului
de dăunători, luând măsuri imediate de combatere.
În faza de 3-4 frunze se face răritul experienţei, lăsând o singură plantă la cuib.
Răritul se execută cu grijă, în aşa fel încât prin smulgerea plantelor să se deranjeze cât mai
puţin sau deloc plantele rămase.
În condiţiile în care terenul a fost bine pregătit, s-au pus 3 boabe la cuib şi s-a
semănat la epoca optimă, în nicio parcelă nu trebuie să apară goluri. Este interzisă
completarea ulterioară a golurilor.
Combaterea buruienilor se face pe cale chimică şi mecanică, atât între rânduri cât şi
pe rând (manual). Prăşitul mecanic şi manual se va executa de câte ori este nevoie, astfel
încât în permanenţă terenul să fie curat de buruieni şi afânat.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când au răsărit 75% din plante şi se văd bine rândurile.
Ex: 5 mai 0505
Înfloritul:
- inflorescenţă masculă:
•
începutul înfloritului - se notează data când pe axul principal
al paniculului apare polenul la 5% din plante
ex: 10 iulie 1007
•
sfârşitul înfloritului se consideră data apariţiei polenului pe
ultimele 5% din panicule
ex: 14 iulie 1407
- inflorescenţa femelă:
•
începutul înfloritului - se notează data când la 5% din plante
au apărut stigmatele (mătăsitul);
ex: 12 iulie 1207
•
sfârşitul înfloritului - se notează data când apar stigmatele
la ultimele 5% din plante.
ex: 16 iulie 1607
Maturitatea tehnică: se stabileşte pe baza dinamicii umidităţii boabelor şi se
consideră data la care aceasta a ajuns la 28%.
Ex: 24 septembrie
2409
Având în vedere importanţa deosebită a acestui indicator care determină atât
perioada de vegetaţie cât şi necesarul de unităţi termice, trebuie să se acorde o atenţie
sporită în stabilirea sa cât mai corectă.
Dinamica umidităţii: determinările se fac din 3 în 3 zile când vremea este uscată şi
caldă şi la 4-5 zile când vremea este închisă şi umedă. În cazul în care apar anomalii, în
sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată decât precedenta, se repetă determinarea.
Pentru determinare se recolteză 5-8 ştiuleţi, se curăţă boabele, se omogenizează proba şi se
pun în umidometru, după care se citeşte valoarea umidităţii.
Determinările încep să se execute în momentul când primii hibrizi au ajuns la
maturitatea fiziologică (a apărut punctul negru la baza bobului).
Dinamica umidităţii stă la baza determinării maturităţii tehnice, a stabilirii corecte a
datei când hibrizii ajung la 28% umiditate.
În cazul în care umiditatea de 28% se intercalează între 2 determinări se procedează
astfel: la varianta a 5-a s-a găsit la 25.09 umiditatea de 29,2%, iar la data de 28.09 s-a găsit
27,4%. Constatăm că în intervalul de 3 zile, acest hibrid şi-a diminuat umiditatea cu 1,8
procente, respectiv cu 0,6 procente pe zi. În acest caz, varianta noastră a avut în 26,09 o
umiditate de 28,6% (29,2-0,6), iar în 27.09 a avut 28% (29,2-0,6). Deci, data maturităţii
tehnice este 27.09, dată care se trece în fişă.
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Dinamica umidităţii se notează în %, astfel:
Ex: 29,5%
295
Dacă spaţiile nu sunt suficiente, se adaugă o fâşie de hârtie şi se continuă
determinările.
Este important ca la determinările umidităţii să se aleagă la fiecare determinare
ştiuleţi reprezentativi pentru a nu ajunge în situaţia de a găsi la aceeaşi variantă o umiditate
mai mare la o determinare ulterioară. În acest scop nu se vor lua probe din plantele
marginale, din cele vecine golurilor sau de la plante vătămate mecanic. Proba medie de
boabe se ia din minimum 5-8 ştiuleţi.
Determinarea umidităţii la data de: în primul spaţiu al acestei rubrici se înscrie
umiditatea medie la recoltare.
ex: 28,5%
285
În celelalte 3 rubrici ale acestui indicator se va înregistra umiditatea la anumite date
astfel:
- pentru grupele >600, 500-600, 400-500 sud şi vest la datele de 10, 20 şi 30
septembrie;
- pentru grupele 300-400 Moldova şi Transilvania, 200-300 şi 100-200 la datele de
20, 30 septembrie şi 10 octombrie.
Înregistrările se fac astfel: umiditatea de 34,5% la data de 10 septembrie se va nota:
Ex: 34,5%
345
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere:
vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii
tinerelor plante faţă de cea normală (apariţia culorii antocianice în primele 2-3 frunze), etc.
Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa
cea mai bună. La stabilirea valorii, trebuie să se ţină seama de toţi indicii de mai sus.
Rezistenţa la secetă: Trebuie urmărită pe tot cursul perioadei de vegetaţie. În primele
faze se produce răsucirea frunzelor (măsură luată de plante pentru a diminua pierderea
apei), turgescenţa, iar creşterea plantelor este mult încetinită. În perioada următoare se
produce uscarea frunzelor de la baza plantelor, iar în perioada înfloritului, stresul hidric duce
la scăderea viabilităţii polenului (sterilitatea), având ca efect o fecundare defectuoasă (boabe
rare pe ştiulete, precum şi neacoperirea completă a vârfului ştiuletului cu boabe). În faza de
umplere a bobului, stressul hidric împiedică depunerea substanţelor de rezervă în bob, şi ca
atare acestea rămân şiştave.
În stabilirea notei trebuie să se ţină seama de toate aceste aspecte prin observaţii şi
notări succesive, nota definitivă acordându-se la recoltare. Aprecierea se face în note pe
scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa cea mai bună.
Rezistenţa la arşiţă: urmare a perioadelor cu arşiţă apare fenomenul uscării frunzelor
de sub panicul. În funcţie de aceasta se apreciază rezistenţa hibrizilor la arşiţă. Notarea se
face în momentul uscării stigmatelor.
Aprecierea se face în note pe scara 1-9 în funcţie de numărul de frunze uscate astfel:
- nota 1 - frunzele de sub panicul fără semne de suferinţă;
- nota 3 - primele 2 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 5 - 3-4 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 7 - 4-5 frunze de sub panicul cu aspect opărit;
- nota 9 - mai mult de 5 frunze de sub panicul cu aspect opărit.
Rezistenţa la şiştăvire - Se exprimă prin gradul de şiştăvire care reprezintă produsul
dintre frecvenţa (nota) şi intensitatea (nota) fenomenului. Se determină la o probă medie de
100 ştiuleţi la recoltare.
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Frecvenţa: pentru uşurarea calculului, procentul de ştiuleţi şiştavi se transformă în
note, astfel:
1-20 % ştiuleţi şiştavi
nota 1
21-40 % ştiuleţi şiştavi
nota 2
41-60 % ştiuleţi şiştavi
nota 3
61-80 % ştiuleţi şiştavi
nota 4
81-100% ştiuleţi şiştavi
nota 5
În stabilirea notei pentru frecvenţă se folosesc şi zecimale: pentru 30% ştiuleţi şiştavi,
nota va fi 1,5.
- Intensitatea: se face clasificarea pe 5 clase în funcţie de intensitate, astfel:
- cl. I-a (nota 1), când boabele sunt bine prinse în ştiulete, nu se mişcă în alveole,
mişuna este adâncită;
- cl. II-a (nota 2), marginile mişunei se adâncesc şi se ascut formând două lamele.
Boabele nu se mişcă în alveole;
- cl. III-a (nota 3), fenomenul se accentuează, marginile mişunei se unesc deasupra
acesteia, boabele capătă un joc uşor în alveole;
- cl. IV-a (nota 4), când jocul boabelor în alveole se accentuează;
- cl. V-a (nota 5), boabele se mişcă foarte tare, între ele se ivesc spaţii goale;
boabele sunt subţiri, ascuţite, cu aspect de pleavă.
Întrucât ştiuleţii nu au aceeaşi intensitate a şiştăvirii, aceştia se împart pe clase
pentru obţinerea unei note medii.
Exemplu: dacă din 100 ştiuleţi 20 sunt şiştavi (frecvenţa = 1,0), aceştia se împart pe
clase de intensitate astfel:
5 ştiuleţi clasa I
- nota 1
5x1= 5
3 ştiuleţi clasa II
- nota 2
3x2= 6
4 ştiuleţi clasa III
- nota 3
4 x 3 = 12
3 ştiuleţi clasa IV
- nota 4
3 x 4 = 12
5 ştiuleţi clasa V
- nota 5
5 x 5 = 25
TOTAL: 20 ştiuleţi
60
Nota medie a intensităţilor se obţine prin împărţirea totalului notelor (60) la numărul
total de ştiuleţi analizaţi (20). În exemplu nostru, ea va fi de 3,0 (60:20).
Calcularea gradului de şiştăvire
Se înmulţeşte nota pentru frecvenţă cu nota pentru intensitate. În exemplul nostru:
frecvenţa = 1,0
intensitatea = 3,0
Gradul de şiştăvire = 1,0 x 3,0 = 3,0
La acest indicator nu se pot obţine valori subunitare întrucât nota cea mai mică, atât
pentru frecvenţă cât şi pentru intensitate este 1. Valoarea se înregistrează cu o zecimală.
Sterilitatea reprezintă procentul de plante sterile din totalul plantelor aflate în parcelă
şi se determină la recoltare odată cu numărarea plantelor. Se consideră plante sterile şi
acelea la care fecundarea ajunge până la 5%. Nu se consideră plante sterile cele la care s-a
rupt anterior ştiuletele (acestea se exclud la recoltare). Determinările se fac în repetiţiile 1 şi
3, efectuându-se apoi media. Se înregistrează în procente întregi.
Căderea plantelor. Se consideră plante căzute cele aplecate de la bază sub un unghi
mai mare de 450 faţă de verticală. Notarea se face înainte de recoltare, după îndepărtarea
eliminărilor. La notarea I se trec plantele căzute în mod natural sub acţiunea factorilor de
mediu, iar la notarea a II-a se înregistrează plantele căzute la notarea I, la care se adaugă
cele ce cad prin aplecarea lor până când paniculul atinge paniculele plantelor rândului vecin.
Determinarea procentului de plante căzute se face în toate cele 4 repetiţii, în fişe
înregistrându-se procentul mediu, fără zecimală.
Frângerea tulpinilor. Se consideră plante frânte numai acelea la care frângerea are
loc sub ştiulete. Ca şi în cazul căderii, şi în cazul frângerii se fac 2 notări. Notarea I-a
reprezintă frângerea naturală, iar notarea a II-a pe cea produsă prin aplecarea plantelor, care
o cumulează şi pe prima.
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Determinările se fac în toate cele 4 repetiţii, după îndepărtarea eliminărilor de la
capetele rândurilor, în fişe înregistrându-se procentul mediu de plante frânte.
Comportarea la boli şi dăunători
În aprecierea bolilor şi dăunătorilor, precum şi a metodologiei de determinare a
intensităţii şi frecvenţei atacului, se va ţine seama de precizările din capitolul referitor la
această problemă. Aprecierea comportării la boli şi dăunători se face pe baza gradului de
atac care reprezintă produsul dintre frecvenţa şi intensitatea atacului, conform metodicii
stabilite în partea generală.
Principalii agenţi fitopatogeni la porumb
Agentul patogen

Perioada controlului
fitosanitar
Pătarea şi uscarea frunzelor
în perioada de vegetaţie până la
(Helminthosporium turcicum)
coacerea în lapte ceară
Fusarioza tulpinei (Fusarium graminearum) la recoltare
Fusarioza ştiuleţilor (Fusarium graminearum) la recoltare
Tăciune pe tulpină (Ustilago maydis)
de la 6-7 frunze până la coacerea
în lapte-ceară
Tăciunele prăfos al ştiuleţilor şi paniculelor
după apariţia paniculelor şi al
(Sorosporium holci-sorghi)
ştiuleţilor

Ce elemente
se determină
F%
F%
F%
F%

I%
I%

F%

Dăunătorii porumbului
Denumirea
Viermii sârmă (Agriotes spp.)
Gărgăriţa frunzelor de porumb – Răţişoarea
porumbului (Tanymecus dilaticollis)
Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis)
Diabrotica virgifera

Perioada atacului
primăvara
înainte de recoltare

Densitatea
numerică
F%
F%
F%
F%

Recoltarea
Recoltarea experienţelor cu hibrizi de porumb se execută când umiditatea la
majoritatea hibrizilor este de 28-30% (maturitatea tehnică).
Înainte de recoltarea propriu-zisă este necesară executarea următoarelor lucrări şi
determinări:
- îndepărtarea eliminărilor frontale şi a perdelelor laterale din experienţă;
- eliminarea plantelor vecine golurilor (la golurile mai mari de o plantă);
- verificarea etichetării experienţei;
- numărarea plantelor pe parcelă, a celor căzute şi frânte, a celor cu tăciune, a
celor sterile, a celor căzute şi frânte prin aplecare;
- după efectuarea acestor lucrări se trece la recoltarea propriu-zisă pe parcele,
numărarea ştiuleţilor, cântărirea, determinarea randamentului şi a umidităţii
boabelor;
- determinarea atacului de fusarium pe tulpină.
Aceste lucrări care compun recoltarea propriu-zisă se execută în mod obligatoriu în
aceeaşi zi.
În cazul în care nu toţi hibrizii au ajuns la 28% umiditate (nu trebuie aşteptat ca toţi
hibrizii să ajungă la această umiditate pentru a recolta experienţa), se continuă recoltarea,
urmând ca dinamica umidităţii în repetiţia a 5-a să se continue până când ultimul hibrid din
experienţă ajunge la această umiditate.
Date de producţie
Numărul de plante la parcelă. Se determină la fiecare parcelă-repetiţie după
îndepărtarea eliminărilor de la capetele rândurilor, pentru a preîntâmpina eventualele greşeli
de recoltat. Nu se numără plantele la care s-au luat ştiuleţi întrucât apar rezultate eronate, în
schimb plantele căzute sau frânte se iau în considerare. Un număr de 99 de plante se va
înregistra astfel:
Ex: 99 plante
99
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Producţia pe parcelă. După recoltarea parcelelor, ştiuleţii rezultaţi se cântăresc,
operaţie care se va executa cu deosebită atenţie pentru eliminarea oricărei erori. Se notează
în kilograme, cu o zecimală.
Ex: 21,5
215
Umiditatea. Se determină la fiecare variantă, în două repetiţii. Când diferenţele între
cele două repetiţii depăşesc 1% operaţia se repetă. Determinarea se va executa în mod
obligatoriu imediat după cântărirea ştiuleţilor. Şi în acest caz importanţa indicatorului este
mare, cu influenţa directă asupra nivelului producţiei. Se exprimă în procente, cu o zecimală.
Ex: 30,7
307
Randamentul de boabe - reprezintă raportul dintre greutatea boabelor şi greutatea
totală a ştiuleţilor. Se determină la întreaga cantitate de ştiuleţi rezultată la o repetiţie.
Determinarea se execută în momentul recoltării, imediat după cântărirea ştiuleţilor. Se
înregistrează cu o zecimală.
Ex: 82,6%
826
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
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Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
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2.4. SORGUL PENTRU BOABE – Sorghum bicolor (L.) Moench
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ........................................
Suprafaţa recoltată ..........................................
Nr. rânduri .......................................................
Densitatea plantelor ……………………………

12 m2
10 m2
4
15 plante/m2 (zona de stepă)
20 plante/m2 (zona de silvostepă)
30 plante/m2 (pe nisipuri)
Distanţa între rânduri .......................................
70 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Principalele plante premergătoare sunt cerealele de toamnă şi leguminoasele pentru
boabe.
Elemente de tehnologie
Semănatul
Se execută când în sol se înregistrează 13-140C la adâncimea de semănat, iar
temperatura medie zilnică să nu fie sub 160C.
Adâncimea de semănat: 4-5 cm.
Densitatea: 150 000 plante la hectar în zona de stepă
200 000 plante la hectar în zona de silvostepă
300 000 plante la hectar pe nisipuri
Aceste densităţi se realizează astfel: 150 000 plante la hectar - 70/10 cm cu o plantă
cuib, 200 000 plante la hectar - 70/14 cm cu 2 plante la cuib, 300 000 plante la hectar 70/10 cm cu 2 plante la cuib.
Lucrări de întreţinere
Combaterea afidelor este obligatorie şi deosebit de importantă. Mare atenţie se
acordă răritului şi prăşilelor (2-5). Sorgul nu se irigă (chiar în perimetrele irigate). Irigarea se
aplică pe nisipuri aplicând 6-8 udări cu norme de udare de 400 m3/ha.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data când au răsărit 75% din plante şi rândurile sunt
evidente.
Gradul de lăstărire: se determină numărul de lăstari la 1 m liniar de rând şi se
raportează la numărul de plante. Se face media celor 4 repetiţii exprimându-se în număr de
lăstari pe plantă.
Data înfloritului: se notează data când 75% din plante au paniculul jumătate din
lungime înflorit.
Sterilitatea: se determină procentul de plante sterile din numărul total de plante.
Numărul de lăstari productivi la maturitate: se determină prin raportarea numărului
tulpinilor productive la numărul total de plante din aceeaşi porţiune unde s-a determinat
gradul de lăstărire.
Data maturităţii fiziologice: se apreciază ca la porumb, la apariţia punctului negru la
boabele de la baza paniculului.
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Data maturităţii tehnice: se stabileşte pe baza dinamicii umidităţii boabelor şi se
consideră data la care aceasta a ajuns la 28%.
Dinamica umidităţii: determinările se fac din 3 în 3 zile când vremea este uscată şi
caldă şi la 4-5 zile când vremea este închisă şi umedă. În cazul în care apar anomalii, în
sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată decât precedenta, se repetă determinarea.
Pentru determinare se recolteză panicule, se curăţă boabele, se omogenizează proba şi se
pune în umidometru, după care se citeşte valoarea umidităţii.
Determinările încep să se execute în momentul în care hibrizii au ajuns la maturitatea
fiziologică (a apărut punctul negru la baza bobului).
Dinamica umidităţii stă la baza determinării maturităţii tehnice, a stabilirii corecte a
datei când hibrizi ajung la 28% umiditate.
În cazul în care umiditatea de 28% se intercalează între 2 determinări se procedează
astfel: la varianta a 5-a s-a găsit la 25,09 umiditatea de 29,2%, iar la data de 28.09 s-a găsit
27,4%. Constatăm că în intervalul de 3 zile, acest hibrid şi-a diminuat umiditatea cu 1,8
procente, respectiv cu 0,6 procente pe zi. În acest caz, varianta noastră a avut în 26,09 o
umiditate de 28,6% (29,2-0,6), iar în 27,09 a avut 28% (29,2-0,6). Deci, data maturităţii
tehnice este 27.09, dată care se trece în fişă.
Dinamica umidităţii se notează în %, astfel:
Ex: 29,5%
295
Dacă spaţiile nu sunt suficiente, se adaugă o fâşie de hârtie şi se continuă
determinările.
Este important ca la determinările umidităţii să nu se ia probe din plantele marginale,
din cele vecine golurilor sau de la plante vătămate mecanic.
Data recoltării: se înregistrează data la care s-a executat recoltarea.
Uşurinţa de batozare: se apreciază în calificativele ca: uşoară, mijlocie, grea.
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
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-

-

o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere:
vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii
tinerelor plante faţă de cea normală (apariţia culorii antocianice în primele 2-3 frunze), etc.
Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9, în care nota 1 reprezintă rezistenţa
cea mai bună. La stabilirea valorii, trebuie să se ţină seama de toţi indicii de mai sus.
nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă
Rezistenţa la secetă: Trebuie urmărită pe tot cursul perioadei de vegetaţie. În primele
faze se produce răsucirea frunzelor (măsură luată de plante pentru a diminua pierderea
apei), turgescenţa, iar creşterea plantelor este mult încetinită. În perioada următoare se
produce uscarea frunzelor de la baza plantelor, iar în perioada înfloritului, stresul hidric duce
la scăderea viabilităţii polenului (sterilitatea), având ca efect o fecundare defectuoasă. În faza
de umplere a bobului, stressul hidric împiedică depunerea substanţelor de rezervă în bob, şi
ca atare acestea rămân şiştave.
În stabilirea notei trebuie să se ţină seama de toate aceste aspecte prin observaţii şi
notări succesive, nota definitivă acordându-se la recoltare.
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Aprecierea se face în note pe scara 1-9, în care nota 1 – foarte rezistent; nota 9 –
foarte slab.
nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă
Rezistenţa la atacul de afide: nota 1-9 pe scara:
1 - nu se observă înţepături pe frunze (puncte roşii);
2 - puncte roşii la locul înţepăturii;
3 - porţiuni foarte mici de frunze distruse datorită atacului;
4 - porţiuni mici de frunze distruse;
5 - porţiuni mijlocii de frunze distruse;
6 - porţiuni mijlocii-mari de frunze distruse;
7 - porţiuni mari de frunze distruse;
8 - porţiuni foarte mari de frunze distruse;
9 - întreaga plantă distrusă.
Determinarea se face în repetiţia a 5-a.
Rezistenţa la frângere a paniculului: se determină procentul de plante cu pedunculul
frânt.
Perioada de vegetaţie: se determină numărul de zile de la răsărire până la
maturitatea tehnică (când seminţele au atins 28 – 30% umiditate).
Suma unităţilor termice: se calculează de la semănat la maturitatea tehnică.
Recoltarea
Se execută la maturitatea fiziologică, efectuând mai întâi eliminările frontale, tăierea
paniculelor, batozarea, cântărirea şi determinarea umidităţii.
Date de producţie
Producţia absolută - se calculează raportând producţia la parcelă (20 mp) la hectar şi
aplicând corecţia pentru 15.5% umiditate.
Producţia relativă - se raporteză faţă de martor şi se exprimă în procente.
Umiditatea la recoltare - se determină la o probă medie din cele 4 repetiţii.
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2.5. LEGUMINOASE PENTRU BOABE
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
Parametrii parcelei experimentale
Nr.
crt.

Specia

1 Mazăre
Pisum sativum L.
2 Fasole
Phaseolus vulgaris L.
3 Soia
Glycine max. (L.) Merrill
4 Bob
Vicia faba L. var. major Harz
5 Lupin
Lupinus albus L.
6 Linte
Lens culinaris Medik.
7 Năut
Cicer arietinum L.

Suprafaţa parcelei
m.p.
semănată
recoltabilă
12
10

Nr. boabe
germinabile / m.p.

Distanţa
între rânduri
cm.
12,5

12

10

110-120 soiuri
cu talie înaltă
130 -140 soiuri
pitice
50 - 55

12

10

50 - 55

50

12

10

50 - 55

60 -70

12

10

50 - 55

60 -70

12

10

180 - 220

12.5

12

10

40 - 45

50

50

Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru leguminoasele pentru boabe sunt
cerealele păioase şi cartoful.
Elemente de tehnologie
Pentru executarea corectă a tuturor experienţelor se vor respecta absolut toate
normele agrotehnice şi de tehnică experimentală. Pe lângă acestea, având în vedere
posibilitatea acestor plante de fixare biologică a azotului atmosferic prin intermediul
bacteriilor simbiotice, se impune ca o cerinţă obligatorie tratarea seminţelor cu preparate
azotobacteriene.
Tratarea seminţelor cu aceste preparate se execută cu 2 ore înainte de semănat.
Sămânţa bacterizată, care nu este semănată în acest interval de 2 ore se consideră
nebacterizată. Rebacterizarea nu este indicată deoarece pe suprafaţa seminţelor se
acumulează substanţe nutritive care favorizează apariţia în sol a mucegaiurilor sau a altor
microorganisme.
Doza de inocul (suspensia bacteriană) este de 10 ml la 1 kg de sămânţă. Dacă o
sticlă cu cultura bacteriană este folosită pentru 5 kg sămânţa, inoculul va fi dizolvat în 50 ml
apă.
Sticla cu lichid se închide cu un dop de cauciuc sau de plută şi se transportă în câmp
în poziţie verticală. Bacterizarea se face în locuri ferite de soare.
Verificarea eficienţei bacterizării se face la 20-25 zile după răsărire, prin examinarea
nodozităţilor.

2.5.1. MAZĂRE - Pisum sativum L.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data la care rândurile sunt bine încheiate
Ex: 10 martie
1003
Începutul înfloritului: se notează data când 10% din plante au înflorit
Ex: 15 V
1505
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Sfârşitul înfloritului: se notează data când în lan mai apar flori izolate
Ex: 30 V
3005
Maturitatea tehnică: se notează data la care boabele au ajuns la 14% umiditate.
Acest moment se stabileşte pe baza determinărilor de dinamica umidităţii, care se
declanşează în faza de maturitate fiziologică (boabele sunt în fază de ceară avansată).
Determinările se fac în repetiţia 5.
Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp la câte 20 plante în fiecare repetiţie, în faza de
sfârşit de înflorit. Măsurătoarea se face de la baza tulpinii pâna la vârf. Se trece media
măsurătorilor în cm. în cifre întregi fără zecimale
Ex: 90 cm
90
Înălţimea de inserţie a primei păstăi: se determină la acelaşi număr de plante ca mai
sus, prin măsurătoarea porţiunii de tulpină de la sol la prima păstaie. Se exprimă în cm.
Desimea plantelor la m.p.: se determină după răsărit în momentul când rândurile sunt
încheiate şi la recoltare.
Se determină numărul de plante la m.p. în cele 4 repetiţii, iar în fişă se înscrie
media determinărilor.
Ex: 130 plante /m.p.
130
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la secetă. Aceasta se apreciază în note de la 1-9.
Nota1 - foarte bună, nota 9 - foarte slabă. Pentru o apreciere cât mai exactă se au în
vedere toate modificările suferite de plante (îngălbenire, pierderea turgescenţei frunzelor,
avortarea florilor, etc.) ca urmare a condiţiilor de mediu nefavorabile.
Ex: nota 3
3
Rezistenţa la cădere se determină în repetiţia a V-a, cu prioritate după vreme
ploioasă însoţită de vânturi puternice, până la coacerea seminţelor. Se consemnează în
note, de la 1 la 7:
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Ex: nota 3
3
Rezistenţa la scuturare: această caracteristică deosebit de importantă, se apreciază
cu note de la 1-9, nota 1 acordându-se soiurilor de mazăre ale căror păstăi sunt total
indehiscente.
Obervaţiile se fac pe o suprafaţă de 0, 5 m.p. în repetiţia a 5-a, unde plantele sunt
lăsate până trec de maturitatea tehnică.
Ex: nota 2
2
Comportarea la boli şi dăunători
Observaţiile pentru notarea atacului de boli sau dăunători se fac numai într-o singură
parcelă (repetiţiile) acolo unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic.
Notările şi obsevaţiile ce se efectuează vizează următorii agenţi patogeni:
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Principalii agenţi patogeni la mazăre
Agentul patogen
Arsura bacteriană (Pseudomonas
pisi)
Antracnoza (Asociata pisi)
Putregaiul alb (Sclerotinia
sclerotiorum)
Rugina (Uromices pisi)

Perioada în care se fac
obsevaţiile

Organele
analizate

perioada premergătoare
înfloritului până la formarea
păstăilor
în primele 10-15 zile de la
răsărire; după formarea păstăilor
în primele 10-15 zile de la
răsărire; după formarea păstăilor
în a doua parte a vegetaţiei

frunzele

Elementele
ce se
determină
F%
I%

frunzele şi
păstăile
planta
întreagă
tulpina şi
frunzele

F%

I%

F%
F%

I%

Dăunătorii mazărei
Denumirea
Tripsul mazării (Kakothrips
robustus Uzel)
Păduchele verde al mazării
(Aczrthosiphon pisum Harr.)
Ţânţarul florilor şi păstăilor de
mazăre (Contarinia pisi Winn.)
Gărgăriţa mazării (Bruchus
pisorum L.)
Gărgăriţele frunzelor de
leguminoase (Sitona spp.)
Gărgăriţa punctată a
leguminoaselor (Tychius
quinquepunctatus L.)

Perioada atacului
în timpul înfloritului

Organele atacate

Densitatea
numerică
F%

în toată perioada de vegetaţie

organele florale,
boabele în formare
organele aeriene

în timpul înfloritului şi formarea
păstăilor
în timpul înfloritului şi în timpul
depozitării
în primăvară

organele florale,
păstăile
organele florale,
seminţele
frunzele

F%

în primăvară, prima generaţie
în vară, a doua generaţie

organele aeriene

F%

F%

F%
F%

Recoltarea
Recoltarea mazării începe când umiditatea boabelor a ajuns la 14%, la cel puţin 70%
din variante, în urma efectuării dinamicii umidităţii la soiurile candidate.
După recoltare se fac următoarele determinări:
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:
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-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Date de producţie
Suprafaţa parcelei: se va trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi.
Ex: 10 m.p.
10
Producţia pe parcelă: se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg, exprimată în cifre
cu o zecimală. Nu se va înregistra producţia repetiţiei a 5-a.
Ex: 3,5 kg
35
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Umiditatea la recoltare: se înscrie umiditatea la recoltare a fiecărei parcele-repetiţii în
procente, cu o zecimală. Umiditatea se efectuează cu umidometrul după treieratul fiecărei
repetiţii.
Ex: 12,8%
128
Calitatea
Se execută la ISTIS, numai la soiurile care prezintă interes. În acest sens, CTS-urile
sunt înştiinţate din timp pentru a pregăti şi expedia la ISTIS probe de 250 g din fiecare
variantă (după omogenizare).
În experienţele cu linte se execută aceleaşi observaţii şi notări ca la mazăre.
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2.5.2. FASOLE DE CÂMP - Phaseolus vulgaris L.
SOIA - Glycine max. (L.) Merrill
BOB – Vicia faba L.
LUPIN – Lupinus albus L.
NĂUT – Cicer arietinum L.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când 75% din plante sunt răsărite.
Ex: 30 aprilie
3004
Începutul înfloritului: se notează data când 10% din plante au înflorit
Ex: 15 mai
1505
Sfârşitul înfloritului: se notează data când în luna mai apar flori izolate
Ex: 30 V
3005
Maturitatea tehnică: se stabileşte pe baza dinamicii umidităţii boabelor, notând data
când umiditatea a ajuns la 16%.
În această fază boabele sunt tari, iar păstăile capătă o culoare galbenă (fasole),
galben pai sau brună (soia) specifică soiului.
Ex: 30 VII
3007
Dinamica umidităţii: determinările se încep la faza de maturitate fiziologică şi se fac
din 3 în 3 zile, când vremea este uscată şi caldă, şi la 4-5 zile, când vremea este închisă şi
umedă. În cazul în care apar anomalii, în sensul că o umiditate ulterioară este mai ridicată
decât precedenta, se repetă determinarea.
Dinamica umidităţii stă la baza determinării maturităţii tehnice, a stabilirii corecte a
datei când plantele ajung la 16% umiditate.
Proba medie de boabe pentru determinarea umidităţii se va alcătui în felul următor:
- se vor recolta păstăile de la plantele din interiorul porţiunilor frontale ale parcelelor;
- se vor alege plantele uniform dezvoltate, dar păstăile se vor recolta din etajele
inferior şi mijlociu. Pentru aceste determinări vor fi necesare aproximativ 100 plante.
Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp la câte 10 plante din fiecare repetiţie.
Măsurătorile se fac de la baza tulpinii până la vârf (în faza de maturare a păstăilor). Se
notează media măsurătorilor în cm în cifre întregi.
Ex: 98 cm
98
Înălţimea de inserţie a primei păstăi (cm): se determină la aceleaşi plante alese prin
măsurători de la sol la prima păstaie.
Ex: 25 cm
25
Desimea plantelor: se determină după apariţia celei de a doua frunze adevărate.
Determinările se fac cu rama metrică.
Ex: 50 plante/m2
50
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la secetă (note de la 1 la 9).
Aprecierea rezistenţei se face în baza schimbării în aspectul general provocat de
secetă (stagnarea în creştere, deshidratarea ţesuturilor, ofilirea plantelor, ritmul de înflorire,
etc.)
Notarea se face astfel:
nota 1 – rezistenţă foarte bună
nota 3 – rezistenţă bună
nota 5 – rezistenţă mijlocie
nota 7 – rezistenţă slabă
nota 9 – rezistenţă foarte slabă
Ex: nota 3
3
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Rezistenţa la cădere se determină în repetiţia a V-a, cu prioritate după vreme
ploioasă însoţită de vânturi puternice, până la coacerea seminţelor. Se consemnează în
note, de la 1 la 7:
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Ex: nota 3
3
Rezistenţa la scuturare: caracteristică deosebit de importantă, se apreciază cu note
de la 1 la 9, nota 1 acordându-se soiurilor ale căror păstăi sunt total indehiscente.
Observaţiiile se fac pe o suprafaţă de 0,5 m.p. din repetiţia a 5-a, unde plantele sunt lăsate
până trec de maturitatea tehnică.
Nota acordată se înscrie în fisa de urmarire.
Ex: nota 2
2
Comportarea la boli şi dăunători
Ca şi la mazăre, observaţiile pentru notarea atacului de boli şi dăunători se fac numai
într-o singură parcelă (repetiţie), acolo unde agentul patogen se manifestă cel mai puternic.
Observaţiile vizează următorii agenţi patogeni.
Principalii agenţi patogeni la soia
Agentul patogen
Mozaicul soiei (Soya virus 1)
Arsura bacteriană (Pseudomonas
glycinea)

Antracnoza (Colletotrichum
glycinea)
Mană (Peronospora manshurica)
Putregaiul fusarium al plăntuţelor
(Fusarium scirpi)
Putregaiul tulpininilor (Sclerotinia
sclerotiorum)

Perioada executării
Organele analizate
observaţiilor
în timpul formării
păstăilor
în faza de plăntuţă;
în perioada de la
formarea păstăilor
şi până la începutul
îngălbenirii plantelor
în faza de plăntuţă;
la maturitatea
păstăilor
mai-iulie
în faza de plăntuţă

frunzele

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

frunzele;
păstăile
F%

I%

frunzele;
păstăile

F%

I%

frunzele
planta întreagă

F%

I%

F%
în faza de plăntuţă la planta întreagă
maturitatea păstăilor

F%

Dăunătorii soiei
Denumirea
Molia păstăilor (Etiella zinckenella)
Buha gamma (Autographa gamma)

Perioada atacului
mai-iunie
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Organele atacate
boabele
Frunzele şi bobocii
florali

Densitatea
numerică
F%
F%

Principalii agenţi patogeni la fasole
Agentul patogen

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

Mozaicul comun (Marmor phaseoli) înflorit-format păstăi

plantă întreagă

Arsura comună (Xanthomonas
phaseoli)

înflorit-format păstăi;
după formarea
păstăilor, înainte de
recoltare
înflorit-format păstăi;
după formarea
păstăilor, înainte de
recoltare
în faza de plăntuţă;
în perioada formării
păstăilor
înflorit-format păstăi

frunzele păstăile

F%

I%

frunzele păstăile

F%

I%

planta întreagă

F%

frunzele

F%

I%

formarea păstăilor,
recoltare

toate organele
aeriene ale
plantelor

F%

I%

Arsura aureolată (Pseudomonas
phaseolicola)
Putregaiul alb (Sclerotinia
sclerotiorum)
Rugina (Uromices phaseoli)
Antracnoza (Colletotrichum L.)

Dăunătorii fasolei
Denumirea
Gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides
absoletus)
Musca cenuşie a plantulelor (Delia
platura)

Perioada atacului

Organele atacate
boabele

germinare

boabe în curs de
germinare, tulpiniţa
şi rădăcina

Densitatea
numerică
F%
F%

Recoltarea
Recoltarea fasolei şi a soiei se începe când umiditatea boabelor a ajuns la 16% la cel
putin 70% din variante.
Plantele se taie cât mai jos sau se smulg.
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:
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-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Suprafaţa parcelei: se va trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi. Când
suprafaţa a fost afectată sub 50% din suprafaţa parcelei experimentale, se va lua în calcul
suprafaţa de pe care s-a apreciat că s-a valorificat producţia.
Ex: 20 mp
20
Producţia la parcelă: se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg expirmată în cifre
cu o zecimală.
Ex: 6, 8 kg
68
66

Umiditatea la recoltare: în coloanele prevazute in fisa de observatii se înscrie
umiditatea la recoltare la fiecare parcelă (repetiţii) în %, cifre întregi cu o zecimală.
Umiditatea se efectuează cu umidometrul după treieratul fiecărei repetiţii.
Ex: 13, 6%
136
După treierat, se iau probe de 250 g./soi din sămânţa omogenizată care se vor trimite
la ISTIS pentru determinarea conţinutului de substanţă uscată, procentul de ulei şi de
proteină. Probele respective se trimit etichetate, bine ambalate, pâna la 1 noiembrie.
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2.6. PLANTE OLEAGINOASE
2.6.1. FLOAREA-SOARELUI – Helianthus annuus L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. total plante la parcelă..………………….…..
Nr. plante la parcelă la recoltare……….……….
Nr. de rânduri pe parcelă ……….………………
Distanţa între rânduri………………………..……

116 plante
100 plante
4
la neirigat 70 cm
la irigat 70 cm
Distanţa între plante pe rând……………..…….. la neirigat 32 cm
la irigat 28 cm
Densitatea plantelor/ha …………………………. la neirigat 44.643
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Repetiţia a 5-a se seamănă cu acelaşi număr de plante.
Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru floarea-soarelui sunt cerealele de toamnă şi
primăvară, porumbul, rapiţa, inul de ulei, cartoful, graminee şi leguminoase furajere.
Elemente de tehnologie
Sămânţa şi semănatul
Sămânţa se tratează cu insectofungicide împotriva dăunătorilor, utilizând produsele şi
dozele indicate în tehnologia de cultură. Nu se fac tratamente chimice împotriva bolilor.
Semănatul se execută când în sol, la adâncimea de semănat, se înregistrează 3 zile
consecutiv temperatura de 6-80C.
Adâncimea de semănat este de 4-5 cm pe solurile mai grele, şi de 5-6 cm pe solurile
mai uşoare. Numărul de seminţe la cuib este de 3.
Lucrări de întreţinere
Se recomandă fertilizarea echilibrată cu NPK. Fertilizarea unilaterală cu azot este
interzisă.
Răritul
Se poate face într-o singură fază sau în două faze dacă în zona respectivă se
menţine pericolul atacului de boli. Primul rărit se face când plantele au o înălţime de 6-8 cm,
lăsând 2 plante/cuib, iar al doilea când s-au format deja 3-4 frunze adevărate. La răritul
definitiv se lasă o singură plantă la cuib. Nu trebuie aşteptat prea mult timp pentru efectuarea
acestei operaţiuni, stadiul este de 1 la 2 pereche de frunze.
De regulă nu trebuie să fie goluri. Dacă golurile apar se va ţine cont la analiza
statistică.
Irigatul
Experienţele amplasate în perimetrele irigate se pot iriga cu norme totale de irigare
de 1500-2000 m3/ha (2-3 udări).
Fazele critice pentru apă a florii soarelui sunt la începutul formării capitulului şi
începerea umplerii seminţelor.
Nu se irigă în timpul înfloritului (se împiedică polenizarea şi se crează condiţii
faborabile atacului de Sclerotinia sclerotiorum).
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsăritul: se notează data când rândurile sunt bine încheiate, plantele fiind răsărite în
proporţie de 75%.
Ex 15. IV.
1504
68

Înfloritul
Începutul înfloritului: notarea se face când 10% din plante au înflorit.
Ex: 10. VI
1006
Sfârşitul înfloritului: se notează când 75% din plante au înflorit.
Ex: 15 VI
1506
Maturitatea tehnică: corespunde cu momentul când umiditatea seminţelor este de
13%. Pentru stabilirea umidităţii se încep determinările de dinamică când plantele au atins
maturitatea fiziologică (frunzele sunt galbene, sepalele încep să se brunifice, capitulul este
galben pe partea inferioară). Determinările se fac din 2 în 2 zile până când se înregistrează
13% umiditate.
Ex: 27. VIII
2708
Determinările se fac în repetiţia a 5-a, luând probe de la 10 plante/repetiţie pe
diagonala parcelei. Sămânţa în cantitate de cca. 250 g. se omogenizează, după care se fac
2-3 determinări până când valorile obţinute sunt apropiate. Pentru determinările de umiditate
nu se folosesc plantele de la margine sau cele din jurul golurilor.
Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor: se determină prin măsurători după sfârşitul înfloritului la câte 10
plante (luate la rând) din 2 repetiţii. Măsurătorile se fac de la colet până la baza capitulului
(îndreptând tulpina dacă capitulul este aplecat). Valorile medii obţinute se înscriu în cifre
întregi.
Ex: 130 cm
130
Rezistenţa la temperaturi scăzute (note 1-9). Se apreciază când după semănat survin
temperaturi scăzute (mai mici decât t0C minimă de germinaţie) şi se urmăreşte cu mare
atenţie timpul de la semănat la răsărit, numărul de seminţe mucegăite, numărul de goluri,
vigoarea plantelor la răsărire, culoarea frunzelor, etc.
Pentru apreciere se foloseşte următoarea scară:
nota 1 - răsărirea se face în 7-8 zile, nu sunt goluri
nota 3 - răsărirea se face în 9-12 zile, sunt 1-2 goluri
nota 5 - răsărirea se face în 13-15 zile, sunt 2-5 goluri
nota 7 - răsărirea se face în 16-20 zile, sunt 5-6 goluri
nota 9 răsărirea se face în peste 20 zile, număr de goluri peste 6
Determinările se fac de la începutul răsăririi până la încheierea completă a rândurilor.
Rezistenţa la secetă: însuşire cu consecinţe directe asupra producţiei, se urmăreşte
pe întreaga perioadă de vegetaţie, iar aprecierea acesteia se face ţinând cont de
modificările care apar la plante în privinţa pierderii turgescenţei funzelor, a îngălbenirii şi
uscării acestora, a stagnării în creştere sau a diminuării capitulului etc. Aprecierea se face în
note de la 1-9 utilizând următoarea scară:
nota 1 - când frunzele sunt verzi şi au dezvoltare normală;
nota 3 - când 5-7 frunze au început să se usuce;
nota 5 - când frunzele şi-au pierdut turgescenţa şi vârful sepalelor se usucă
(înainte de deschiderea inflorescenţei);
nota 7 - când frunzele şi-au pierdut turgescenţa vârful sepalelor se usucă,
capitulul rămâne mic, iar seminţele sunt şiştave;
nota 9 - când frunzele îşi pierd turgescenţa sepalele se usucă, capitulul mic,
centrul sec mare, seminţe formate pe câteva rânduri.
Rezistenţa la arşită. Temperaturile ridicate (arşiţa) provoacă pierderea viabilităţii
polenului şi deci apariţia pe capitul a seminţelor seci.
Pentru a aprecia rezistenţa la arşiţă se foloseşte următoarea scară (note 1-9):
nota 1
- capitul acoperit complet de seminţe;
nota 3
- 5 -10% seminţe seci;
nota 5
- 10 -20% seminţe seci;
nota 7
- 20 -30% seminţe seci,
nota 9
- pe capitul sunt peste 30% seminţe seci;
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Rezistenţa la şiştăvire – se determină la recoltare înainte de condiţionarea
seminţelor pe fiecare variantă.
Se face o probă medie de 250 g. , din care se extrag 400 seminţe, se aleg seminţe
seci, şiştave, iar numărul acestora se raporteză la numărul iniţial de seminţe.
Pata albă: diametrul centrului sec al capitulului se denumeşte generic "pata albă" şi
se măsoară în cm. Această determinare reprezintă rezistenţa genotipului la factorii de stres
termic şi hidric
Se notează cu 1 absenţa petei şi cu 9 prezenţa petei albe pe capitul.
Determinarea se efectuează la 10 plante din fiecare variantă în faza de umplere a
bobului (florile tubuloase după fecundare se scutură cu mâna).
Rezistenţa la cădere: se exprimă în procente. Observaţiile se fac în faza de
maturitate tehnică pe fiecare repetitie, iar în fişă se trece media celor 4 repetiţii.
Pentru calcul se utilizează formula

n ⋅ 100
N

n = numărul de plante căzute
N = numărul de plante analizate.
Notarea se face în cifre întregi.
Exemplu 3% - 3
Rezistenţa la frângere. Se determină după acelaşi procedeu ca şi rezistenţa la
cădere. Notele se înscriu cu cifre întregi:
Ex: 14%
14
Comportarea la boli şi dăunători
Principalii agenţi patogeni la floarea-soarelui
Agentul patogen

Perioada executării
observaţiilor

Micoze
Mana (Plasmopara helianthi Novot.) în faza de 3-4 perechi de
frunze adevărate şi înainte
formării capitulului
Putregaiul alb (Sclerotinia
după răsărit şi în
sclerotiorum (Lib.) de By.)
următoarele 10 zile,
formarea şi creşterea
capitulelor
Pătarea frunzelor (Septoria helianthi în perioada de vegetaţie
Ell. et Kell.)
până la formarea
seminţelor
Putregaiul capitulelor (Botritys
după formarea seminţelor
cinerea)
şi până la maturitate
Rugina (Puccinia helianthi Schw.)
după înflorit
Înnegrirea tulpinilor (Phoma
sfârşitul perioadei de
oleracea)
vegetaţie
Pătarea brună şi necrozarea
înflorit, maturitate
tulpinilor (Phomopsis helianthi)
Antofitoze
Orobanche sp.
după înflorit
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Organele
analizate

Elementele ce
se determină
F%
I%

planta întreagă

F%

planta întreagă

F%

I%

frunzele

F%

I%

capitulele

F%

I%

frunzele
tulpinile

F%
F%

I%
I%

tulpinile

F%

I%

F%

Dăunătorii florii-soarelui
Denumirea
Gărgăriţa frunzelor de porumb
(Tanymecus dilaticollis)
Gândacul pământiu (Opatrum
sabulosum)
Molia florii-soarelui (Homoeosoma
nebulella)
Viermii sârmă (Agriotes spp.)
Buha verzei (Mamestra brassicae)
Ploşniţa de câmp Lygus
rugulipennsis ()

Organele
atacate
răsărire
frunzele şi
vârfurile de
creştere
răsărire
frunzele abia
formate
precipitaţii abundente şi a organele
doua jumătate a verii
frorale, miezul
seminţelor
germinaţie şi de răsărire
rădăcinuţele
în perioada premergătoare frunzele
înfloritului şi în timpul
înfloritului
august-septembrie
seminţele şi
miezul
Perioada atacului

Densitatea
numerică
F%
F%
F%
F%
F%
F%

La lupoaie (Orobanche cumana) se notează F% şi I% atacului. Frecvenţa reprezintă
procentul de plante de floarea soarelui parazitate, iar intensitatea - numărul mediu de plante
de lupoaie care parazitează o plantă. Intensitatea se determină împărţind numărul total de
plante de lupoaie la numărul de plante de floarea soarelui din repetiţia aleasă.
Notările se fac conform metodicii de determinare.
 Stadiul de creştere al florii-soarelui: F.3.2. – înflorirea (cf. UPOV TG/81/6)
 Momentul efectuării observaţiilor: la 7-9 zile după efectuarea determinărilor pentru
caracteristicile observate în faza F.3.2. (la terminarea înfloritului)
Determinarea speciei de Orobanche:
- dacă toate tulpinile de lupoaie sunt neramificate: Orobanche cumana – 1;
- dacă toate tulpinile de lupoaie sunt ramificate: Orobanche ramosa – 2;
- amestec de tulpini de lupoaie ramificate şi neramificate: Orobanche ssp. – 3;
Modalitatea de determinare a atacului: se numără toate tulpinile de lupoaie, indiferent
de înălţimea acestora, pentru fiecare plantă de floarea-soarelui de pe cele două rânduri din
mijlocul variantei experimentale, în suprafaţa generală de un dreptunghi cu laturile 70x32 cm,
orientat cu latura lungă perpendiculară pe rând, cu planta de floarea-soarelui situată la
intersecţia diagonalelor.
Notă: Nu se fac observaţii la plantele de la capetele rândurilor.
Determinările se efectuează în toate cele trei repetiţii.
 Modul de calculare a intensităţii, frecvenţei şi gradului de atac anual
Frecvenţa atacului: se calculează conform formulei:
F.A. = Npa/Ntp x 100, [%], unde:
F.A. – frecvenţa atacului exprimată procentual;
Npa – număr de plante de floarea-soarelui atacate
observate pe fiecare variantă repetiţie;
Ntp – număr de plante de floarea-soarelui analizate
pe fiecare variantă repetiţie.
Intensitatea atacului: se calculează conform formulei:
I.A. = Nto/Npa x 100, [%], unde:
I.A. – intensitatea atacului exprimată procentual;
Nto – număr total de tulpini de lupoaie determinate
pe fiecare variantă repetiţie;
Npa – număr de plante de floarea-soarelui atacate
observate pe fiecare variantă repetiţie.
Gradul de atac: se calculează conform formulei:
G.A. = (F.A. x I.A.) : 100, [%], unde:
G.A. – gradul de atac exprimat procentual;
I.A. – intensitatea atacului cf. formulei de mai sus;
F.A. – frecvenţa atacului cf. formulei de mai sus;
Gradul de atac (G.A.) se determină ca valoare medie a celor trei repetiţii.
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 Caracterizarea soiului. Interpretarea rezultatelor.
Cazul comportării asemănătoare/identice pe perioada de testare
În cazul în care soiul candidat are aceeaşi comportare în cei trei ani de
experimentare se utilizează ca indicator al rezistenţei/sensibilităţii gradul de atac (G.A %)
calculat conform formulei (medie cu o zecimală), caracterizarea soiului testat efectuându-se
conform scării de interpretare de mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

G.A. [%]
0
0,1 – 2,0
2,1 – 10,0
10,1 – 30,0
30,1 – 50,0
50,1 – 100

Clasa de interpretare - caracterizarea
soiului
Soi foarte rezistent
Soi rezistent
Soi mediu rezistent spre rezistent
Soi mediu sensibil spre sensibil
Soi sensibil
Soi foarte sensibil

Acronim

Nota

FR
R
MR – R
MS
S
FS

1
2
3
4
5
6

Recoltarea
Floarea soarelui se recoltează când seminţele au 14-16% umiditate sau 18-20% dacă
recoltatul se execută în 2 faze. Determinările de umiditate se încep odată cu uscarea
frunzelor şi îngălbenirea capitului, iar seminţele s-au întărit şi au căpătat culoarea specifică
soiului sau hibridului.
Înainte de recoltare se fac eliminările terminale (câte două plante de la fiecare rând 16 pe repetiţie), ale plantelor din jurul golurilor şi ale perdelelor de protecţie. Se numără
plantele la fiecare repetiţie şi se înscriu datele în fişe.
Ex. 100 plante
100
Se cântăreşte producţia realizată pe fiecare repetiţie în parte şi se înscriu în fişă cu
două zecimale.
Ex: 10,83 kg
1083
La recoltare se fac următoarele determinări:
Umiditatea seminţelor: se determină pe fiecare repetiţie.
Din sămânţa omogenizată se extrage o probă medie de cca 400 gr. Datele obţinute
se înscriu cu o singură zecimală:
Ex: umiditate 14,5%
145
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:
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-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
Observaţie: La floarea-soarelui se admite o diferenţă între două determinări de 1 kg.

În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Determinarea conţinutului de ulei în sămânţă. Pentru determinarea conţinutului de
ulei se expediază la ISTIS 250 g. sămânţă condiţionată din fiecare variantă, eşantionată şi
etichetată.
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2.6.2. RICIN – Ricinus communis L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. total plante la parcelă …………………………
116 plante
Nr. plante la parcelă la recoltare …………….......
100 plante
Nr. de rânduri pe parcelă …………………………
4
Distanţa între rânduri…………..……………..…...
70 cm
Distanţa între plante pe rând…….…………….....
20 cm
Densitatea plantelor la ha………………...….…… 71.429 plante/ha
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Perdelele de protecţie se vor însămânţa cu soiuri cu talie joasă pentru a nu influenţa
parcelele marginale.
Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru ricin sunt grâul şi orzul de toamnă, leguminoasele
anuale şi prăşitoarele.
Elemente de tehnologie
Semănatul
La ricin, sămânţa se înlocuieşte anual. Dată fiind germinaţia epigeică, o atenţie
deosebită va fi acordată adâncimii de semănat, care va fi de 5-6 cm pe solurile grele şi 8-10
cm pe solurile nisipoase. Numărul de seminţe la cuib este de 2.
Lucrările de întreţinere
Răritul se execută timpuriu, când plantele au înălţimea de 4-5 cm, lăsând o singură
plantă la cuib.
Irigatul
Irigatul se execută de 1 – 2 ori cu o normă de udare este de 400-500 m3/ha.
Se irigă înainte de înflorit şi la începutul formării seminţelor.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când când 75% din plante (soiuri) au răsărit.
Ex: 20.IV
2004
Începutul înfloritului racemului principal: se notează data apariţiei a 10% flori mascule
şi femele pe racemul principal.
Ex: 26.IV
2604
Începutul înfloritului ultimului racem secundar: se notează data apariţiei a 10% flori
mascule şi femele pe racemul secundar.
Ex: 25. VI
2506
Maturitatea tehnică: se consideră data la care seminţele au ajuns la umiditatea de
13%. Dinamica umidităţii se începe în faza de maturitate fiziologică, marcată de următoarele
aspecte: uscarea frunzelor bazale, uscarea capsulelor, întărirea seminţei, apariţia luciului şi a
pigmentaţiei pe sămânţă, specifice diferitelor culori, etc.
Ex: 1.IX
0109
Umiditatea în dinamică: se face din 2 în 2 zile pe câte 10 plante din repetiţia a 5-a. Se
notează umiditatea seminţelor racemului principal şi umiditatea seminţelor racemelor
secundare.
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Numărul mediu capsule pe plantă: se determină la cate 10 plante din 4 repetiţii, iar
valorile se înscriu cu cifre întregi.
Ex: 80 capsule
80
Determinările se fac în faza de maturitate tehnică.
Greutatea seminţelor pe plantă: se determină în faza de maturitate. Se analizează
cate 10 plante din 4 repetiţii iar valorile obţinute se înscriu în fişa de observaţii, cu o
zecimală.
Ex: 100,5%
1005
Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă. Observaţiile se fac pe tot parcursul perioadei de vegetaţiei.
Notările propriu-zise se fac înainte de înflorit, în timpul înfloritului la formarea capsulelor.
După recoltare se completează informaţiile privind rezistenţa la secetă prin analiza MMB şi
MHL, iar in final toate notările se corelează cu producţia obţinută.
Scara este prezentată mai jos:
nota 1 - vegetaţia decurge normal (nu sunt semne vizibile de suferinţa)
nota 3 - au apărut două 2-3 frunze îngălbenite la bază, planta începe să sufere
nota 5 - frunzele uscate la bază, iar restul şi-au pierdut turgescenţa
nota 7 - frunzele şi-au pierdut turgescenţa, iar florile încep să avorteze
nota 9 - întreaga plantă suferă, mărimea racemelor s-a redus la jumatate
Rezistenţa la arşiţă.Temperaturile foarte ridicate produc avortarea florilor şi prin
urmare apariţia de raceme foarte laxe, cu seminţe putine. Pentru notare se va folosi
următoarea scară:
nota 1 - plantele vegetează normal, racemul este bine acoperit cu capsule
- axul nu este integral acoperit de capsule, capsule neuniforme, apar
nota 3 capsule fără sămânţă
nota 5 - capsulele acoperă trei sferturi din ax
nota 7 - capsulele acoperă jumătate din ax
- capsule foarte subţiri, acestea se desprind foarte uşor de pe ax, iar
nota 9 sămânţa este nedezvoltată
Rezistenţa la şiştăvire. Se determină la maturitatea tehnică la câte 10 plante din 2
repetiţii. Pentru aceasta se desprind capsulele de pe fiecare plantă, apoi prin apăsare se
stabilesc casulele fără sămânţă.
Se raportează numărul de capsule şiştave la numărul total de capsule înmulţit cu
100.
Ex: 7%
7
Rezistenţa la cădere. Determinările se fac la maturitatea tehnică pe fiecare repetiţie,
iar în fişe se trece media obţinută.
Se exprimă procentual plantele căzute/total plante x 100, iar valorile se înscriu cu
cifre întregi.
Ex: 10%
10
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Comportarea la boli şi dăunători
Agenţii patogeni ai ricinului
Agentul patogen

Perioada executării
observaţiilor

Putrezirea plantelor (Pytium butleri)

de la răsărire până la
formarea primelor
frunze
Vestejirea plantelor (Fusarium ricini) în faza de plantulă la
apariţia inflorescenţei;
la formarea capsulelor
Mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea) în faza de plantulăînflorit-format capsule
Mana (Phytoptora parasitica)
din faza de plantulă
până la formarea
capsulelor
Făinarea (Levillula lanata)
din faza de plantulă
până la formarea
capsulelor

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%

planta întreagă
F%
planta întreagă
F%
planta întreagă
F%
Frunzele,
capsulele

F%

I%

F%

I%

frunzele

Dăunătorii ricinului
Denumirea

Perioada atacului

Buha verzei (Mamestra brassicae)
Omida capsulelor de bumbac
(Heliothis armigera)

Organele atacate
frunzele
inflorescenţele

Densitatea
numerică
F%
F%

Recoltarea
La ricin recoltarea se face eşalonat pe măsura maturizării tuturor racemelor.
De aceea la ricin se întocmesc 2 fişe cu date de producţie separate şi anume: o fişă
în care se înregistrează producţia racemului principal şi cea a racemelor secundare care au
ajuns la maturitate în acelaşi timp cu racemul principal şi altă fişă pentru producţia totală care
cumulează producţiile din prima fişa cu producţiile realizate din racemele ajunse mai târziu la
maturitate.
Înainte de recoltare se numără plantele rămase pe parcelă după eliminările frontale şi
a plantelor vecine golurilor.
Ex: 100 plante
100
Recoltarea propriu-zisă începe când seminţele au ajuns la 14-16% umiditate.
Momentul optim de recoltare se stabileşte pe baza datelor de dinamica umidităţii seminţelor,
proces care începe când capsulele racemului principal s-au brunificat, ţepii au devenit rigizi,
iar sămânţa este tare şi tegumentul lucios. Datele de producţie se înscriu cu o singură
zecimală.
Ex: 6,8 kg
68
Determinarea umidităţii: după cântărirea producţiei din fiecare repetiţie se ridică
probe pentru determinarea umidităţii. Datele obţinute se înscriu cu o singură zecimală.
Ex: 15,5 %
155
Umiditatea seminţelor recoltate de pe parcelă se determină prin medierea ponderată
a umidităţilor determinate la seminţele recoltate separat pe racemele principale, respectiv
secundare, utilizându-se formula:
(Prp x Urp) x (Prs x Urs)
x 100
(Prp x Prs)
unde: Prp – producţia racemelor principale/parcelă
Prs – producţia racemelor secundare/parcelă
Urp – umiditatea seminţelor racemelor principale/ parcelă
Urs – umiditatea seminţelor racemelor secundare/ parcelă
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Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
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Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Randamentul. Din recolta de capsule omogenizate se iau 100 grame. Se face
decorticarea, se cântăresc seminţele şi se raportează la 100. Valoarea obţinută se înscrie în
cifre întregi. Randamentul se efectuează pe fiecare din cele 4 repetiţii.
Ex: 70 randament
70
Determinarea conţinutului de ulei în seminţe. După decapsulare şi omogenizare se
alcătuieşte o probă de seminţe de 250 g care se trimite la ISTIS (ambalată şi etichetată
corect).
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2.6.3. RAPITĂ DE TOAMNĂ ŞI PRIMĂVARĂ PENTRU ULEI – Brassica
napus L. partim.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ............................................................. 12 m2
- suprafaţa recoltată ............................................................... 10 m2
- lungimea parcelei semănate …………………………….…… 12 m
- lungimea parcelei recoltate …………………………………… 10 m
- lăţimea parcelei ................................................................... 1 m
- lăţimea recoltată .................................................................. 1 m
- numărul rândurilor semănate ............................................... 8
- numărul rândurilor recoltate ................................................. 8
- densitatea plantelor la m2 …………………………………..… 80
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru rapiţă sunt mazărea, borceagul de toamnă,
cartoful, orzul, trifoiul roşu, grâul.
La amplasarea experienţelor cu rapiţă se va avea grijă să se evite monocultura şi să
se asigure un spaţiu de izolare de 500 m faţă de solele cu rapiţă furajeră.
Elemente de tehnologie
Semănatul
Epoca optimă de semănat este 1 – 10 septembrie pentru soiurile de toamnă şi 1 – 10
martie pentru soiurile de primăvară. Adâncimea de semănat este de 2 – 3 cm.
Lucrările de întreţinere
Menţinerea experienţei curată de buruieni este o cerinţă obligatorie şi se realizează
pe cale chimică şi manuală. Pentru reuşita experienţelor în timpul vegetaţiei se face
combaterea dăunătorilor. Se aplică tratamente împotriva dăunătorilor.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, fiind răsărite 75% din
plante
Ex: 18 IX

1809

Începutul înfloritului: se consideră data la care 10% din plante au înflorit
Ex: 15. V
1505
Sfârşitul înfloritului: se notează data la care 75% din plante au înflorit
Ex: 30. V
3005
Maturitatea tehnică: se notează data la care umiditatea seminţelor a ajuns la 10%
Ex: 10 .VI
1006
Desimea plantelor: se determină la soiurile semănate în toamnă după răsărire, în
primăvară şi la recoltare. La soiurile de primăvară se determină după răsărire şi la recoltare.
Se foloseşte rama metrică.
Determinările de umiditate se încep în faza de maturitate fiziologică (16-18%
umiditate) caracterizată prin uscarea frunzelor, când tulpina capătă culoare închisă, silicvele
de la bază se brunifică, sămânţa este maronie şi capătă un luciu specific.
Analizele de umiditate se fac din 2 în 2 zile, în repetiţia a 5-a până când fiecare
variantă atinge valoarea de 10% umiditate.
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Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la iernare. Se determină pentru rapiţa de toamnă. Se determină prin
raportarea numărului de plante existente în primăvară la reluarea vegetaţiei, la numărul de
plante înregistrate toamna la încetarea vegetaţiei. Determinările se fac cu rama metrică în
toate cele 4 repetiţii, după care se face media statistică. În funcţie de procentul de plante
pierite în timpul iernii se acordă note utilizând următoarea scară:
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7
nota 9

plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite

1 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%

Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se determină prin raportarea numărului de plante
existente în primăvară, la cele de toamnă în funcţie de procentul de plante pierite.
Determinările se fac cu rama metrică în toate cele 4 repetiţii, după care se face media
statistică. Se acordă note utilizând următoarea scară:
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7
nota 9

plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite

1 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%

Rezistenţa la secetă. Se apreciază pe toată perioada de vegetaţie, avându-se în
vedere toate modificările suferite de plante cum sunt: uscarea frunzelor, pierderea
turgescenţei acestora, gradul de fructificare, mărimea seminţelor corelate cu MMB şi
producţia obţinută.
Notarea se va face în funcţie de uscarea frunzelor, îngălbenirea şi uscarea tulpinilor,
înainte de înflorit şi se va folosi următoarea scară:
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7

- uscarea frunzelor pe 2-3 cm de la colet
- uscarea frunzelor pe 5-8 cm de la colet
- uscarea frunzelor pe 9-15 cm de la colet
- uscarea frunzelor pe 16-25 cm de la colet, iar tulpina este mai mult de
jumătate îngălbenită
nota 9 - frunzele sunt în totalitate uscate, iar tulpina îngălbenită pe toată lungimea
Rezistenţa la cădere. Se apreciază vizual pe toate repetiţiile, dar determinările
propriu-zise se fac în două repetiţii înainte de recoltare prin numărarea plantelor căzute la m2
şi raportarea lor la numărul de plante existente. Pentru calcul se utilizează formula:

n ⋅ 100
N

unde

n = nr. plante căzute

N = nr. total de plante/m2
Procentul de plante căzute se înscrie în cifre întregi.
Ex: 18%
18
Rezistenţa la scuturare. Se apeciază după numărul de silicve deschise înainte de
recoltare.
Pentru determinarea pierderilor prin scuturare se vor analiza câte 10 plante din
repetiţia 5.
În funcţie de de procentul de pierdere se vor acorda note după următoarea scară:
nota 1 - Silicve deschise între 0-2%
nota 3 - Silicve deschise între 3-10%
nota 5 - Silicve deschise între 10-15%
nota 7 - Silicve deschise între 15-20%
nota 9 - Silicve deschise peste 20%
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Comportarea la boli şi dăunători
Agenţii patogeni ai rapiţei
Agentul patogen
Făinarea (Erysiphe communis)
Fusarioza sau mucegaiul alb
(Fusarium brassicae)
Pătarea neagra a tecilor
(Alternaria brassicae)
Mozaicul frunzelor (Savoia napi)
Putrezirea albă a tulpinilor
(Sclerotinia sclerotiorum)

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

în faza de rozetă şi
la înflorit
până la înflorit

planta întreagă
planta întreagă

F%

după formarea
silicvelor
la înflorit
de la formarea
tulpinii până la
înflorit

silicvele

F%

planta întreagă
planta întreagă

F%
F%

I%

Dăunătorii rapiţei
Denumirea

Perioada atacului

Gândacul lucios (Meligethes aeneus) la înflorit
Gândacul roşu al rapiţei
(Entomoscelis adonidis)
Viespea rapiţei (Athalia colibri)
Puricele negru al rapiţei (Phyllotreta
atra)

Organele atacate

primăvara

bobocii şi organele
florale
frunzele şi plantuţele

mai
primăvara

frunzele
frunzele

Densitatea
numerică
F%
F%
F%
F%

Recoltarea
De obicei rapiţa se recoltează în 2 faze; tăierea plantelor se face în faza de
maturitate fiziologică, când seminţele au 18-20% umiditate, urmând să se batozeze când
seminţele ajung la 10% umiditate.
Se trece în fişă suprafaţa parcelei.
Ex: 10 m2
10
Producţiile cântărite pe fiecare parcelă se înscriu cu o singură zecimală.
Ex: 4,9 kg
49
Umiditatea se determină pe fiecare repetiţie şi variantă în momentul cântăririi
producţiei. Se înregistrează cu o singură zecimală.
Ex: 12,5%
125
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:
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-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Determinarea conţinutului de ulei. Din sămânţa omogenizată pe fiecare variantă se
extrage o probă medie de 250 g care se trimite la ISTIS, pentru determinarea conţinutului în
ulei, acid erucic şi glucozinolaţi.
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2.6.4. ŞOFRĂNEL – Carthamus tinctorius L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa parcelei semănate ………………………………………
22 m2
- suprafaţa parcelei recoltate ………………………………………..
20 m2
2
- densitatea plantelor la m ……………………………………..….… 200
- distanţa între rânduri ………………………………………….......... 50 cm
- distanţa între plante/rând …………………………………………... 10 cm
- nr. de rânduri/parcelă ………………………………………………..
4
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Plante premergătoare
Plante bune premergătoare pentru şofrănel sunt leguminoasele pentru boabe, grâul
şi porumbul.
Elemente de tehnologie
Semănatul
Epoca optimă de semănat este ultima decadă a lunii martie.
Adâncimea de semănat este de 5 cm.
Lucrările de întreţinere
Menţinerea experienţei curată de buruieni este o cerinţă obligatorie şi se realizează
prin aplicarea de ierbicide specifice tipului de buruiană şi prin praşile manuale. Pentru reuşita
experienţelor în timpul vegetaţiei se face combaterea dăunătorilor. Se aplică tratamente
împotriva musculiţei şofrănelului.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, fiind răsărite 75% din
plante
Ex: 18 IV

1804

Începutul înfloritului: se consideră data la care 10% din plante au înflorit
Ex: 17 VII
1407
Sfârşitul înfloritului: se notează data la care 75% din plante au înflorit
Ex: 29 VII
2907
Maturitatea tehnică: se notează data la care umiditatea seminţelor a ajuns la 10%
Ex: 14 VIII
1408
Determinările de umiditate se încep în faza de maturitate fiziologică (16-18%
umiditate).
Analizele de umiditate se fac din 2 în 2 zile în repetiţia a 5-a, până când fiecare
variantă atinge valoarea de 10% umiditate.
Desimea plantelor: se determină primăvara după răsărirea plantelor (numărul de
plante la m.p.).
Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la temperaturi scăzute. Se determină prin raportarea numărului de plante
existente în primăvară faţă de cele răsărite în toamnă. Determinările se fac cu rama metrică
în toate cele 4 repetiţii după care se face media aritmetică. Se determină procentul de plante
dispărute peste iarnă.
nota 1 plante pierite
1 - 20%
nota 3 plante pierite
20 - 40%
nota 5 plante pierite
40 - 60%
nota 7 plante pierite
60 - 80%
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nota 9 plante pierite
80 - 100%
Rezistenţa la secetă. Se apreciază pe toată perioada de vegetaţie, avându-se în
vedere toate modificările suferite de plante cum sunt: uscarea frunzelor, pierderea
turgescenţei acestora, gradul de fructificare şi mărimea seminţelor.
Notarea se va face în funcţie de uscarea frunzelor, îngălbenirea şi uscarea tulpinilor,
înainte de înflorit şi se va folosi următoarea scară:
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7

- uscarea frunzelor
- uscarea frunzelor
- uscarea frunzelor
- uscarea frunzelor

pe 2-3 cm de la colet
pe 5-8 cm de la colet
pe 9-15 cm de la colet
pe 16-25 cm de la colet, iar tulpina este mai mult de
jumătate îngălbenită
nota 9 - frunzele sunt în totalitate uscate, iar tulpina îngălbenită pe toată lungimea
Rezistenţa la cădere. Se apreciază vizual pe toate repetiţiile, dar determinările
propriu-zise se fac în două repetiţii înainte de recoltare prin numărarea plantelor căzute la m2
şi raportarea lor la numărul de plante existente. Pentru calcul se utilizează formula:
Plante căzute % =

n ⋅ 100
N

unde

n = nr. plante căzute

N = nr. total de plante/m2
Procentul de plante căzute se înscrie în cifre întregi.
Ex: 18%
18
Rezistenţa la şiştăvire - se determină la recoltare înainte de condiţionarea seminţelor
pe fiecare variantă.
Se face o probă medie, din care se extrag 400 seminţe, se aleg seminţele seci,
şiştave, iar numărul acestora se raporteză la numărul iniţial de seminţe.
Ex: 18%
18
Comportarea la boli şi dăunători
Agenţii patogeni ai şofrănelului
Agentul patogen
Făinarea şofrănelului (Erysiphe
cichoracearum)
Rugina şofrănelului (Puccinia
carthami)
Pătarea brună a frunzei de şofrănel
(Ramularia carthami)
Macrosporioza frunzelor de şofrănel
(Macrosporium carthami)

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

în timpul vegetaţiei

frunzele

în timpul vegetaţiei

frunzele

F%

I%

în timpul vegetaţiei

frunzele

F%

I%

în timpul vegetaţiei

frunzele

F%

I%

Dăunătorii şofrănelului
Denumirea
Musculiţa şofrănelului (Achanthiophili
helianthi)

Perioada atacului
la fructificare

Organele atacate
capitule şi achene

Densitatea
numerică
F%

Recoltarea
Şofrănelul se recoltează în faza de maturitate fiziologică când seminţele au 18-20%,
urmând să se batozeze când seminţele au 10 - 11% umiditate.
Se trece suprafaţa parcelei (20 m2).
Ex: 20 m2
20
Producţiiile cântărite pe fiecare parcelă se înscriu în cu două zecimală.
Ex: 4,95 kg
495
Se calculează apoi producţia totală, precum şi semnificaţiile.
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Umiditatea se determină pe fiecare repetiţie şi variantă în momentul cântăririi
producţiei. Se înregistrează cu o singură zecimală.
Ex: 12,5%
125
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
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Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Determinarea conţinutului în ulei. Din sămânţa omogenizată pe fiecare variantă se
extrage o probă medie de 250 g care se trimite la ISTIS pentru determinarea conţinutului în
ulei.
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2.6.5. IN PENTRU ULEI – Linum usitatissimum L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe, producţia de ulei.
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ........................................................................ 12 m2
- suprafaţa recoltată .......................................................................... 10 m2
- lungimea parcelei semănate ……………………….…………………
12 m
- lungimea parcelei recoltate …………………………….…………….
10 m
- lăţimea parcelei ..............................................................................
1m
- lăţimea recoltată .............................................................................
1m
- numărul rândurilor semănate ..........................................................
8
- numărul rândurilor recoltate ............................................................
8
- distanţa între rânduri ....................................................................... 12.5 cm
- densitatea plantelor (plante/m2) ……………………………..……….
900
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru in sunt cerealele păioase şi porumbul.
Elemente de tehnologie
Semănatul
Semănatul se execută primăvara timpuriu imediat ce se poate intra în teren,
acordându-se o mare atenţie pregătirii patului germinativ.
Adâncimea de semănat este de 2-3 cm.
Lucrări de întreţinere
Se va acorda o atenţie deosebită fertilizării echilibrate.
În cadrul lucrărilor de întreţinere un loc important îl ocupă combaterea crustei (cu
tăvălugul cu cuie sau grapa stelată) şi a buruienilor prin toate mijloacele (manuale şi
mecanice).
Este obligatorie combaterea dăunătorilor şi se execută în momentul depistării
acestora (purici, păduchele negru, molia capsulelor tripşi).
Obeservaţii de vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit.
Ex: 5 IV
0504
Începutul înfloritului: se notează în coloana 39 când 10% din plante au început să
înflorească
Ex: 5 V
0505
Sfârşitul înfloritului: se notează când 75% din plante şi-au încheiat înfloritul
Ex: 25 V
2505
Maturitatea tehnică: corespunde cu ultima dată din dinamică, când soiul a atins
umiditatea de 10%
Ex: 10 VII
1007
Momentul începerii determinărilor de dinamică este când sămânţa are 15-16%
umiditate; acesta corespunde cu maturitatea fiziologică marcată prin uscarea frunzelor,
tulpina se colorează în galben, capsulele capătă o culoare maronie, iar la presare se desfac
uşor, sămânţa se desprinde uşor din loje şi capătă o culoarea specifică soiului. Determinările
de umiditate (dinamica) se fac din 2 în 2 zile. Dinamica se face în repetiţia a 5-a recoltând pe
diagonală plantele din 3-4 puncte (câte un sfert de m2).
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Desimea plantelor: se determină primăvara după răsărirea plantelor. Se foloseşte
rama metrică.
Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea
înghetului şi se exprimă în note de la 1 la 9. Determinările se fac cu rama metrică prin
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din
plante au pierit.
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7
nota 9
Ex: nota 2

plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite

1 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%

2

Rezistenţa la secetă. Observaţiiile se fac pe toată durata perioadei de vegetaţie luând
în consideraţie următoarele modificări ale plantelor: reducerea ritmului de creştere, uscarea
frunzelor, reducerea numărului de ramificaţii, de flori, avortarea acestora, reducerea
numărului de capsule, etc.
Aprecierea se face utilizând următoarea scară:
nota 1 - frunzele sunt arse pe 2-3 cm de la bază
nota 3 - frunzele sunt arse pe 5-8 cm de la bază
nota 5 - frunzele sunt arse pe 9-15 cm de la bază
nota 7 - frunzele sunt arse pe 16-25 cm de la bază şi tulpina este galbenă
nota 9 - frunzele s-au uscat complet, iar tulpina este îngălbenită pe toată lungimea
Rezistenţa la arşiţă. Temperaturile ridicate duc la apariţia unor fenomene care se
aseamănă cu cele provocate de secetă.
Pentru a nota acest fenomen se va lua în considerare în special avortarea florilor, formarea
capsulelor şi a seminţei. În acest sens, în fiecare repetiţie se notează 10 plante la care se
determină de nr. de flori din 2 în 2 zile la orele 9 dimineaţă (marcarea plantelor se face prin
legare cu fire colorate). Plantele se aleg cam la jumătatea repetiţiei şi se marchează la rând.
Aprecierea se face pe ansamblul repetiţiei, dar materializarea prin notare se face la plantele
marcate folosind următoarea scară:
nota 1 - din nr. total de flori 1-2 sunt avortate
nota 3 - din nr. total de flori 4-5 sunt avortate
nota 5 - din nr. total de flori 7-10 sunt avortate
nota 7 - florile din vârful inflorescenţei nu se mai deschid, iar din cele înflorite
15-20 cm au căzut
nota 9 - au căzut peste 25 de flori, iar capsulele formate sunt subdimensionate
Ex: nota 3
3
Rezistenţa la şiştăvire: se determină la recoltare înainte de condiţionarea seminţelor.
Pentru aceasta se alcătuieşte o probă medie din care se extrag 400 de seminţe numărate la
rând. Din cele 400 de seminţe se separă cele şiştăvite, se cântăresc, iar procentul obţinut se
înscrie în coloana 31 cu cifre întregi.
Ex: 15%
15
Rezistenţa la cădere: se determină în 2 repetiţii înainte de recoltat pe suprafeţe de
câte 1 m 2 prin numărarea tuturor plantelor care au căzut. Pentru calcul se foloseşte formula:
Rezistenţa la cădere % =

n ⋅ 100
N

unde

n = nr. plante căzute
N = nr. total de plante/m2
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Comportarea la boli şi dăunători.
Observaţiile se fac în diferite faze de vegetaţie a plantelor.
Agenţii patogeni ai inului pentru ulei
Agentul patogen
Arsura inului (Olpidiaster radicis)
Putregaiul plantelor (Pythium de
baryanum)
Făinarea inului (Oidium lini)
Rugina inului (Melampsora lini)
Antracnoza inului (Colletotricum lini)
Vestejirea fuzariană (Fusarium lini)

Mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

Perioada executării
observaţiilor
în faza de plantulă (în
timpul răsăritului şi în
următoarele 25 zile)
în faza de plantulă (în
timpul răsăritului şi în
următoarele 25 zile)
în perioada
premergătoare şi în
timpul înfloritului
în faza de înflorire

Organele
analizate

Elementele ce
se determină
F%
I%

planta întreagă
F%
planta întreagă
F%
frunzele
frunzele şi
tulpinile
planta întreagă

în faza de plantulă, în
timpul înfloritului, în
timpul coacerii galbene
în faza de plantulă până planta întreagă
la apariţia celei de a 3-5
perechi de frunze; înflorit
maturitate fiziologică
în perioada de maturare planta întreagă
a inului

F%

I%

F%

I%

F%

I%

F%

F%

Dăunătorii inului pentru ulei
Denumirea
Puricele inului (Aphtona euphorbiae)
Tripsul inului (Thrips linarius)

Perioada atacului
răsărire

Organele atacate
frunzele
frunze, flori, fructe

Densitatea
numerică
F%

Recoltarea
Inul pentru ulei se recoltează când seminţele au ajuns la 15-16% umiditate. Dacă
recolatrea se face în două faze, aceasta poate fi declanşată când seminţele au 18-20%
umiditate.
Determinările de umiditate se încep în faza de maturitate fiziologică, aceasta fiind
marcată de brunificarea capsulelor, uscarea întregii plante. Seminţele capătă culoarea
castanie, sunt lucioase şi rezistă la apăsare.
Înainte de recoltare se fac eliminările de la capetele parcelei (2 m2) şi se înscrie
suprafaţa parcelei de 20 m2 .
Se cântăreşte producţia realizată pe fiecare repetiţie şi se înregistrează cu o singură
zecimală
Ex: 6,5 kg
65
Se determină umiditatea pe repetiţii odată cu cântărirea producţiei. Datele se trec cu
o singură zecimală.
Ex: 12,5%
125
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
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Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Determinarea conţinutului de ulei. Din proba omogenizată pe fiecare variantă, se
extrage o probă de 250 g. şi se trimite la ISTIS.
90

2.6.6. ALUNE DE PĂMÂNT – Arachis hypogaea L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
Parametrii parcelei experimentale
- nr. de plante semănate pe parcelă ……..………………………… 116
- nr. de plante recoltate pe parcelă ……………..……………..…… 100
- densitatea plantelor la m2 ……………………………………..….… 12,5
- distanţa între rânduri ………………………………………….......... 50 cm
- distanţa între plante/rând …………………………………………... 20 cm
- nr. de rânduri/parcelă ………………………………………………..
4
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele.
Elemente de tehnologie
Înainte de semănat sămânţa se decojeşte şi se tratează cu insectofungicid.
Tratamentul se face cu toată atenţia pentru a preveni impurificarea soiurilor şi distrugerea
membranei care acoperă cotiledoanele. Numărul de seminţe la cuib este de 2.
Epoca optimă de semănat depinde de umiditatea în sol la adâncimea de semănat
care trebuie să fie de 14 – 150C cu tendinţă de creştere.
Adâncimea de semănat este de 5-6 cm.
Lucrări de întreţinere
Bilonarea se face manual sau mecanic cu prăşitoarea sau cultivatorul echipat cu
corpuri de rariţă, la începutul înfloritului şi se repetă de câte ori este nevoie, aceasta fiind
lucrarea determinantă în formarea păstăilor. Bilonul se face din pământ bine mărunţit şi
reavăn, care permite pătrunderea cu uşurinţă a ginoflorilor în sol.
Irigatul se aplică de 4-8 ori cu norme mici de udare (300-400 m3/ha) pentru
menţinerea solului în stare reavănă.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când rândurile sunt bine încheiate, plantele fiind răsărite
în proporţie de 75%
Ex: 15 V
1505
Începutul înfloritului: se notează data la care 10% din plante au înflorit
Ex: 26 VI
2606
Sfârşitul înfloritului; se notează data la care 75% din plante au înflorit
Ex: 20 VIII
2008
Uscarea frunzelor (fiziologică): se notează data când frunzele de la bază s-au uscat
Ex: 20 IX
2009
Maturitatea tehnică: corespunde cu data la care frunzele s-au îngălbenit şi au început
să se usuce. În situaţia în care vegetaţia se prelungeşte (fiind pericol de venirea brumelor)
data maturităţii se completează cu data la care s-a făcut recoltatul.
Însuşiri fiziologice
În condiţii de temperaturi excesiv de ridicate pot apărea şi la alunele de pământ
fenomene de avortare a florilor, de pierderea turgescenţei frunzelor, de deshidratarea
ginoforilor etc.
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Rezistenţa la secetă: se va face în felul următor:
- când funzele de la bază s-au îngălbenit (2-5), iar planta nu şi-a pierdut
turgescenţa ……………………………………………………………………… nota 1
- când în timpul amiezei planta prezintă aspectul de slabă ofilire ………… nota 3
- când plantele nu mai sunt turgescente, iar vârful ramificaţiilor rămâne
aplecat pe o perioadă mai lungă ……………………………………………… nota 5
- întreaga plantă este ofilită, frunzele se răsucesc imediat ce începe
creşterea temperaturii, vârfurile ramificaţiilor rămân aplecate şi în timpul
nopţii …………………………………………………………………………….. nota 7
- când procesul de uscare a frunzelor este avansat, iar ramificaţiile sunt
(şi rămân peste noapte) aplecate aproape de sol ………………………….. nota 9
Aprecierile şi notările se fac în timpul înfloritului până în jurul datei de 10 august.
Comportarea la boli
Pentru aprecierea rezistenţei la boli se au în vedere următorii agenţi patogeni.
Notarea se face în repetiţia cu cel mai mare grad de atac.
Agenţii patogeni ai alunelor de pământ
Agentul patogen
Pătarea brună a frunzelor
(Mycosphaerella arachidicola)
Putrezirea tulpinilor (Sclerotium
rolfesii)
Putrezirea plantelor şi păstăilor
(Rizochtonia solani)

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

perioada formării
păstăile
păstăilor
din faza de plantuţă planta întreagă
până la formarea
păstăilor
în faza de plantuţă şi planta întreagă
după fructificare

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%
F%
F%

Recoltarea
Recoltarea se începe în faza de maturitate fiziologică caracterizată prin uscarea
frunzelor de la bază şi îngălbenirea întregii tufe. Când vegetaţia se prelungeşte, momentul
recoltării se stabileşte în funcţie de scăderea temperaturilor medii zilnice (sub optim),
calendaristic însemnând pentru zona de sud 20-30 septembrie.
Înainte de recoltare se execută:
a) eliminarea plantelor de la capul rândurilor şi numărarea celor recoltabile. Datele se
înscriu în cifre întregi.
Ex: 100
100
b) înregistrarea producţiei pe fiecare repetiţie şi variantă.
Cântărirea se face după 1-5 zile de cosire a păstăilor. Producţia se notează în cu o
zecimală
Ex: 12,5 kg
125
c) determinarea umidităţii: pentru aceasta se fac probe medii pe repetiţii şi variante.
Determinarea se face cu umidometru.
Ex: 30,5 %
300
d) randamentul: sămânţa recoltată de pe fiecare repetiţie şi variantă se
omogenizează şi se constituie o probă medie, din care se extrag 100 g. Se decojesc şi se
cântăresc seminţele; se raportează la 100. Datele se înscriu în cifre întregi.
Ex: 71%
71
e) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
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f) Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
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g) determinarea uleiului şi conţinutului de proteină: pentru efectuarea acestor analize
se alcătuiesc probe de cca 300 g păstăi, pe fiecare variantă, care se expediază la ISTIS.

2.6.7. DOVLEAC PENTRU SĂMÂNŢĂ – Cucurbita maxima Duchesne
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de seminţe.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. de plante la semănat ………..……………… 16
Nr. de plante la recoltat ……….………………..
16
Distanţa între rânduri …………………………… 0,8 m
Distanţa plantelor pe rând ……………………… 1,4 m
Densitatea plantelor la ha………..……………… 8925
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru dovleac sunt cerealele păioase.
Elemente de tehnologie
Înainte de semănat sămânţa se tratează împotriva atacului de dăunători. Numărul de
seminţe la cuib este de 2 – 3.
Adâncimea de semănat este de 5-6 cm. După semănat se face o uşoară tasare a
solului.
Lucrări de întreţinere
Fertilizarea la cuib cu îngrăşăminte de tipul NPK 1:2:1 dă cele mai bune rezultate. În
lipsa acestora se pot aplica (la cuib) 2 kg de mraniţă la care se adugă 4-5 g de superfosfat şi
2-3 g sare potasică.
Răritul. Primul rărit se aplică la praşila întâia, iar ultimul, când plantele au 4 frunze
adevărate. În final se lasă o singură plantă la cuib.
Irigatul se face numai în condiţii de secetă prin aplicarea unor cantităţi mici de apă.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit.
Ex: 28.IV
2804
Data începerii înfloritului florilor femele: se notează când 10% din plante au o floare
deschisă.
Ex: 10 V
1005
Data apariţiei florilor mascule: se notează când la 10% din plante a apărut o floare.
Ex: 10 V
1005
Sfârşitul înfloritului: se notează când peste 75% din plante nu mai prezintă flori
deschise. Notarea se face separat pentru plantele femele şi mascule.
Maturitatea tehnică: se notează data când primul fruct din parcela experimentală
prezintă peduncul lignificat, epiderma întărită şi culoarea specifică soiului ajuns la
maturitatea fiziologică.
Ex: 20 VIII
2008
Caractere morfologice
Numărul de flori femele pe plantă: se notează în timpul înfloritului şi se exprimă
procentual. Observaţia se execută pe 10 plante.
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Ex: 11 %

11

Numărul mediu de fructe pe plantă: se stabileşte prin raportarea numărului total de
fructe pe parcelă la numărul de plante recoltabile. Se notează cu cifre întregi. Observaţia se
execută pe 10 plante.
Ex: 12 fructe
12

Procentul de seminţe îmbrăcate: deşi sămânţa este golaşă din cauza impurificărilor
pot apărea şi seminţe îmbrăcate. În această situaţie se fac determinări pe fiecare repetiţie,
analizând câte 100 seminţe, în total 430 şi se exprimă procentual. Datele se înscriu cu cifre
întregi:
Ex: 7%
7
Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă: se urmăreşte în întreaga perioadă de vegetaţie ţinând cont de
modificările plantei privind turgescenţa frunzelor, îngălbenirea şi uscarea acestora.
Se apreciază în note, folosind următoarea scară:
nota 1
- când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3
- când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5
- când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 7
- când 75% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
Rezistenţa la arşiţă. Temperaturile ridicate produc o deshidratare pronunţată a
plantelor cu urmări negative asupra producţiei. Plantele au aspect de ofilire, florile nu se
deschid, se usucă şi cad, iar în final frunzele îşi pierd turgescenţa şi fructele rămân mici.
Pentru notarea acestei însuşiri se va folosi următoarea scară:
- frunzele de bază au început să se îngălbenească, iar plantele nu
prezintă nici un simptom de ofilire …………………………………………
nota 1
- în timpul zilei frunzele îşi pierd turgescenţa, dar tija rămâne dreptă …..
nota 3
- 3-4 frunze de la bază sunt uscate, iar restul sunt ofilite, dar cu putere
de revenire …………………………………………………………………...
nota 5
- 4-5 frunze sunt uscate, iar restul sunt deshidratate şi cu limbul mult
aplecat …………………………………………………………………………
nota 7
- frunze sunt ofilite, tija şi-a pierdut turgescenţa şi se frânge, iar florile
au început să se usuce ……………………………………………………..
nota 9
Comportarea la boli şi dăunători
Utilizând metodica descrisă în partea generală, privind determinarea frecvenţei şi
intensităţii atacului, la dovleac se au în vedere următorii agenţi patogeni.
Agenţii patogeni ai dovleacului
Agentul patogen
Mana frunzelor
(Pseudoperonospora cubensis)
Făinarea (Spherotheca fulginea)
Pătarea frunzelor (Septoria
cucurbitacearum)
Antracnoză (Colletotrichum
lagenarium)

Perioada executării
observaţiilor
de la apariţia frunzelor
până la apariţia fructelor
în a doua parte a perioadei
de vegetaţie
la începutul formării
fructelor
în perioada fructificării

Organele
analizate
frunzele

Elementele ce
se determină
F%
I%
F%
I%

frunzele

F%

I%

frunzele

F%

I%

planta întreagă

F%

I%

Dăunătorii dovleacului
Denumirea

Perioada atacului
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Organele atacate

Densitatea
numerică

Păianjenul (Tetranychus spp. )
Gândacul dovleacului (Epilachna
borealis)

iunie-septembrie
iunie-septembrie

frunzele
planta tânără

F%
F%

Recoltarea
Recoltarea se execută în 2-3 etape, pe măsura ajungerii fructelor la maturitate.
Recoltarea eşalonată este obligatorie, iar întârzierea acesteia duce la încolţirea
seminţelor în fruct.
La recoltare se fac următoarele determinări:
a) numărul de plante pe parcelă;
b) producţia de seminţe, reprezentând cantitatea de sămânţă rezultată din însumarea
recoltărilor eşalonate. Datele se înscriu cu o singură zecimală.
Ex: 5,4 kg
54
c) umiditatea seminţelor stabilită în momentul cântăririi producţiei pe variante şi
repetiţii. Datele se înscriu cu o singură zecimală.
ex.15,2 %
152
Producţia se recalculează la 10% umiditate.
d) Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
e) Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
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-

cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.

Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
f) Determinarea conţinutului de ulei în seminţe. Cantitatea de sămânţă necesară
pentru determinare este de 250 g./soi, probele respective se trimit la ISTIS.
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2.7. PLANTE TEXTILE
2.7.1. IN PENTRU FIBRĂ – Linum usitatissimum L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată …………………………..… 12 m2
Suprafaţa recoltabilă …………………………….. 10 m2
Lăţimea parcelei …………………………………. 1 m
Distanţa între rânduri……………………..……… 12,5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Plante bune premergătoare pentru inul de fibră sunt cerealele păioase, cartoful
neinfestat cu Rhizoctomia solani, sfecla de zahăr.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când pe 75% din lungimea rândurilor sunt răsărite
plantele.
Ex: 25 martie
2503
Începutul înfloritului: începutul înfloritului corespunde cu data când 10% au înflorit.
Ex: 17 V
1705
Sfârşitul înfloritului: când în lan mai apar flori izolate.
Ex: 27 V
2705
Maturitatea tehnică: în această fază atât tulpina, cât şi capsulele sunt de culoare
galbenă.
Ex: 15 VI
1506
Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în laborator o dată cu lungimea tehnică. Pentru aceasta
se măsoară tulpina de la colet la ultima capsulă, la un număr de 10 plante/repetiţie. Se trece
media măsurătorilor în cm. Datele se înscriu cu cifre întregi.
Ex: 115 cm
115
Lungimea tehnică: se determină o dată cu talia, prin măsurare de la colet până la
prima ramificaţie a inflorescenţei.
Ex: 66 cm
66
Diametrul tulpinii: se determină la un număr de 10 plante/repetiţie, prin măsurarea cu
şublerul la mijlocul lungimii tehnice a tulpinilor. Se notează cu o zecimală şi se exprimă în
mm.
Ex: 2,1 mm
21
Desimea plantelor: se determină după răsărire, când rândurile sunt bine încheiate şi
nu mai apar noi plante.
Ex: 2400 pl./mp
2400
Însuşiri fiziologice
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Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea
înghetului şi se exprimă în note de la 1 la 9. Determinările se fac cu rama metrică prin
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din
plante au pierit.
nota 1
nota 3
nota 5
nota 7
nota 9

plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite
plante pierite

Ex: nota 2

1 - 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
80 - 100%

2

Rezistenţa la secetă. Observaţiiile se fac pe toată durata perioadei de vegetaţie luând
în consideraţie următoarele modificări ale plantelor: reducerea ritmului de creştere, uscarea
frunzelor, reducerea numărului de ramificaţii, de flori, avortarea acestora, reducerea
numărului de capsule, etc.
Aprecierea se face utilizând următoarea scară:
nota 1 - frunzele sunt arse pe 2-3 cm de la bază
nota 3 - frunzele sunt arse pe 5-8 cm de la bază
nota 5 - frunzele sunt arse pe 9-15 cm de la bază
nota 7 - frunzele sunt arse pe 16-25 cm de la bază şi tulpina este galbenă
nota 9 - frunzele s-au uscat complet, iar tulpina este îngălbenită pe toată lungimea
Rezistenţa la cădere: se determină în 2 repetiţii înainte de recoltat pe suprafeţe de
câte 1 m 2 prin numărarea tuturor plantelor care au căzut. Pentru calcul se foloseşte formula:
Rezistenţa la cădere % =

n ⋅ 100
N

unde

n = nr. plante căzute
N = nr. total de plante/m2

Comportarea la boli şi dăunători
Observaţiile şi notările privind atacul de boli sau dăunători se fac într-o singură
parcelă (repetiţie), acolo unde de fapt agentul patogen se manifestă cel mai puternic.
Principalii agenţi patogeni ai inului pentru fibră
Agentul patogen
Arsura inului (Olpidiaster radicis)
Vestejirea frunzelor (Fusarium lini)
Făinarea inului (Oidium lini)
Mucegaiul cenuşiu (Botrytis
cinerea)
Rugina inului (Melampsora lini)

Perioada executării
observaţiilor
în faza de plăntuţă
în faza de plăntuţă şi
la înflorit
la apariţia
inflorescenţelor
în faza de plăntuţă

Organele
analizate
planta întreagă
planta întreagă

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
F%

frunzele

F%

planta întreagă

F%

în faza de înflorire şi frunzele
apariţia capsulelor

F%

I%

I%

Dăunătorii inului pentru fibră
Denumirea
Puricele inului (Aphtona euphorbiae)
Tripsul inului (Thrips linarius)

Perioada atacului
răsărire

Organele atacate
frunzele
frunze, flori şi fructe

Recoltarea
Înainte de recoltare se fac eliminările frontale şi marginale.
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Densitatea
numerică
F%
F%

Momentul optim pentru recoltare este când plantele ajung în faza de maturare
galbenă-deplină până la deplină, fază în care plantele şi-au pierdut frunzele de pe toată
lungimea tulpinii.
Recoltarea inului se face prin smulgere, iar tulpinile se leagă în snopi de mărimi
aproximativ egale şi se aşeză în clăi.
La recoltare se alcătuiesc probele de tulpini la care se determină umiditatea, la etuvă.
Conţinutul de fibră se determină pe 100 plante), urmând să se facă şi următoarele
determinări:
Date de producţie:
Producţia de tulpini pe parcelă: Se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg,
exprimată în cifre cu o zecimală.
Ex: 15,6 kg
156
Umiditatea la recoltare: Se înscrie umiditatea la recoltare a fiecărei parcele/repetiţii în
%, cifre cu o zecimală.
Ex: 16,9 %
169
La recoltare umiditatea tulpinilor nu trebuie să depăşească 18%.
Masa lotului se recalculează la umiditatea de referinţă de 14%.
Eşantionul pentru determinările conţinutului în fibră cât şi pentru măsurătorile
biometrice şi de umiditate se face din proba care se recoltează de pe 1 m2 din mijlocul
fiecărei variante şi repetiţie.
Pentru determinarea umidităţii: se iau probe de 500 g. tulpini din fiecare repetiţie şi se
transportă în pungi de plastic legate şi etichetate. Din aceste probe se cântăresc la balanţa
tehnică 100 g, care se introduc în etuva unde se ţin 24 ore la temperatura de 1050C.
După 24 ore proba se scoate din etuvă şi se introduce în exicator unde se lasă pentru
răcire minimum 2 ore.
După răcire se cântăreşte la aceeaşi balanţă, după care se determină procentul de
umiditate, urmând ca în final să se calculeze producţia de tulpini pe fiecare variantă la
umiditatea de 14%.
Determinarea conţinutului de fibră: se efectuează în cadrul laboratorului de analize
biochimice din cadrul ISTIS.
Eşantionul de lucru va fi constituit din 250 g. de tulpini/variantă care va fi prelevat de
la mijlocul plantei de in de fibră în lungime de cca. 20 cm (10 cm de o parte şi de alta a
mijlocului tulpinii). Se acordă o atenţie sporită la etichetarea corectă a eşantioanelor, precum
şi a păstrării integrităţii în perioada transportului şi depozitării. Determinarea conţinutului de
fibră se poate executa prindouă metode: fierbere în soluţie de hidroxid de sodiu în
concentraţie de 1,8% (metoda rapidă) şi prin topire în apă.
Probele pentru analiză vor fi trimise către laborator până la data de 15 septembrie.
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2.7.2. CÂNEPA – Cannabis sativa L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ………………………..
12 m.p.
Suprafaţa recoltabilă ……………………….. 10 m.p.
Lungimea parcelei semănate ……………… 10 m
Lungimea parcelei recoltate ……………….. 10 m
Distanţa între rânduri ……………………….. 25 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele păioase, cartoful şi leguminoasele.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data la care 75% din plante sunt răsărite.
Ex: 15 aprilie
1504
Începutul înfloritului: se notează data la care cca. 10% din plante sunt înflorite.
Durata înfloritului la florile mascule este de 35-45 zile
Durata înfloritului la florile femele de 15-35 zile
Ex: 15 mai
1505
Sfârşitul înfloritului: se notează data când 90% din plante sunt înflorite.
Ex: 10 iunie
1006
Maturitatea tehnică: corespunde cu sfârşitul înfloritului plantelor mascule şi se
notează când la 95% din plante staminele s-au brunificat. Maturitatea plantelor femele se
notează în momentul când fructele de la mijlocul inflorescenţei s-au copt la cel puţin 75% din
plante.
Ex: 20 iunie
2006
Caractere morfologice
Talia plantelor: se măsoară de la sol până la vârful plantelor, atât la plantele femele
cât şi la mascule. Se analizează câte 10 plante pe repetiţie (20 de plante). Se trece media
măsurătorilor în cm., (cu cifre întregi fără zecimale).
Ex: 120 cm
120
Lungimea tehnică: la plantele mascule coincide cu înălţimea plantelor. Lungimea
tehnică a plantelor femele corespunde cu porţiunea de tulpină de la sol până la baza
inflorescenţei. Se determină la 10 plante pe repetiţie. Se notează în cm.
Ex: 98 cm
98
Diametrul tulpinii: măsurătorile se fac între prima şi a doua treime, a tulpinilor (câte 10
plante din două repetiţii). Se determină la plantele la care s-a măsurat lungimea. Se exprimă
în mm şi se notează în cifre cu o zecimală.
Ex: 0,1 mm
01
Numărul mediu de plante femele: se determină la 100 de plante pe repetiţie şi se
exprimă în cifre întregi fără zecimale.
Ex: 5
5
Raportul plantelor mascule/femele se determină în fiecare repetiţie la 100 plante.
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Desimea plantelor: se determină în momentul în care rândurile sunt încheiate.
Ex: 400 plante/m2

400

Însuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă: se apeciază în note de la 1 la 9, avându-se în vedere toate
modificările suferite de plante ca urmare a perioadelor de secetă care apar în timpul
perioadei de vegetaţie (nota 1- foarte bună, 9-foarte slabă)
Ex: nota 3
3
Comportarea la boli şi dăunători
Aprecierile şi notările se fac în repetiţia în care agentul patogen se manifestă cel mai
puternic.
Principalii agenţi patogeni la cânepa pentru fibră
Agentul patogen
Putregaiul alb (Sclerotinia
sclerotiorum)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis
infestans)
Septorioza (Septoria cannabis)

Perioada executării
observaţiilor
la maturitate
la maturitate
în faza de plăntuţă,
înainte de înflorire

Organele
analizate
tulpina şi
frunzele
toate organele
aeriene
frunzele

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
F%
F%

I%

Dăunătorii cânepei pentru fibră
Denumirea
Puricele cânepei (Psylliodes attenuata)
Molia cânepei (Grapholitha delineana)

Perioada atacului
primăvara
primăvara

Organele atacate
frunzele
tulpina

Densitatea
numerică
F%
F%

Recoltarea
Cânepa pentru fibră se recoltează de obicei după înfloritul plantelor mascule, faza în
care plantele sunt îngălbenite şi lasă să cadă ultimul polen când sunt scuturate.
Se recoltează atât plantele mascule cât şi cele femele.
Tulpinile de cânepă tăiate se lasă pe pământ în mănunchiuri de 15 – 20 cm grosime
aşezate răsfirat în X (foarfece) pentru uscare, întorcându-se pe cealaltă parte când partea de
deasupra s-a îngălbenit. Tulpinile uscate (uscarea durează 4 – 8 zile) se leagă în snopi de
15 – 20 cm diametru. O dată cu legarea în snopi este necesară şi sortarea tulpinilor după
lungime şi grosime şi scuturarea frunzelor prin frecarea tulpinilor unele de altele
După 8-10 zile de la uscare, fiecare legătură se cântăreşte şi se înscrie în caietul de
observaţii.
Date de producţie
Suprafaţa parcelei: se trece suprafaţa recoltabilă a parcelei în cifre întregi.
Ex: 10 m.p.
10
Producţia de tulpinii pe parcelă: se va nota producţia pe fiecare repetiţie în kg
exprimată în cifre cu o zecimală.
Ex: 18,9 kg
189
Umiditatea: după uscarea snopilor se scutură frunzele şi seminţele şi se înscrie
umiditatea fiecărei parcele în %, cu o zecimală.
Ex: 15,3%
153
Umiditatea produsului uscat nu trebuie să depăşescă 18%, iar masa lotului se
recalculează la umiditatea de referinţă de 14%.
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Determinarea conţinutului de fibră. Pentru aceasta se trimit probe în greutate de
250 g. de tulpini pe fiecare variantă la laboratorul indicat de responsabilul de program.
Probele se pregătesc în felul următor: tulpinile se taie câte 10 cm de o parte şi de alta a
mijlocului tulpinii. Se va acorda multă atenţie la etichetarea corectă a probelor şi asigurarea
ambalării, pentru ca acestea să nu se degradeze în timpul transportului. Aceste probe vor fi
trimise până la 1 octombrie.

2.7.3. BUMBAC – Gossypium hirsutum L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de fibră.
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată ………………………. 17 m.p
Suprafaţa recoltabilă ……………………… 15 m.p
Distanţa între rânduri ……………………… 50
Suprafaţa eliminărilor ……………………
2 m.p. (câte 1 m.p. la fiecare capăt)
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Planta premergătoare
Cele mai bune plante premergătoare pentru bumbac sunt cerealele păioase şi
prăşitoarele.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data la care 75% din plante au răsărit.
Ex: 3 mai
0305
Începutul înfloritului: se notează când 10% din plante au înflorit.
Ex: 25 mai
2505
Sfârşitul înfloritului (când în lan mai apar flori izolate).
Ex: 30 mai
3005
Caractere morfologice
Talia plantelor: se exprimă în cm, pe bază de măsurători, la câte 10 plante pe
repetiţie.
Ex: 80 cm
80
Lungimea fibrei: se determină la 10 plante pe repetiţie. Se exprimă în mm.
Ex: 23 mm
23
Numărul mediu de capsule pe plantă: se analizează 10 plante pe repetiţie şi se
determină media. Se exprimă în cifre întregi.
Desimea plantelor: se determină în momentul când rândurile sunt încheiate şi nu mai
apar noi plante.
Ex: 18 plante/m.p.
18
Înşuşiri fiziologice
Rezistenţa la secetă: se apreciază în note de la 1 la 9 în funcţie de modificările
suferite de plante în perioadele de secetă. Nota 1- foarte bună; 9 – foarte slabă.
Rezistenţa la cădere: se apreciază în note de la 1 la 9 în funcţie de plantele afectate.
Nota 1 se acordă soiurilor care nu au căzut, iar nota 9 soiurilor unde plantele sunt în totalitate
căzute. Notarea se face la 1, 2 zile după ploi şi furtuni puternice.
Comportarea la boli şi dăunători
În privinţa bolilor bumbacului o atenţie deosebită trebuie acordată gomozei
(Xanthomonas malvaciarum). Boala se manifestă pe frunze; se notează F% şi I% atacului.
Recoltarea
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Recoltarea la bumbac se face eşalonat pe măsura deschiderii capsulelor şi a
ajungerii seminţelor la maturitate.
Pentru a pune în evidenţă capacitatea fiecărei variante testate de a realiza o recoltă
timpurie şi de bună calitate, recolta obţinută se grupează astfel:
a) recolta din septembrie; include toată producţia obţinută până la 30 septembrie,
admiţându-se o abatere de maximum 1-2 zile.
b) recolta până la prima brumă; reprezintă cantitatea de capsule obţinută până la
căderea brumei, inclusiv cea obţinută în următoarele 6 zile după căderea acesteia.
Se notează în fişe separat data căderii primei brume, care stagnează vegetaţia
bumbacului. Ţinând seama că această dată variază de la o localitate la alta şi de la an la an,
s-a considerat necesar să se determine şi recolta obţinută până la data de 15 octombrie.
Această dată s-a luat arbitrar pentru a se putea determina media multianuală, la toate
centrele, şi producţiile de bumbac brut posibil de obţinut.
c) recolta totală cuprinde suma recoltelor efectuate până la brumă şi după aceasta,
cel mai târziu până la 10 noiembrie.
Până la căderea brumei se fac recoltări eşalonate la interval de 5-7 zile, în scopul
stabilirii dinamicii de coacere, respectându-se totodată grupările de recolte menţionate mai
sus.
Prelevarea probelor.
În vederea determinării procentului de fibră în capsulă şi a caracteristicilor
tehnologice ale fibrei, probele de capsule se recoltează din fiecare parcelă. Plantele se iau la
întâmplare şi se recoltează capsulele situate pe simpodiul II şi III.
Probele se alcătuiesc înainte de fiecare recoltă şi cuprind minim 20 capsule.
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2.8. PLANTE TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE
2.8.1. CARTOF – Solanum tuberosum L.
Culturile comparative de concurs se organizează cu soiuri şi linii timpurii şi semitimpurii, semitârzii şi târzii, pentru testarea capacităţii de producţie şi a calităţii acestora, a
însuşirilor fiziologice şi rezistenţei la boli.
Tratamentele pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor se fac la avertizare.
La soiurile şi liniile timpurii şi semitimpurii, în zona de sud, se organizează experienţe
cu recoltarea în dinamică, pentru testarea capacităţii de formare a tuberculilor într-o perioadă
scurtă de timp.
Amplasarea experienţelor se face pe un teren uniform, neted, drenat, cu expoziţie la
soare, în cadrul unei rotaţii de minimum 4 ani, după cereale păioase, în blocuri randomizate.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de tuberculi.
Parametrii parcelei experimentale
Specificare
Suprafaţa parcelei
(m.p.)
Lungimea parcelei (m)
Lăţimea parcelei (m)
Număr rânduri la
parcelă
Număr cuiburi pe rând
Număr cuiburi la parcelă
Distanţa de plantare
(cm)
Densitatea
(mii cuiburi/ha)
Număr repetiţii

Timpurii
PlanRecol-

Semitârzii
PlanRecol-

Târzii
PlanRecol-

Dinamică
PlanRecol-

tare
17,6

tare
15,4

tare
19,3

tare
16,8

tare
21

tare
18,2

tare
40

6,3
2,8

5,5
2,8

6,9
2,8

6
2,8

7,5
2,8

6,5
2,8

14,3
2,8

12,1
2,8

4
29
116

4
25
100

4
29
116

4
25
100

4
29
116

4
25
100

4
61
244

4
55
220

70x22

70x22

70x24

70x24

70x26

70x26

70x22

70x22

65

65

60

60

55

55

65

65

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

tare
33,8

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt cerealele de primăvară şi sfecla de zahăr.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la aratura de bază cu 40t/ha.
Pregătirea solului se face obligatoriu din toamnă prin aratură adâncă, fertilizare şi
nivelare, iar în primăvară imediat ce se poate intra în teren, se grăpează. Dacă solul s-a
tasat, se discuieşte.
Epoca de plantare se stabileşte când în sol, la adâncimea de plantare se
înregistrează o temperatură de +40 , +50C, iar solul nu aderă la unelte.
Pentru experienţa cu recoltarea în dinamică se folosesc tuberculii încolţiţi.
Încolţirea tuberculilor se începe cu 30-40 de zile înainte de plantare, prin aşezarea
materialului sănătos şi fără colţi, în lădiţe şi stivuirea lor în spaţii special amenajate.
În primele două săptămâni, la întuneric, temperatura va fi de 16-200C. Când colţii au
2-3 mm lungime, temperatura se coboară la 12-150C şi se menţine până aproape de
plantare. Când colţii au tendinţa de creştere peste mărimea normală (1 cm) şi nu se poate
ieşi în câmp, se iau măsuri de coborârea temperaturii la 4-70C.
Odată cu coborârea temperaturii la 12-150C, este necesară lumina naturală sau
artificială cât mai uniformă pentru fiecare lădiţă.
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Umiditatea zilnică se face atunci când timpul o permite în orele de prânz, timp de 1-2
ore.
Plantarea se face manual, pe rigole deschise cu rariţa sau sapa, la adâncimea de
3-6 cm, în funcţie de textura solului. Cu 3-4 zile înainte de plantare, tuberculii încolţiţi se
menţin la temperatura mediului ambiant. Imediat după plantare se face bilonarea cu
cultivatorul echipat cu discuri
În cursul perioadei de vegetaţie se fac două rebilonări, când plantele au 10-15 cm
înălţime şi la începutul înfloritului, precum şi două praşile manuale sau mecanice, iar la
nevoie un plivit.
Irigarea se face pe brazde sau prin aspersiune în perioada formării şi creşterii
tuberculilor. Se foloseşte o normă de irigare de 2000 m.c/ha aplicată în 5-6 udări cu câte
300-400 mc/ha la interval de 10 zile, şi este obligatorie la experienţele cu recoltarea în
dinamică.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din cuiburi au plante răsărite, vârful lăstarilor a
străpuns stratul exterior al solului şi devine vizibil.
Ex: 27 IV
2704
Maturitatea tehnică: se notează data când tuberculii au epiderma suberificată şi vrejii
uscaţi în procent de 90%.
Ex: 27 VII
2707
Caractere morfologice
Talia: se notează în cm, după înflorire, la tulpina principală
Ex: 37 cm
37
Număr mediu tuberculi la cuib: se determină la 10 cuiburi pe repetiţie. Se înscrie cu
cifre întregi;
Ex: 9
9
Greutatea tuberculilor la cuib: se determină la 10 cuiburi pe repetiţie. Se notează în
grame şi se înscrie cu cifre întregi;
Ex: 1000
1000
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: Se notează în primăverile reci şi se au în vedere:
vigoarea plantelor la răsărire, ritmul de creştere în primele faze de vegetaţie, variaţia culorii
tinerelor plante faţă de cea normală. Aprecierea se face vizual cu note întregi pe scara 1-9,
în care nota 1 reprezintă rezistenţa cea mai bună. La stabilirea valorii, trebuie să se ţină
seama de toţi indicii de mai sus.
Se apreciază în note şi se foloseşte următoarea scară:
nota 1
- când pierderile sunt sub 10%
nota 3
- când pierderile sunt de 10-25%
nota 5
- când pierderile sunt de 25-50%
nota 7
- când pierderile sunt peste 50%
Rezistenţa la secetă: se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C.
Se apreciază în note şi se foloseşte următoarea scară:
nota 1
- când 10% din frunze s-au ofilit
nota 3
- când 25% din frunze s-au ofilit
nota 5
- când 50% din frunze s-au ofilit
nota 7
- când peste 50% din frunze s-au ofilit
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Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli ale cartofului
Perioada executării
observaţiilor

Agentul patogen
Mana (Phytopthora infestans)
Răsucirea V4 (Solanum virus IV)
Stricul V2 (Solanum virus 2)

mai-sfârşitul vegetaţiei
creştere-înflorit
înflorit şi după

Organele
analizate
frunze, tuberculi
frunze, tuberculi
frunze, tulpini

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%
F%
I%
F%
I%

Dăunătorii cartofului
Denumirea
Gândacul de Colorado (Leptinotarsa
decemlineata)

Perioada atacului
mai - august

Organele
atacate
frunzele

Densitatea
numerică
F%

Recoltarea
Se face la maturitatea tehnică, atunci când tuberculii s-au suberificat, iar vrejurile s-au
uscat la 90% din plante. În dinamică, recoltarea se face în faza când greutatea vrejilor este
aproximativ egală cu masa de tuberculi, sau se realizează 65% din capacitatea de producţie
a variantei, dar nu mai târziu de 1 iunie pentru prima recoltare; celelalte două se fac la
intervale de 10 zile. La recoltare se determină producţia în kg şi numărul de cuiburi la
parcelă, adică la 40 cuiburi pe variantă. La prima dinamică se elimină 2 cuiburi şi se
recoltează următoarele zece la fiecare rând. La celelalte din dinamică, nu se mai fac
eliminări, ci se recolteză câte 10 cuiburi la rând. La recoltarea la maturitare se fac eliminări
la ambele capete ale fiecărui rând.
Date de producţie:
Numărul de plante la parcelă: se notează cu cifre întregi.
Ex: 100
100
Observaţiile se fac la recoltare
Producţiile realizate la parcelă: notarea se face în kg, cu o singură zecimală
Ex: 70,2
702
Analizele de calitate: se fac la ISTIS şi la CTS Tg. Secuiesc şi se înscriu în fişe tip,
altele decât cele pentru luare de observaţii.
Determinarea amidonului fizic: se face în trei repetiţii de câte o probă de 1 kg care a
fost păstrată la 6-80C şi la o umiditate relativă a aerului de 80%. Proba se constituie din
tuberculii rezultaţi la recoltarea a câte 5 cuiburi la rând din fiecare repetiţie.
Amidonul fizic: se determină prin metoda greutăţilor fizice. Proba pentru analiză se
spală de impurităţi, se zvântă şi se cântăreşte. Amidonul fizic se determină în balanţa
POLIKEIŢ, reglată la diviziunea 9, unde se începe cântărirea. Vasul anexă, destinat
determinării greutăţii tuberculilor sub apă, se umple la semn.
Proba de 1 kg se introduce în coşuleţul de sârmă şi cu totul în vasul cu apă, după
care se face citirea amidonului direct pe sectorul gradat al balanţei în %. Apa din vasul de
scufundare se menţine la temperatura de + 17,5 0C.
Rezultatul care se înscrie este media celor trei repetiţii.
Determinarea însuşirilor culinare prin metoda degustării a lui Lugt şi Goodijk se face
la materialul folosit pentru determinarea amidonului fizic.

107

Tuberculii se fierb cu coajă în vase acoperite, în aceeaşi cantitate de apă şi la o
intensitate egală a focului. După fierbere se scurge apa din vas, tuberculii se răcesc şi apoi
se fac determinările de calitate.
Rezistenţa la fierbere
nota 1
tuberculii nu crapă
nota 2
tuberculii crapă puţin şi superficial
nota 3
tuberculii crapă parţial
nota 4
tuberculii crapă total
Consitenţa pulpei
nota 1
tuberculi tari
nota 2
tuberculi destul de tari
nota 3
tuberculi friabili, se rup parţial
nota 4
tuberculi foarte friabili
Făinozitatea
nota 1
nota 2
nota 3
nota 4

nefăinos
slab făinos
făinos
foarte făinos

Umiditatea
nota 1
nota 2
nota 3
nota 4

apătos (la o uşoară comprimare, apare o peliculă de apă)
potrivit de apătos (aspect de umed, dar fără peliculă de apă)
semiuscat (miez înecăcios)
uscat (miez foarte înecăcios)

Structura amidonului
nota 1
fină (grăunciorii nu se simt la degustare)
nota 2
potrivit de fină (grăunciorii se simt uşor la deget)
nota 3
puţin grosieră
nota 4
foarte grosieră
Bonitarea însuşirilor culinare
Nota
1
2
3
4

Rezistenţa la
fierbere
Nu crapă
Crapă superficial
Crapă parţial
Crapă total

Consistenţa
Tare
Destul de tare
Destul de friabilă
Foarte friabilă

Făinozitatea

Umiditatea

Nefăinos
Slab făinos
Făinos
Foarte făinos

Apătos
Potrivit apătos
Semiuscat
Uscat

Structura
amidonului
Fină
Potrivit fină
Puţin grosieră
Foarte grosieră

Bonitarea soiurilor în raport cu indicii calitativi
Indicii
Rezistenţa la fierbere
Consistenţa
Făinozitatea
Umiditatea
Structura amidonului
Gustul

A
1
1
1
1-2
1
foarte bun

Tipul de folosinţă
B
C
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
2-3
2
2-3
1-2
2-3
bun
potrivit

C
4
4
4
3-4
3-4
neplăcut

Scara de bonitare pentru însuşirile culinare este aprobată de asociaţia europeană de
cercetări ştiinţifice în cultura cartofului.
Culoarea pulpei: se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1
alb
nota 2
alb murdar
nota 3
galben
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2.8.2. SFECLA DE ZAHĂR - Beta vulgaris L.
Culturile comparative de concurs se organizează în regim irigat şi neirigat, atât pentru
testarea capacităţii de producţie şi a calităţii acesteia, cât şi a însuşirilor fiziologice şi a
rezistenţei la boli.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de rădăcini şi producţia de zahăr alb.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. de plante la parcelă la semănat …………………….
Nr. de plante la parcelă la recoltat ………………………
Număr rânduri …………………………………………….
Distanţa între rânduri …………………………………….
Distanţa între plante pe rând …………………………….

116
100
4
45 cm
20 cm (irigat)
22 cm (neirigat)
Densitatea la ha ………………………………………….. 111.000 (irigat)
100.000 (neirigat)
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Pentru stabilirea maturităţii tehnologice a rădăcinilor şi a verificării rezistenţei la
cercosporioză (Cercospora beticola) se însămânţează repetiţia a 5 a cu toate variantele, în
ordinea stabilită în planul tematic. Plantele de pe cele două rânduri unde se determină
maturitatea tehnică se vor testa împotriva bolilor, iar celelalte plante pentru verificarea
rezistenţei la cercosporioză rămân netratate.
Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt grâul de toamnă şi cartoful.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la arătura de bază cu 40-60 t/ha.
Dozele de îngrăşăminte minerale în funcţie de fertilitatea naturală a solului
Fertilitatea naturală
a solului
Medie-slabă
Bună

N kg/ha
neirigat
140
120

s.a.
irigat
180
160

P2O5 kg/ha s.a.
neirigat
irigat
80
115
70
100

K2O kg/ha
neirigat
60
50

s.a.
irigat
110
80

Pregătirea solului se face obligatoriu din toamnă prin arătură adâncă, fertilizare cu P
si K şi nivelare, iar în primăvară când se poate ieşi în câmp, se lucrează cu combinatorul în
agregat, cu tăvălugul croskilet la adâncimea de semănat.
Semănatul
Se va începe cât mai timpuriu, când în sol la adâncimea de 2 - 4 cm, se înregistrează
+ 4 + 5oC.
Adâncimea de semănat este de 2 – 4 cm.
Crusta care apare de cele mai multe ori, se distruge printr-o praşilă oarbă, manuală,
între rânduri.
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Lucrările de intreţinere
Lucrările de intreţinere constau din praşile manuale şi mecanice, după nevoie.
Irigarea se aplică în funcţie de fazele de vegetaţie. În faza creşterii frunzelor, care
durează până la sfârşitul lunii iunie, nevoia de apă a plantelor este mai redusă. Consumul de
apă este de 4,9 mm/zi. Irigarea începe când plantele au 10 frunze, prin aplicarea a două
udări pe lună cu câte 500 cm/ha.
În faza îngroşării rapide a rădăcinii, care are loc în lunile iulie-august, consumul de
apă este maxim, de 6,4 - 5,3 mm/zi. Se aplică câte patru udări pe lună cu câte 750-600
mc/ha.
În faza acumulării intense a zahărului, care începe din luna septembrie, consumul de
apă este de 2,1 mm/zi. Se aplică trei udări a câte 500 mc/ha.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din plante au răsărit şi evidenţiază rândul.
Ex: 4.IV
0404
Maturitatea tehnică: se notează data maturităţii rădăcinilor, când greutatea acestora
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât a frunzelor prin cântăriri succesive din 10 în 10 zile
încpând cu 15 august sau când se înregistrează greutatea şi conţinutul de zahăr maxime pe
baza determinărilor în dinamică din 10 în 10 zile începând cu 15 august.
Ex: 20.X
2010
Caractere morfologice
Talia: se măsoară distanţa de la colet la vârful limbului la frunzele din mijlocul rozetei,
atunci când acestea au atins dimensiunile maxime.
Ex: 49 cm
49
Lăstărire: se determină procentul de lăstari la m.p. Notarea se face după data de
1 iulie. Se determină la parcelă şi se calculează la ha.
Ex: 2%
2
Lăstari ramificaţi/plantă: notarea se face după data de 1 iulie, se exprimă procentual.
Ex: 2%
2
Greutatea medie a rădăcinilor: se măsoară 20 de rădăcini recoltate în repetiţia a V-a,
şi se face media.
Ex: 300 grame/rădăcină
300
Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scazute: se apreciază când temperatura scade sub -10C, în
note folosind următoarea scară:
nota 1
- când pierderile sunt sub 10%
nota 3
- când pierderile sunt de 10-25%
nota 5
- când pierderile sunt de 25-50%
nota 7
- când pierderile sunt peste 50%
Rezistenţa la seceta: se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C.
Se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1
- când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3
- când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5
- când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
Rezistenţa la arşiţă: se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1
- când frunzele se deformează, fără a se apleca
nota 3
- când frunzele se deformează, fără a se culca la sol
nota 5
- când frunzele se deformează şi se culca la sol
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Observaţiile se fac în zilele când tempeaturile depăşesc +300C, între orele 13-14.

Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli la sfecla de zahăr
Perioada
executării
observaţiilor
Mozaicul (Marmor betae Holmes)
apariţia frunzelor
1 – 2 luni de la
răsărire
Mozaicul deformant al sfeclei(Marmor
întreaga perioadă
cucumeris Holmes)
de vegetaţie
Îngălbenirea frunzelor (Corium betae
întreaga perioadă
Holmes)
de vegetaţie
Virusul îngălbenirii şi necrozării nervurilor toamna
sfeclei (Rizomania)
Pătarea frunzelor şi putrezirea inimii
vara
(Pleospora betae; Phoma betae)
Arsura bacteriană (Psedomonas
întreaga perioadă
syringae)
de vegetaţie
Agentul patogen

Putrezirea plantulelor (Pythium de
baryanum)
Mana (Peronospora farinosa)
Făinarea (Erysiphe betae)
Rugina (Uromyces betae)
Cercosporioza (Cercospora beticola)
Pătarea frunzelor (Ramularia beticola)
Mucegaiul violet al rădăcinilor
(Rhizoctomia violacea Tul.)

la răsărire sau la
scurt timp după
răsărire
întreaga perioadă
de vegetaţie
întreaga perioadă
de vegetaţie
primăvara
iunie-iulie
perioada de
vegetaţie
primăvara

Organele
analizate
frunzele tinere

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

frunzele

F%

I%

frunzele

F%

I%

întreaga plantă

F%

frunzele tinere,
rădăcinile
cotiledoane,
peţiol şi limbul
foliar
plantulele

F%

I%

F%

I%

F%

frunze, tulpini,
flori şi glomerule
organele aeriene

F%
F%

I%

cotiledoane şi
limbul frunzelor
frunzele
frunzele

F%

I%

F%
F%

I%
I%

rădăcinile

F%

I%

Dăunătorii sfeclei de zahăr
Denumirea

Perioada atacului

Organele atacate

Gărgăriţa (Bothynoderes punctiventris)
Răţişoara (Tanymecus palliatus)

la răsărire
la răsărire

Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis)

primăvara

Viermii sârmă (Agriotes spp.)
Gândacul ţestos al sfeclei (Cassida
nebulosa)
Musca minieră a sfeclei (Pegomyia

primăvara
iunie

plantulele tinere
frunzele
cotiledoanelor abia
răsărite
epiderma superioară
şi mezofilul frunzelor
rădăcinile
frunzele

aprilie-mai

frunzele
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Densitatea
numerică
F%
F%
F%
F%
F%
F%

betae)
Gândacul negru al sfeclei (Blitophaga
undata)
Cărăbuşul de mai (Melolontha
melolontha)
Ploşniţa sfeclei (Piesma quadrata)
Nematodul sfeclei (Heterodera
oschacthtii)

limbul foliar

F%

mai

rădăcinile

F%

iunie
aprilie

frunzele
rădăcinile

F%
F%

Recoltarea
Se face la maturitatea tehnică a rădăcinilor când acestea au atins greutatea şi
conţinutul de zahăr maxime. Experimental s-a constatat că atunci când greutatea rădăcinilor
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât a frunzelor, sfecla de zahăr este matură.
Date de producţie:
Suprafaţa parcelei: se notează cu cifre întregi.
Ex: 10 m
10
Observaţiile se fac la recoltare
Producţia de rădăcini realizată la parcelă: se notează în kg cu o singură zecimală.
Ex: 54,9 kg
549
Randamentul: procentul de rădăcini fără colet, se notează cu cifre întregi şi se
calculează după formula:
Randamentul (%) =

R ⋅ 100
RC

unde

R

= rădăcina fără colet

RC = rădăcina cu colet
Decoletarea: se face orizontal la rădăcinile cu greutatea peste 1 kg şi conic la
celelalte.
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2.8.3. SFECLA FURAJERĂ - Beta vulgaris L.
Culturile comparative de concurs se organizează în regim irigat şi neirigat, atât pentru
testarea capacităţii de producţie şi a calităţii acesteia, cât şi a însuşirilor fiziologice şi
rezistenţei la boli.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de rădăcini.
Parametrii parcelei experimentale
Nr. de plante la parcelă la semănat ……………………. 116
Nr. de plante la parcelă la recoltat ……………………… 100
Număr rânduri …………………………………………….
4
Distanţa între rânduri ……………………………………. 50 cm
Distanţa între plante pe rând ……………………………. 25 cm
Densitatea la ha ………………………………………….. 80.000
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi măsurătorilor).
Pentru stabilirea maturităţii rădăcinilor şi a verificării rezistenţei la cercosporioză
(Cercospora beticola) se însămânţează repetiţia a 5 a cu toate variantele, în ordinea stabilită
în planul tematic. Plantele de pe cele două rânduri unde se determină maturitatea tehnică se
vor testa împotriva bolilor, iar celelalte plante pentru verificarea rezistenţei la cercosporioză
rămân netratate.
Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt grâul de toamnă şi cartoful.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la arătura de bază cu 40-60 t/ha.
Dozele de îngrăşăminte minerale în funcţie de fertilitatea naturală a solului
Fertilitatea naturală
a solului
Medie-slabă
Bună

N kg/ha
neirigat
140
120

s.a.
irigat
180
160

P2O5 kg/ha s.a.
neirigat
irigat
80
115
70
100

K2O kg/ha
neirigat
60
50

s.a.
irigat
110
80

Pregătirea solului se face obligatoriu din toamnă prin arătură adâncă, fertilizare cu P
si K şi nivelare, iar în primăvară când se poate ieşi în câmp, se lucrează cu combinatorul în
agregat cu tăvălugul croskilet, la adâncimea de semănat.
Semănatul
Se va începe cât mai timpuriu, când în sol la adâncimea de 2 - 4 cm se înregistrează
+ 4 + 5oC.
Adâncimea de semănat este de 2 – 4 cm.
Crusta care apare de cele mai multe ori, se distruge printr-o praşilă oarbă, manuală,
între rânduri.
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Soiurile plurigerme
Norma de sămânţă este de aproximativ 180.000 glomerule germinabile la ha.
Se seamănă 2 – 3 seminţe la cuib.
Răritul se execută la soiurile plurigerme manual în două etape şi anume:
- în faza de două perechi de frunze adevărate, la distanţa de 25 cm.
În caz de atac puternic de dăunători, lucrarea de rărit se amână cu 8-10 zile.
Lucrările de intreţinere
Lucrările de intreţinere constau din praşile manuale şi mecanice, după nevoie.
Irigarea se aplică în funcţie de fazele de vegetaţie. În faza creşterii frunzelor, care
durează până la sfârşitul lunii iunie, nevoia de apă a plantelor este mai redusă. Consumul de
apă este de 4,9 mm/zi. Irigarea începe când plantele au 10 frunze, prin aplicarea a două
udări pe lună cu câte 500 cm/ha.
În faza îngroşării rapide a rădăcinii, care are loc în lunile iulie-august, consumul de
apă este maxim, de 6,4 - 5,3 mm/zi. Se aplică câte patru udări pe lună cu câte 750-600
mc/ha.
În luna septembrie se pot aplica 1 – 2 udări a câte 500 mc/ha.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Răsărirea: se notează data când 75% din plante au răsărit şi se evidenţiază rândul.
Ex: 4 IV
0404
Maturitatea tehnică: se notează data maturităţii rădăcinilor, când greutatea acestora
este de 1,5 - 2 ori mai mare decât a frunzelor prin cântăriri succesive din 10 în 10 zile
începând cu ultima decadă a lunii septembrie.
Ex: 20 X
2010
Conţinutul în substanţă uscată
Pentru fiecare soi, determinarea conţinutului în substanţă uscată se face în cele patru
repetiţii.
Pentru stabilirea conţinutului în substanţă uscată se extrag probe din rădăcini sub
forma unei pene triunghiulare. Rădăcinile destinate luării probelor se recomandă să fie mici,
mijlocii şi mari. Nu se iau pentru analiză rădăcinile rupte, bolnave sau cu ramificaţii.
Proba recoltată va cuprinde zona de la ultima cicatrice până la vârful rădăcinii care
are diametrul de 1 cm grosime, iar în adâncime, până la axul central al rădăcinii. Proba
astfel extrasă, se curăţă de coajă şi se răzuieşte. După răzuire, proba se omogenizează.
Greutatea probei de terci este de 1 kg.
Substanţa uscată la sfeclă se determină astfel: terciul de sfeclă se pune în fiole de
sticlă şi se usucă în etuvă la temperatura de 1050C, timp de 2 ore şi jumătate până la
obţinerea unei greutăţi constante. Substanţa uscată se exprimă în procente faţă de greutatea
probei de terci. Este obligatoriu să se facă cel puţin două determinări, diferenţele dintre o
determinare şi alta nu trebuie să depăşească 0,3%.
Caractere morfologice
Talia: se măsoară distanţa de la colet la vârful limbului la frunzele din mijlocul rozetei,
atunci când acestea au atins dimensiunile maxime.
Ex: 49 cm
49
Lăstărire: se determină procentul de lăstari la m.p. Notarea se face după data de
1 iulie, pe parcela întreagă.
Ex: 2%
2
Lăstari ramificaţi/plantă: notarea se face după data de 1 iulie. Se exprimă procentual.
Ex: 2%
2
Greutatea medie a rădăcinilor: se determină la 20 rădăcini recoltate în repetiţia a V-a
şi se face media.
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Ex: 600 grame/rădăcină

600

Comportarea faţă de factorii de mediu
Rezistenţa la temperaturi scăzute: se apreciază când temperatura scade sub -10C, în
note, folosind următoarea scară:
nota 1
- când pierderile sunt sub 10%
nota 3
- când pierderile sunt de 10-25%
nota 5
- când pierderile sunt de 25-50%
nota 7
- când pierderile sunt peste 50%

Rezistenţa la secetă: se notează când temperatura aerului este mai mare de 260C.
Se apreciază în note, folosind următoarea scară:
nota 1
- când 10% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 3
- când 25% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
nota 5
- când 50% din aparatul foliar al plantelor s-a ofilit
Rezistenţa la arşiţă: se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1
- când frunzele se deformează, fără a se apleca
nota 3
- când frunzele se deformează, fără a se culca la sol
nota 5
- când frunzele se deformează şi se culca la sol
Observaţiile se fac în zilele când tempeaturile depăşesc +300C, între orele 13-14.
Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli la sfecla furajeră
Perioada
executării
observaţiilor
Mozaicul (Marmor betae Holmes)
apariţia frunzelor
1 – 2 luni de la
răsărire
Mozaicul deformant al sfeclei(Marmor
întreaga perioadă
cucumeris Holmes)
de vegetaţie
Îngălbenirea frunzelor (Corium betae
întreaga perioadă
Holmes)
de vegetaţie
Virusul îngălbenirii şi necrozării nervurilor toamna
sfeclei (Rizomania)
Pătarea frunzelor şi putrezirea inimii
vara
(Pleospora betae; Phoma betae)
Arsura bacteriană (Psedomonas
întreaga perioadă
syringae)
de vegetaţie
Agentul patogen

Putrezirea plantulelor (Pythium de
baryanum)
Mana (Peronospora farinosa)
Făinarea (Erysiphe betae)
Rugina (Uromyces betae)
Cercosporioza (Cercospora beticola)
Pătarea frunzelor (Ramularia beticola)
Mucegaiul violet al rădăcinilor

la răsărire sau la
scurt timp după
răsărire
întreaga perioadă
de vegetaţie
întreaga perioadă
de vegetaţie
primăvara
iunie-iulie
întreaga perioadă
de vegetaţie
primăvara
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Organele
analizate
frunzele tinere

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%

frunzele

F%

I%

frunzele

F%

I%

întreaga plantă

F%

frunzele tinere,
rădăcinile
cotiledoane,
peţiol şi limbul
foliar
plantulele

F%

I%

F%

I%

F%

frunze, tulpini,
flori şi glomerule
organele aeriene

F%
F%

I%

cotiledoane şi
limbul frunzelor
frunzele
frunzele

F%

I%

F%
F%

I%
I%

rădăcinile

F%

I%

(Rhizoctomia violacea Tul.)

Dăunătorii sfeclei furajere
Denumirea

Perioada atacului

Organele atacate

Gărgăriţa (Bothynoderes punctiventris)
Răţişoara (Tanymecus palliatus)

la răsărire
la răsărire

Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis)

primăvara

Viermii sârmă (Agriotes spp.)
Gândacul ţestos al sfeclei (Cassida
nebulosa)
Musca minieră a sfeclei (Pegomyia
betae)
Denumirea

primăvara
iunie

plantulele tinere
frunzele cotiledoanelor
abia răsărite
epiderma superioară şi
mezofilul frunzelor
rădăcinile
frunzele

aprilie-mai

frunzele

Gândacul negru al sfeclei (Blitophaga
undata)
Cărăbuşul de mai (Melolontha
melolontha)
Ploşniţa sfeclei (Piesma quadrata)
Nematodul sfeclei (Heterodera
oschacthtii)

Perioada atacului

Organele atacate
limbul foliar

Densitatea
numerică
F%
F%
F%
F%
F%
F%
Densitatea
numerică
F%

mai

rădăcinile

F%

iunie
aprilie

frunzele
rădăcinile

F%
F%

Recoltarea
Se face la maturitatea tehnică a rădăcinilor când acestea au atins greutatea maximă.
Experimental, s-a constatat că atunci când greutatea rădăcinilor este de 1,5 - 2 ori mai mare
decât a frunzelor, sfecla furajeră este matură.
Date de producţie:
Suprafaţa parcelei: se notează cu cifre întregi.
Ex: 100
100
Observaţiile se fac la recoltare
Producţiile realizate la parcelă: se notează în kg cu o singură zecimală.
Ex: 54,9 kg
549
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2.9. PLANTE FURAJERE
2.9.1. LEGUMINOASE ŞI GRAMINEE FURAJERE
Determinarea valorii agronomice şi de utilizare a soiurilor de graminee şi
leguminoase furajere candidate se face pe baza comportării acestora în diferite condiţii
ecopedologice, comportare ce vizează următoarele aspecte:
- producţia de masă verde, respectiv substanţă uscată;
- calitatea;
- precocitatea;
- capacitatea de regenerare;
- eşalonarea producţiei pe perioada de vegetaţie şi pe perioada de exploatare;
- rezistenţa la factorii de mediu nefavorabili;
- rezistenţa la boli şi dăunători.

LEGUMINOASE PERENE
Din această grupă fac parte următoarele specii:
Lucerna – Medicago sativa L.
Trifoi roşu – Trifolium pratense L.
Trifoi alb - Trifolium repens L.
Ghizdei - Lotus corniculatus L.
Sparceta – Onobrychis viciifolia Scop.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj
Durata ciclului experimental este stabilită în funcţie de specie:
- 3 ani la lucernă, ghizdei, sparcetă;
- 2 ani la speciile de trifoi.
Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată
.....................................................
12 m2
- Suprafaţa recoltată
.....................................................
10 m2
- Lungimea parcelei semănate
.....................................................
12 m
- Lungimea parcelei recoltate
.....................................................
10 m
- Lăţimea semănată
.....................................................
1m
- Lăţimea recoltată
.....................................................
1m
- Numărul rândurilor semănate
.....................................................
8
- Numărul rândurilor recoltate
.....................................................
8
- Distanţa între rânduri
.....................................................
12.5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Plante premergătoare
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Cele mai bune plante premergătoare pentru lucernă sunt cereale şi borceagurile,
pentru trifoi roşu şi ghizdei sunt prăşitoarele şi pentru sparcetă sunt cerealele.
Elemente de tehnologie
Folosirea îngrăşămintelor reprezintă un mijloc important de creştere a producţiei,
plantele furajere fiind mari consumatoare de elemente nutritive. Fiind plante perene,
particularităţile biologice impun ca îngrăşămintele sa fie aplicate mai ales la înfiinţarea
experienţelor. Cantităţile de substanţă activă sunt specifice speciei şi tipului de sol. La
pregătirea terenului se va avea grijă ca acesta să fie bine mărunţit, având în vedere
dimensiunile mici ale seminţelor. Înainte de semănat se va tăvălugi şi se va aplica o grăpare
superficială. În fiecare an de vegetaţie se efectuează combaterea buruienilor, cu erbicide
specifice tipului de buruiană.

Epoca de semănat
În sudul şi vestul ţării, pe terenurile irigate, lucerna şi trifoiul roşu se însămânţează în
intervalul 25 august - 10 septembrie. Pe terenuri neirigate şi în zona colinară din centrul şi
nordul ţării, semănatul se va face primăvara devreme, în prima epocă. Sparceta şi trifoiul alb
se însămânţează primăvara în luna martie.
Adâncimea de semănat este de 1.5 – 2 cm pentru lucernă, 1 – 2 cm pentru trifoi şi
ghizdei şi 2,5 – 4 cm pentru sparcetă.
Densitatea
La lucernă (irigat şi neirigat) se seamănă 1000-1100 seminţe germinabile/m2 cu o
normă de 22-24 kg/ha; la trifoiul roşu, se seamănă 1100-1200 seminţe germinabile/m 2 cu o
normă de 18-20 kg/ha; la ghizdei, densitatea este de 1000 seminţe germinabile/ m2 cu o
normă de 14–16 kg/ha; la sparcetă, densitatea este de 400-600 seminţe germinabile la 1m 2
cu o normă de 70-80 kg/ha; la trifoiul alb densitatea este 1100-1200 seminţe germinabile/m2
cu o normă de 8-10 kg/ha.
Irigarea
În cazul semănatului din toamnă, se aplică o irigare de aprovizionare cu o normă de
udare de 400-500 m3 apă/ha. În toamnele secetoase, după răsărire, se irigă cu o normă de
udare de 250-300 m3 apă/ha. În timpul vegetaţiei, se aplică udări de 400-500 m3 apă/ha după
fiecare cosire.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit;
Îmbobocitul: se notează data când la 10% din plante au apărut bobocii florali;
Începutul înfloritului: este dat de momentul apariţiei florilor la 10% din plante (se
determină în repetiţia a V-a la speciile care se recoltează la îmbobocit);
Sfârşitul înfloritului: reprezintă momentul când 90% din plante sunt în floare (se
determină în repetiţia a V-a);
Maturitatea tehnică: se notează data primei coase şi anume: îmbobocitul la lucernă,
începutul înfloritului la ghizdei şi sparcetă, perioada înfloritului la speciile de trifoi.
Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor : se determină la dezvoltarea deplină a plantei, în repetiţia a V-a, prin
măsurarea a câte 60 plante. Se exprimă în cm.
Vigoarea plantelor : exprimă un complex de însuşiri ale soiurilor. Cuprinde
comportarea soiurilor în condiţii de iarnă, precum şi ritmul de creştere şi dezvoltare
vegetativă în primăvară. Notarea vigorii se face numai primăvara. la cca 2-3 săptămâni de la
pornirea vegetaţiei, în note 1 - 9 (1 - foarte bună, 9 - foarte slabă).
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Soiurile care se disting printr-o înălţime mai mare şi un foliaj mai bogat în faza
respectivă, primesc notele corespunzătoare spre nota 1, iar cele care au o înălţime mai
redusă şi un foliaj mai sărăcăcios, primesc nota corespunzătoare către 9.
Capacitatea de regenerare: se exprimă în note de la 1 la 9 (1 - foarte bună, 9 - foarte
slabă) după aceleaşi criterii ca şi vigoarea plantelor, la 10-15 zile după fiecare coasă. Se
compară înălţimea plantelor (10 plante din fiecare variantă) cu înălţimea martorului
determinată simultan (10 plante).

Se utilizează scara de mai jos:
Nota 1 > 135%
capacitatea de regenerare foarte bună
Nota 2 126-135%
capacitatea de regenerare bună spre foarte bună
Nota 3 116-125%
capacitatea de regenerare bună
Nota 4 106-115%
capacitatea de regenerare bună spre mijlocie
Nota 5 96-105%
capacitatea de regenerare mijlocie
Nota 6 86-95%
capacitatea de regenerare mijlocie spre slabă
Nota 7 76-85%
capacitatea de regenerare slabă
Nota 8 65-75%
capacitatea de regenerare slabă spre foarte slabă
Nota 9 < 65%
capacitatea de regenerare foarte slabă
Desimea: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m2). După răsărire se
determină numărul de plante răsărite la 1m2 pentru fiecare repetiţie, făcându-se apoi media.
O atenţie deosebită se acordă culturilor semănate în toamnă la care se fac două numărători:
toamna după răsărit şi primăvara după pornirea vegetaţiei.
Gradul de acoperire al terenului: Se determină în anii II şi III de vegetaţie, toamna şi
primăvara; se exprimă în % faţă de situaţia iniţială. Exprimă cât la % din parcelă este
acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.
Rezistenţa la iernare poate fi apreciată în funcţie de numărul de plante dispărut peste
iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul celor
intrate în iarnă (în cazul lucernei şi trifoiului roşu semănate toamna). Se notează în primul an
de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază gradul de acoperire al terenului în procente faţă
de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la 1 la 9.
În funcţie de numărul de plante dispărute, scara de notare este următoarea:
Nota 1 rezistenţă foarte bună
20% plante dispărute
Nota 2 rezistenţă foarte bună spre bună
20-30% plante dispărute
Nota 3 rezistenţă bună
31-40% plante dispărute
Nota 4 rezistenţă bună spre mijlocie
41-50% plante dispărute
Nota 5 rezistenţă mijlocie
51-60% plante dispărute
Nota 6 rezistenţă mijlocie spre slabă
61-70% plante dispărute
Nota 7 rezistenţă slabă
71-80% plante dispărute
Nota 8 rezistenţă slabă spre foarte slabă
81-90% plante dispărute
Nota 9 rezistenţă foarte slabă
91-100% plante dispărute
Rezistenţa la secetă se determină în cazul culturilor comparative în sistem neirigat, în
situaţia în care au survenit perioade lungi de secetă. În asemenea situaţii, rezistenţa la
secetă se notează pe scara 1-9 în acelaşi moment cu determinarea capacităţii de
regenerare.
Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3
săptămâni după cosire dovedesc o bună rezistenţă şi primesc notele corespunzătoare
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9.
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Nota 1
Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

- rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire
(100%);
- rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
- rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
- rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
- rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Rezistenţa la cădere se determină în repetiţia a V-a, cu prioritate după vreme
ploioasă însoţită de vânturi puternice, până la coacerea seminţelor. Se consemnează în
note, de la 1-7:
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Comportarea faţă de boli
Se fac observaţii în momentul atacului maxim.
Principalele boli ale leguminoaselor furajere
Agentul patogen

Când se determină

Organele
analizate

Elementele ce se
determină
F%
I%

Lucernă

Viroze
Mozaicul lucernei (Marmor medicaginis
Holmes, Alfalfa virus 1 Pierce)
Bacterioze
Veştejitea bacteriană
(Corynebacterium insidiosum
(McCulloch) Jensen)
Înnegrirea tulpinilor (Pseudomonas
medicaginis Sackett)
Micoze
Mana (Peronospora aestivalis Syd.)
Pătarea brună (Pseudopeziza
medicaginis (Lib.) Sacc.)
Pătarea galbenă a frunzelor
(Pseudopeziza jonessii Nannf. f,c,)
Rugina (Uromyces striatus Schröter)
Făinarea (Erysiphe pisi. DC.f.sp.
medicaginis Hammar.)
Antofitoze
Cuscuta (Cuscuta sp.)

în timpul vegetaţiei

frunzele

în timpul vegetaţiei

frunze, tulpini

F%

în timpul vegetaţiei

frunze, tulpini

F% şi I%

aprilie-mai
înainte şi în timpul
înfloritului

frunzele
frunzele

F%
F% şi I%

frunzele

F% şi I%

frunzele
planta
întreagă

F% şi I%
F% şi I%

în timpul vegetaţiei
în timpul vegetaţiei
în timpul vegetaţiei

F% şi I%

F%

Trifoi

Viroze
Mozaicul nervurian al trifoiului roşu
(Marmor trifolii Holmes, Trifolium virus
2 Weiss)
Filodia trifoiului
Bacterioze
Arsura bacteriană (Xanthomonas
alfalfae (Ricker, Jones et Davis)
Dawson)
Micoze
Mana (Peronospora sp.)
Pătarea brună a frunzelor

în timpul vegetaţiei

frunzele

la înflorit

florile

întreaga perioadă de
vegetaţie

planta
întreagă

F% şi I%

frunzele
frunzele

F%
F% şi I%

planta
întreagă
frunzele

F% şi I%

aprilie-mai
întreaga perioadă de
(Pseudopeziza trifolii (Biv. Bernh.) Fuck.) vegetaţie
Făinare (Erysiphe martii Lèv.f. sp.
în perioada de vegetaţie
trifolii Rabenh.)
când atacul este maxim
Pătarea neagră (Dothidiella trifolii
înainte de înflorit
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F% şi I%
F%

F%

(Pers.) Bayl.– Elliot et Stansf.)
Rugina (Uromyces trifolii (Hedw.f.)
Lèv.)
Antofitoze
Cuscuta (Cuscuta sp.)

primăvara

frunzele

în timpul vegetaţiei

F% şi I%
F%

Sparcetă

Micoze
Mana sparcetei (Peronospora
ruegeriae Gäum)
Rugina sparcetei (Uromyces
anobrychidis (Desm.) Lèv.)

în timpul vegetaţiei

frunzele

F%

în timpul vegetaţiei

frunze, tulpini

F% şi I%

în timpul vegetaţiei

frunze, lăstari

F% şi I%

Ghizdei

Micoze
Rugina ghizdeiului (Uromyces loti
Blytt.)

Dăunătorii leguminoaselor perene
Denumirea ştiinţifică - populară
Lucernă
Ploşniţa lucernei (Adelphocoris
linolatus)
Ploşniţa de câmp (Lygus pratensis)
Viespea seminţelor (Bruchophagus
roddi)
Gărgăriţa rădăcinilor (Otiorrhynchus
ligustici)
Gândacul roşu al lucernei (Phytodecta
fornicata)
Fluturele pestriţ al lucernei (Semiothisa
clathrata)
Buha cafenie a lucernei (Mamestra
suasa)
Gărgăriţa galicola a seminţelor
(Tychius medicaginis)
Musculiţa galicola a frunzelor
(Jaapiella medicaginis)
Trifoi
Tripsul trifoiului (Haplothrips niger)
Gărgăriţa trifoiului (Hypera zoilus)
Gărgăriţele florilor de trifoi (Apion spp.)
Viespea seminţelor de trifoi
(Bruchophgus gibbus)
Sparcetă
Gărgăriţa seminţelor (Bruchidius
unicolor)
Gărgăriţa dungată a sparcetei (Sitona
callosus)
Viespea seminţelor (Eurytoma
onobrichidis)
Ghizdei
Tripsul ghizdeiului (Odontothrips loti)
Viespea seminţelor (Bruchophgus
platypterus)
Gărgăriţa seminţelor (Apion lotii)
Musculiţa galicolă a florilor (Contarinia
loti)

Perioada atacului

mai

Organele atacate

Densitatea
numerică
F%
F%

iulie - august

lăstarii
lăstari şi peţiolul
frunzelor

iunie

seminţele

F%

primăvara

rădăcinile

F%

primăvara

F%

mai

frunzele
frunzele şi
păstăile

iulie - august

lăstari şi păstăile

F%

aprilie - mai

florile

F%

mai

frunzele

F%

aprilie
primăvara
mai - iulie

florile
frunze
florile

F%
F%
F%

după apariţia seminţelor

seminţele

F%

înflorire
primăvara, formare a
mugurilor florali

sămânţa

F%

planta

F%

vara

seminţele

F%

înflorire

frunze şi flori

F%

după apariţia seminţelor
mai - iulie

seminţele
seminţele

F%

august - septembrie

florile

F%
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F%

F%

Recoltarea
În primul an, în condiţii de neirigare, la lucernă se efectuează prima coasă la
începutul înfloritului. În ceilalţi ani se recoltează 3-4 coase, prima în perioada îmbobocitului, a
doua la 30 zile de la prima coasă, iar a treia şi următoarele la 40 de zile.
Trifoiul roşu dă în mod obişnuit două coase, perioada optimă de recoltare fiind în
timpul înfloritului.
Ghizdeiul se recoltează la începutul înfloritului.
Sparceta se recoltează la începutul înfloritului şi dă în general 2-3 coase şi o otavă.
Determinarea producţiei
În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte
cu precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare repetiţie se ia o probă de 1 kg de masă verde
în pungi de plastic. Probele se usucă timp de 24 ore la etuvă, la o temperatură de 800C,
după care se cântăresc din nou. Cantitatea rezultată la a doua cântărire reprezintă conţinutul
în substanţă uscată. Se calculează media celor 4 repetiţii şi se exprimă procentual.
Se calculează conţinutul de S.U. în t/ha după formula:

S .U .t / ha =

m.v.(t / ha ) × S .U .%
100

Datele de producţie se prelucrează prin calcul statistic, care se efectuează la oficiul
de calcul al ISTIS.
Calitatea
Analize chimice. În laborator se determină la fiecare variantă conţinutul în proteină
brută, celuloză brută şi zaharuri solubile. Se exprimă în procente din substanţa uscată.
Anual, se vor trimite la ISTIS Bucureşti, probe din fiecare soi în cantitate de 100 g. de
material uscat, bine mărunţit.
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2.9.2. GRAMINEE PERENE
Din această grupă fac parte următoarele specii:
Firuţă – Poa pratensis L.
Golomăţ – Dactylis glomerata L.
Speciile de păiuş –Festuca pratensis Hudson; Festuca rubra L.;
Festuca arundinacea Schreber
Raigras peren – Lolium perenne L.
Timoftică – Phleum pratense L.
Obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss.)
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj
Durata ciclului experimental este de 3 ani.
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................ 12 m2
- suprafaţa recoltată .................................................................................. 10 m2
- lungimea parcelei semănate ………………………………………………
12 m
- lungimea parcelei recoltate ……………………………………………….
10 m
- lăţimea parcelei .......................................................................................
1m
- lăţimea
1m
recoltată ......................................................................................
- numărul rândurilor semănate ..................................................................
8
- numărul rândurilor recoltate ....................................................................
8
- distanţa între rânduri .............................................................................. 12.5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Plante premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt mazărea, cerealele păioase, sfecla de zahăr,
floarea-soarelui.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea se aplică conform tehnologiei de cultură a fiecărei specii şi tipului de sol.
Pregătirea patului germinativ se execută din toamnă pentru a permite semănatul
culturii comparative primăvara devreme. Terenul trebuie să fie bine mărunţit având în vedere
dimensiunile mici ale seminţelor. Înainte de semănat se va tăvălugi şi se va aplica o grăpare
superficială. În fiecare an de vegetaţie se efectuează combaterea buruienilor cu erbicide
specifice tipului de buruiană.
Semănatul
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Înfiinţarea culturilor comparative la toate speciile se face primăvara în prima epocă. În
regim irigat, unele specii (raigras peren, păiuş înalt, golomăţ) pot fi semănate la sfârşitul verii
în perioada 20 august - 10 septembrie.
Norma de sămânţă şi adâncimea de semănat
Specia
Păiuş de livezi (Festuca pratensis L.)
Păiuş roşu (Festuca rubra L.)
Firuţă (Poa pratensis L.)
Raigras peren (Lolium perenne L.)
Golomăţ (Dactylis glomerata L.)
Timoftică (Phleum pratense L.)
Obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss.)

Norma de sămânţă
kg/ha
30
25
18
30
30
16
30

Adâncimea de semănat
cm.
1.5 - 2
1.5 - 2
0.5 - 1.5
1.5 - 2
1-2
0.5 - 1.5
1.5 - 2

Irigarea
Se aplică în mod obligatoriu în cazul semănatului în toamnă, o udare de
aprovizionare de 400-500 m3/ha, iar după semănat se aplică 250-300 m3/ha.
În timpul perioadei de vegetaţie se administrează udări de 500-600 m3/ha, numărul
acestora variind în funcţie de deficitul hidric.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului - se notează ziua când 90% din plante au răsărit.
Data înspicatului - se notează la coasa I ziua în care la 10% din lăstarii lungi au
apărut inflorescenţele.
Maturitatea tehnică - se notează data în care se execută prima coasă, care
corespunde de obicei cu începutul înspicatului fiecărui soi.
Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor : se determină la dezvoltarea deplină a plantei, în repetiţia a V-a, prin
măsurarea a câte 60 plante. Se exprimă în cm.
Vigoarea plantelor - notarea vigorii se face numai primăvara, la 2-3 săptămâni de la
pornirea vegetaţiei, în note 1-9 (1-foarte bună; 9-foarte slabă), şi exprimă un complex de
însuşiri care se referă la comportarea soiurilor la factorii nefavorabili din iarnă, pornirea în
vegetaţie în primăvară, bogăţia lăstarilor şi a foliajului.
Soiurile care se disting printr-o înălţime mai mare şi un foliaj mai bogat în faza
respectivă primesc notele corespunzătoare spre nota 1, iar cele care au o înălţime mai
redusă şi un foliaj mai sărăcăcios primesc nota corespunzătoare către 9.
Capacitatea de regenerare: se exprimă în note de la 1 la 9 (1 - foarte bună, 9 - foarte
slabă), după aceleaşi criterii ca şi vigoarea plantelor la 10-15 zile după fiecare coasă. Se
compară înălţimea plantelor (10 plante din fiecare variantă) cu înălţimea martorului
determinate simultan (10 plante).
Se utilizează scara de mai jos:
Nota 1 > 135%
- capacitatea de regenerare foarte bună
Nota 2 126-135%
- capacitatea de regenerare bună spre foarte bună
Nota 3 116-125%
- capacitatea de regenerare bună
Nota 4 106-115%
- capacitatea de regenerare bună spre mijlocie
Nota 5 96-105%
- capacitatea de regenerare mijlocie
Nota 6 86-95%
- capacitatea de regenerare mijlocie spre slabă
Nota 7 76-85%
- capacitatea de regenerare slabă
Nota 8 65-75%
- capacitatea de regenerare slabă spre foarte slabă
Nota 9 < 65%
- capacitatea de regenerare foarte slabă
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Desimea: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m2). După răsărire se
determină numărul de plante răsărite la 1m2 pentru fiecare repetiţie, făcându-se apoi media.
O atenţie deosebită se acordă culturilor semănate în toamnă la care se fac două numărători:
toamna, după răsărit şi primăvara, după pornirea vegetaţiei.
Gradul de acoperire al terenului: În anii II-III de vegetaţie se determină gradul de
acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. El exprimă cât la % din suprafaţa
unei parcele este acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.
Rezistenţa la iernare: poate fi apreciată în funcţie de numărul de plante dispărut
peste iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul
celor intrate în iarnă. Se notează în primul an de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază
gradul de acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la
1 la 9.
Pentru apreciere se utilizează aceeaşi scară ca la leguminoasele perene.
Rezistenţa la secetă: se determină în situaţia în care au survenit perioade lungi fără
precipitaţii. Se notează pe scara de la 1 la 9 (1-foarte bună; 9-foarte slabă) în acelaşi
moment în care se determină capacitatea de regenerare.
În urma unei perioade de secetă puternică, la 2-3 săptămâni după cosire, plantele
regenerează normal, soiul primeşte nota corespunzătoare către 1, iar dacă plantele au o
pornire slabă în vegetaţie, aproape s-au uscat, se notează spre nota 9.
Nota 1
Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

- rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire
(100%);
- rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
- rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
- rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
- rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Rezistenţa la cădere se determină în repetiţia a V-a cu prioritate după vreme ploioasă
însoţită de vânturi puternice, până la coacerea seminţelor. Se consemnează în note:
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute în totalitate.
Comportarea la boli şi dăunători
Se fac observaţii în timpul întregii perioade de vegetaţie.
Bolile gramineelor perene
Agentul patogen

Când se determină

Organele
analizate

Bacterioza galbenă mucilaginoasă
în timpul vegetatiei întreaga plantă
(Corynebacterium rathayi (Smith) Dowson
Septorioză (Septoria sp.)
în timpul vegetatiei frunzele, tulpinile,
spicele
Furca de tors a gramineelor (Epichloë
împăiat, înspicare întreaga plantă
typhina (Pers.) Tul.)
Făinare (Blumeria graminis March.)
în perioada de
frunze, tulpini,
vegetaţie
rar pe spice
Rugina (Puccinia sp.)
întreaga perioadă frunzele
de vegetaţie
Stricul golomăţului (Cocksfoot streak)
în timpul vegetaţiei frunzele
Mozaicul galben al plantelor de obsigă
frunzele
(Marmor graminis)

Elementele ce
se determină
F%
I%
F%
F%

I%

F%
F%

I%

F%

I%

Dăunătorii gramineelor perene
Denumirea ştiinţifică - populară

Perioada atacului
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Organele atacate

Densitatea
numerică

F%
Tripsul gramineelor (Haplothrips aculeatus)
Buha semănăturilor (Scotia segetum)
Lăcustele (Calliptamus sp.)

august
primăvara şi vara

florile şi boabele
coletul
tulpinile şi frunzele

F%
F%
F%

Recoltarea
Prima coasă se execută la începutul înspicatului fiecărui soi. Coasele următoare se
vor efectua când biomasa realizată nu mai prezintă creşteri intense, acest interval variind
între 30-40 zile (de la precedenta), în funcţie de specie şi condiţii climatice.
În cazuri speciale, când se verifică soiuri de graminee specifice păşunilor (Festuca
rubra, Poa pratensis) prima coasă se realizează, când vârful de creştere învelit în teaca
frunzelor s-a ridicat la 10 cm deasupra solului, iar coasele următoare la intervale de 28-30
zile.

Determinarea producţiei
În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte
cu precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare repetiţie se ia o probă de 1 kg masă verde
care se introduce în pungi de plastic. Probele se usucă timp de 24 ore la etuvă la o
temperatură de 800C, după care se cântăresc din nou. Cantitatea rezultată la a doua
cântărire reprezintă conţinutul în substanţă uscată. Se calculează media şi se exprimă
procentual.
Se calculează conţinutul de S.U. în t/ha după formula:

S .U .t / ha =

m.v.(t / ha ) × S .U .%
100

Datele de producţie se prelucrează prin calcul statistic, care se efectuează la oficiul
de calcul al ISTIS.
Calitatea
Analize chimice
În laborator se determină la fiecare variantă conţinutul în proteină brută, celuloză
brută şi zaharuri solubile. Se exprimă în procente din substanţa uscată.
Anual se vor trimite la ISTIS Bucureşti probe din fiecare soi, în cantitate de 100 g. de
material uscat, bine mărunţit.
Precizări privind culturile comparative de raigras aristat (Lolium multiflorum
Lam.)
Instrucţiunile privind executarea culturilor comparative la gramineele perene sunt
valabile şi pentru raigrasul aristat, cu următoarele deosebiri:
Durata experimentării: ciclul experimental este de 3 ani;
Planta premergătoare: cele mai bune sunt mazărea şi cerealele păioase de toamnă.
Semănatul: însămânţarea se execută anual. Epoca optimă de semănat este la 1-10
septembrie pentru zonele de câmpie şi 20 august - 5 septembrie pentru zona colinară.
Adâncimea de semănat este de 1.5 – 2 cm.
Densitatea: 1000 seminţe germinabile/m2 cu o normă de 25 kg/ha sămânţă utilă,
pentru soiurile-diploide şi 35 kg/ha sămânţă utilă la soiurile tetraploide.
Recoltarea: prima coasă se declanşează la începutul înspicatului, moment în care la
10% din lăstarii lungi au apărut spice. Coasele următoare se efectuează la intervale de 4-5
săptămâni.
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2.9.3. GRAMINEE ŞI LEGUMINOASE FURAJERE PENTRU GAZON
Destinaţia soiurilor în examinare
Gazon pentru terenurile de sport, peluze, grădini, parcuri şi marginea drumurilor.
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................
2 m2
- lungimea parcelei ...................................................................................
2m
- lăţimea parcelei .......................................................................................
1m
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 4 repetiţii + repetiţia a V-a destinată
unor observaţii.
Un exemplu de amplasare a unei experienţe cu 3 soiuri pentru gazon este redat în
schiţa de mai jos.

Schiţa experienţei cu graminee pentru gazon

2m

R3
soiul 3

soiul 1

R4
soiul 2

soiul 3

2m

R1
soiul 1

soiul 2

soiul 1

soiul 2

R2
soiul 3

1m

Lăţimea parcelei: 1m
Lungimea parcelei: 2m

Plante premergătoare
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soiul 1

soiul 2

soiul 3

Cele mai bune premergătoare sunt mazărea, cerealele păioase, sfecla de zahăr,
floarea-soarelui.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea:
- 250 kg/ha îngrăşăminte complexe 15:15:15, în primăvară;
- câte 125 kg/ha îngrăşăminte complexe după fiecare cosire.
La pregătirea terenului se va avea grijă ca acesta să fie perfect nivelat şi bine
mărunţit, având în vedere dimensiunile mici ale seminţelor.
Semănatul:
Se face primăvara timpuriu în luna martie, manual, prin împrăştierea seminţelor la
suprafaţa solului, utilizând rama metrică. Ulterior, se aplica o tăvălugire uşoară.
Adâncimea de semănat este de 0.5 – 1.0 cm.

Elementele de tehnologie privind semănatul se regăsesc în tabelul de mai jos.
Specia
Raigras peren (Lolium perenne L.)
Păiuş roşu (Festuca rubra commutata L.)
Păiuş roşu (Festuca rubra trichophylla L.)
Păiuş roşu (Festuca rubra rubra L.)
Păiuşul oilor (Festuca ovina L.)
Păiuşul oilor (Festuca arundinacea Schreber)
Firuţă (Poa pratensis L.)
Firuţă (Poa trivialis L.)
Iarba câmpului (Agrostis sp.)
Timoftică (Phleum pratense L.)
Timoftică (Phleum nodosum L.)

Densitatea
seminţe
germinabile/m2

MMB
g.

10.000
15.000
25.000
20.000
15.000
10.000
35.000
35.000
70.000
35.000
30.000

1.6
1.1
1.0
1.3
1.0
2.5
0.4
0.3
0.09
0.5
0.3

Germinaţia
minimă a
seminţelor
%
90
86
86
86
86
86
80
85
85
90
90

Norma de
semănat
g./m2
18
19
20
19
17
29
18
12
7
19
10

Cosirea parcelelor
În fiecare an de testare, în timpul vegetaţiei, se fac cosiri repetate. Înălţimea de cosire
este de 7 – 8 cm.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Vigoarea plantelor: se apreciază în funcţie de acoperirea terenului de către soiul
semănat, ţinând cont de instalarea cât mai bună a soiului. Se determină în lunile martieaprilie şi se exprimă în note (9-1).
Aspectul hibernal se referă la aspectul verde al covorului vegetal în iarnă, ca o
consecinţă a acţiunii frigului, al unei eventuale stări latente a bolilor. Se determină în lunile
ianuarie şi martie.
Aspectul estival se referă la aspectul verde al covorului vegetal în vară. Este
consecinţa secetei şi/sau a căldurii, dar de asemenea, al unei eventuale stări latente sau a
bolilor. Se determină începând din luna mai până în septembrie.
Densitatea covorului vegetal: se notează în valori absolute în fiecare an (plante/m 2).
După răsărire se determină numărul de plante răsărite la 1m2 pentru fiecare repetiţie,
făcându-se apoi media.
Gradul de acoperire al terenului: În anii II-III de vegetaţie se determină gradul de
acoperire al terenului în procente faţă de situaţia iniţială. El exprimă cât la % din suprafaţa
unei parcele este acoperită cu plante. Se foloseşte rama metrică cu caroiaj.
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Toleranţa la călcat: se apreciază plecând de la testarea toleranţei la călcat
determinată artificial prin evaluarea abundenţei vegetaţiei rămase în urma tratamentului.
Perioada testării toleranţei la călcat este vara şi iarna.
Toleranţa la călcat de vară se face din mai până în septembrie. Este un călcat de tip
compact, moderat agresiv, realizat cu un tăvălug simplu sau dublu. Se simulează călcatul de
vară al gazonului de agrement.
Toleranţa la călcat de iarnă se determină din septembrie până în aprilie-mai. Este un
călcat de tip compact + smulgere agresiv, realizat cu un tăvălug dublu. Se simulează
utilizarea intensivă în iarnă a terenurilor de sport.
Se exprimă în note de la 9 la 1 (9 – toleranţă foarte bună, 1 – toleranţă foarte slabă).
Rezistenţa la secetă se determină în repetiţia a V-a, în sistem neirigat, în situaţia în
care au survenit perioade lungi de secetă. În asemenea situaţii, rezistenţa la secetă se
notează pe scara 1-9 în acelaşi moment cu determinarea capacităţii de regenerare.
Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3
săptămâni după cosire dovedesc o bună rezistenţă şi primesc notele corespunzătoare
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9.

Nota 1
Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

- rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire
(100%);
- rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
- rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
- rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
- rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Comportarea la boli şi dăunători
Bolile plantelor furajere pentru gazon
Când se determină

Agentul patogen

Organele
analizate

Elementele ce
se determină
F%
I%

Bacterioze
Bacterioza galbenă mucilaginoasă
în timpul vegetatiei întreaga plantă
(Corynebacterium rathayi (Smith) Dowson
Micoze
Septorioză (Septoria sp.)
în timpul vegetatiei frunzele, tulpinile,
spicele
Furca de tors a gramineelor (Epichloë
împăiat, înspicare întreaga plantă
typhina (Pers.) Tul.)
Făinare (Blumeria graminis )
în perioada de
frunze, tulpini,
vegetaţie
rar pe spice
Rugina (Puccinia sp.)
întreaga perioadă frunzele
de vegetaţie

F%
F%

I%

F%
F%

I%

F%

I%

Dăunătorii gramineelor perene
Denumirea
Tripsul gramineelor (Haplothrips
aculeatus)
Buha semănăturilor (Scotia segetum)
Lăcustele

Perioada atacului

august
primăvara şi vara

Organele atacate
florile şi boabele
coletul
tulpinile şi
frunzele

Densitatea
numerică
F%
F%
F%

Caracterele referitoare la vigoarea plantelor, aspectul hibernal, aspectul estival,
toleranţa la călcat şi toleranţa la boli, sunt notate după cum urmează:
Nota 9 corespunde unui grad de acoperire al terenului cu
plante, unui aspect verde al plantelor, lipsei bolilor
şi a buruienilor, de
100%
Nota 8 idem
100 %– 87,5 %
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Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

7
6
5
4
3
2
1

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

87,5 % - 75 %
75 % - 62,5 %
62,5 % - 50 %
50 % - 37,5 %
37,5 % - 25 %
25 % - 12,5 %
12,5 % - 0 %

Culoarea frunzelor: se stabileste în lunile mai şi septembrie, prin comparaţie cu
soiurile exemplu şi este notată astfel:
Nota 9 – verde foarte închis
Nota 7 – verde închis
Nota 5 – verde mediu
Nota 3 – verde deschis
Nota 1 – verde foarte deschis

Fineţea frunzelor se determină în note, comparativ cu soiurile exemplu, după cum
urmează:
Nota 9 – foarte fină
Nota 7 – fină
Nota 5 – mijlocie
Nota 3 – grosieră
Nota 1 – foarte grosieră
Aspectul general: se referă la aprecierea sintetică a comportamentului gazonului
vegetal. Rezultă din aprecierea toleranţei la factorii externi (intemperii, factori nutriţionali, boli,
dăunători), apariţia buruienilor, precum şi de culoarea şi fineţea frunzelor. Această notare se
efectuează în fiecare locaţie de cel puţin şase ori pe an, în lunile mai, iunie, august,
septembrie, octombrie, noiembrie, nota finală fiind media diferitelor observaţii realizate în
cursul experimentării.
Notele acordate sunt de la 9 - 1 (9 – gazon perfect; 1 – gazon complet degradat).
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2.9.4. GRAMINEE ANUALE
MEI – Panicum miliaceum L.
Destinaţia soiurilor în examinare: La această cultură se execută două experienţe,
în prima se urmăreşte determinarea producţiei de seminţe, iar în cea de a doua producţia de
furaj.
Durata ciclului experimental este de 3 ani.
Parametrii parcelei experimentale
- suprafaţa semănată ................................................................................ 12 m2
- suprafaţa recoltată .................................................................................. 10 m2
- lungimea parcelei semănate ……………………………………………… 12 m
- lungimea parcelei recoltate ……………………………………………….
10 m
- lăţimea parcelei ....................................................................................... 1 m
- lăţimea
1m
recoltată ......................................................................................
- numărul rândurilor semănate .................................................................. 8
- numărul rândurilor recoltate .................................................................... 8
- distanţa între rânduri ............................................................................... 12.5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Plante premergătoare
Cele mai bune premergătoare sunt mazărea, sfecla de zahăr, floarea-soarelui.
Elemente de tehnologie
Îngrăşămintele azotoase se aplică în doze de 50-60 kg/ha s.a., în cultura neirigată şi
70-80 kg/ha s.a., în cultură irigată. În perioada de vegetaţie este necesară combaterea
buruienilor cu erbicide specifice tipului de buruiană.
Semănatul
Se face la începutul lunii mai, în aşa fel încât să se asigure 800-8500C de
temperatură pentru întreaga perioadă de vegetaţie la experienţele pentru sămânţă şi
650-7500C la experienţele pentru furaj.
Numărul de boabe germinabile la m2 este de 500-520, acesta realizându-se cu o
normă de sămânţă de 25-30 kg/ha.
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Adâncimea de semănat este de 2 – 2.5 cm.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează data când 90% din plante au răsărit.
Înspicarea: se notează data la care la 85% din plante a ieşit paniculul din burduf.
Maturitatea tehnică: în culturile comparative pentru furaj, maturitatea tehnică coincide
cu momentul recoltării plantelor, faza de coacere lapte-ceară.
La culturile pentru boabe, maturitatea tehnică se stabileşte când 85% din plante au
paniculul uscat, de culoare caracteristică soiului, axul principal al paniculului este galben,
boabele tari şi pe 2/3 din panicule uscate.
Caractere morfo-fiziologice
Talia: se determină în momentul recoltării, prin măsurarea a 10 plante din fiecare
repetiţie.
Desimea: după răsărirea completă se determină numărul de plante la m2 (cu rama
metrică).
Masa a 1000 de boabe (MMB): se stabileşte după recoltare pentru fiecare soi. Se
exprimă în grame.
Se determină astfel: se numară seminţele la întâmplare şi se grupează câte
10, după care se grupează câte 100 şi apoi câte 500. Cele două probe a câte 500 se
cântăresc separat şi se adună rezultatele. Se obţine astfel masa a 1000 de seminţe.
Masa hectolitrică (MHL): se determină după recoltare pentru fiecare soi. Se exprimă
în kg, fără zecimale.
Principiul metodei se referă la cântărirea cantităţii de seminţe care umple un vas
cilindric cu volumul de 1 litru. Aparatul folosit este balanţa hectolitrică.
Balanţa hectolitrică are următoarele părţi componente, conform schiţei de mai jos:

-

un platan (1);
un cilindru (2) cu baza perforată, prevăzut cu o brăţară de agăţat;
un cilindru (3) a cărei parte inferioară se poate îmbina cu partea superioară a cilindrului (2);
un cilindru (4) prevăzut la bază cu o clapetă de deschidere, necesar pentru luarea probei şi
scurgerea seminţelor în cilindrul (3);
o greutate în formă de disc (5) care se aşază în partea superioară a cilindrului (2), deasupra cuţitului
(6);
un cuţit (6) de formă specială, care se intercalează între cilindrii (3) şi (2), prin secţiunea făcută la
capătul superior al cilindrului (2).
cutia cu greutăţi de la 0,1 g la 500 g, marcate atât cu masă proprie, în g, cât şi cu masa hectolitrică
corespunzătoare, ataşată balanţei.
cutia de lemn care serveşte atât la ambalarea aparatului, cât şi ca suport pentru montarea balanţei
pentru fixarea cilindrului (2) prevăzut în acest scop cu un lăcaş.
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Pregătirea probei. La determinarea masei hectolitrice se foloseşte o probă de
seminţe din care se elimină corpurile străine ca: frunze, tulpini de plante, bulgări de pământ
etc. Proba se omogenizează. Se introduce în cilindrul balanţei şi se cântăreşte.
Modul de lucru. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa.
Se fixează cilindrul (2) în lăcaşul (7). Se introduce cuţitul (6) prin secţiunea cilindrului
(2), iar peste cuţit se aşează greutatea în formă de disc. Se îmbină apoi cilindrul (3) cu
cilindrul (2), iar peste cuţit se aşează greutatea în fomă de disc (5).
Se îmbină cilindrul (3) cu cilindrul (2). Se umple cilindrul (4) cu proba de analizat bine
omogenizată şi se îmbină cu cilindrul (3).Se deschide clapeta şi se lasă seminţele să curgă
liber în cilindrul (3). După golirea cilindrului (4) şi umplerea cilindrului (3) se trage repede
afară cuţitul (6), greutatea (5) căzând în cilindrul (2) şi antrenând în acelaşi timp seminţele
din cilindrul (3). În timpul căderii seminţelor, cilindrul (4) nu trebuie acoperit, nici mişcat.
Se introduce apoi la loc cuţitul (6).
Se îndepărtează cilindrul (4) şi se elimină surplusul de seminţe rămas pe cuţit (6),
apoi se îndepărtează cilindrul (3) şi cuţitul (6).
Cilindrul (2) plin cu seminţe se agaţă la balanţă şi se cântăreşte punând pe platanul
(1) greutăţile necesare până la echilibrarea pârghiilor.
Pentru fiecare probă se vor face două determinări.
Se calculează masa hectolitrică corespunzătoare greutăţilor de pe platanul (1) şi se
face media aritmetică a celor două determinări, dacă diferenţa dintre ele nu depăşeşte
0,5 kg/hl.
În caz contrar se fac alte două determinări, iar dacă şi de data aceasta diferenţa între
ele este mai mare decât aceea de la punctul anterior, se ia ca rezultat media aritmetică a
celor 4 determinări efectuate.
Rezistenţa la secetă: aprecierea rezistenţei la secetă se face pe întreaga perioadă de
vegetaţie până la coacerea boabelor. Se notează în scara 1-9 (1 - foarte rezistent;
9 - foarte sensibil), luând în consideraţie în special ofilirea frunzelor, exprimată în %. Se
utilizează următoarea scară:
Nota 1
Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

-

10%
30-40%
50%
70-80%
90%

frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite

-

rezistenţă foarte bună
rezistenţă bună
rezistenţă mijlocie
rezistenţă slabă
rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la cădere: se determină înainte de recoltare. Se notează în scara 1-7.
Nota 1 – plante complet erecte;
Nota 3 – plante cu o slabă înclinare (sub 450);
Nota 5 – plante cu înclinare de 450;
Nota 7 – plante căzute.
Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli ale meiului
Agentul patogen
Bacterioza (Xanthomonas panici
(Elliott) Săvulescu)
Tăciunele îmbrăcat al meiului
(Sorosporium panici – miliacei
(Pers.) Tak.)

Organele
analizate
în timpul vegetaţiei frunze, tulpini,
panicul
după apariţia
panicule
inflorescenţei
Când se determină

Elementele atacului
ce se determină
F%
F%

Dăunătorii meiului
Denumirea
Musca suedeză (Oscinella frit)

Perioada atacului
primăvara

Date de producţie
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Organele atacate
frunzele

Densitatea
numerică
F%

Producţia de furaj
Recoltarea experienţelor cu destinaţia pentru furaj se face în faza maturităţii
lapte-ceară. Paiul şi frunzele sunt încă verzi, boabele din vârful paniculului sunt tari, iar cele
de la bază sunt de consistenţa laptelui.
Producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte în kg. Se calculează
producţia totală în t/ha. Din fiecare soi pe repetiţii se ia în pungi de plastic o cantitate de
1.0 kg care se usucă timp de 24 de ore la etuvă la 800C. Se cântăreşte substanţa uscată şi
se exprimă în %.
Prin raportarea procentului de scădere la cantitatea de masă verde de pe fiecare
parcelă se determină producţia de substanţă uscată în t/ha.
Formula de calcul este:

s.u.tha =

m.v.t / ha × s.u.%
100

Producţia de seminţe
Culturile comparative de mei pentru boabe se recoltează atunci când 70% din
boabele unui panicul au ajuns la maturitate, au consistenţa tare şi culoarea caracteristică
soiului.
Recoltarea se face manual, cu secera, plantele se leagă în snopi şi se treieră cu
batoza. Se determină imediat umiditatea boabelor la fiecare repetiţie, iar producţia la hectar
se calculează la umiditatea STAS de 15%.
Pentru calculul producţiei la ha, în fişe se mai înscriu şi următoarele date:
Suprafaţa parcelei. Se vor trece suprafeţele recoltabile ale parcelelor în cifre
întregi.
Ex: 10 m.p.

10

Producţia la parcelă. Se vor înregistra producţiile obţinute de pe fiecare repetiţie în
kg. Notarea se face în cifre cu o zecimală.
Ex: 10,2 kg
102
Umiditatea la recoltare. Se înscrie la recoltare (determinată cu umidometrul)
pentru fiecare parcelă procentual, în cifre cu o zecimală.
Calculul statistic se execută atât pentru producţia de furaj, cât şi pentru producţia de
boabe.
Calitatea
Analize chimice
La meiul pentru furaj se determină conţinutul în proteină brută, celuloză brută şi
zaharuri solubile, în procente din substanţa uscată.
La cultura comparativă pentru sămânţă, la boabe se determină procentul de coji,
conţinutul în proteină brută, în potasiu, fosfor şi calciu.
În vederea acestor determinări se vor trimite la laborator câte 100 g substanţă uscată
pentru analize chimice şi la meiul pentru boabe, 100 g sămânţă uscată.
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2.9.5. IARBA DE SUDAN - Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de boabe.
Durata ciclului experimental este de 3 ani.
Parametrii parcelei experimentale
- Suprafaţa semănată ............................................................................
12 m2
- Suprafaţa recoltată ..............................................................................
10 m2
- Lăţimea semănată ...............................................................................
1m
- Lăţimea recoltată . ...............................................................................
1m
- Numărul rândurilor semănate ..............................................................
8
- Numărul rândurilor recoltate ................................................................
8
- Distanţa între rânduri ...........................................................................
12,5 cm
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 5 repetiţii (4 repetiţii pentru
determinarea producţiei de masă verde şi a V-a repetiţie este destinată observaţiilor şi
măsurătorilor).
Elemente de tehnologie
Semănatul
Se face primăvara când temperatura în sol este de 12-130C.
În fiecare an de vegetaţie se efectuează combaterea buruienilor cu erbicide specifice
tipului de buruiană.
Densitatea
Se seamănă 350 boabe germinabile/m2, ceea ce corespunde unei norme de sămânţă
de 35-40 kg/ha.
Adâncimea de semănat este de 2,5 – 3,0 cm.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care 90% din plante au răsărit.
Maturitatea tehnică: se notează zilele când se efectuează recoltările. Recoltarea
primei coase se face în faza în care paniculul este în burduf. Următoarele coase se iau la
intervale de 28-30 zile.
Caractere morfo- fiziologice
Talia: se stabileşte înaintea primei coase, prin măsurarea a 10 plante din fiecare
repetiţie. În fişa de observaţii se înscrie media măsurătorilor.
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Vigoarea plantelor: această însuşire reprezintă ritmul de creştere, bogăţia lăstarilor şi
frunzelor.
Notarea vigorii se face la 2-3 săptămâni de la răsărire. Se exprimă în note, în scara
1-9 (1-foarte bună, 9-foarte slabă).
Capacitatea de regenerare: se determină după fiecare coasă, prin raportarea
numărului de lăstari/m2 la numărul de plante răsărite. Se exprimă în procente cu o zecimală.
Desimea: se determină după răsărire numărul de plante la m2 pe fiecare parcelă. Se
face media şi se înregistrază in fişa de observaţii.
Rezistenţa la secetă: aprecierea se face pe întreg parcursul perioadei de vegetaţie,
luându-se în considerare schimbările suferite de plante ca: ofilirea, uscarea frunzelor de la
bază spre vârf.
Se apreciază în note de la 1 la 7.
Nota 1 10%
din frunze uscate
Nota 3 25%
din frunze uscate
Nota 5 40%
din frunze uscate
Nota 7 > 50%
din frunze uscate
Rezistenţa la cădere: se stabileşte în note de la 1 la 9. Pentru a putea nota rezistenţa
la cădere se numără la fiecare variantă numărul de plante căzute la 1m 2 şi se apreciază
utilizând următoarea scară:
Nota 1
< 20%
plante căzute rezistenţă foarte bună
Nota 2 21-30% plante căzute rezistenţă foarte bună spre bună
Nota 3 31-40% plante căzute rezistenţă bună
Nota 4 41-50% plante căzute rezistenţă bună spre mijlocie
Nota 5 51-60% plante căzute rezistenţă mijlocie
Nota 6 61-70% plante căzute rezistenţă mijlocie spre slabă
Nota 7 71-80% plante căzute rezistenţă slabă
Nota 8 81-90% plante căzute rezistenţă slabă spre foarte slabă
Nota 9
> 90%
plante căzute rezistenţă foarte slabă
Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli la Iarba de Sudan
Agentul patogen

Organele
analizate

Când se determină

Bacterioze
Arsura bacteriană a sorgului
(Pseudomonas syringae van Hall)
Micoze
Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi
(Pass.) Ferr. şi Massa)
Pătarea cenuşie (Helminthosporium
sativum)
Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca
sorghi (Lk.) Clint.)

Elementele ce se
determină
I%
F%

observaţii periodice în
timpul vegetaţiei

frunzele

F

I

primăvara

frunzele

F

I

întreaga perioadă de
vegetaţie
după apariţia
paniculului

frunzele

F

I

plantă
întreagă

F

Dăunătorii la Iarba de Sudan
Denumirea
Păduchele verde al cerealelor
(Schizaphis graminum)
Gărgăriţa frunzelor de porumb
(Tanymecus dilaticollis)

Perioada atacului

Organele atacate
frunzele

răsărire

Densitatea
numerică
F%
F%

Date de producţie
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Recoltarea primei coase se face în faza în care paniculul este în burduf (începutul
înspicatului).
Celelalte coase se execută la un interval de 28-30 zile.
Determinarea producţiei de furaj
După recoltare, se cântăreşte producţia de masă verde de pe fiecare parcelă în
kg/parcelă cu o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare
coasă şi pe total an.
Din fiecare soi, pe repetiţie, se ia o probă medie de masă verde de 1 kg, care se
usucă la etuvă la 800C timp de 24 ore.
După uscare se cântăreşte. Prin raportarea procentului de scădere la cantitatea de
masă verde de pe fiecare parcelă se determină producţia de substanţă uscată, în t/ha,
utilizând formula:

S .U .t / ha =

m.v.t / ha × s.u.%
100

Calculul statistic se execută pentru suma coaselor, atât la masa verde, cât şi la
substanţa uscată.
Calitatea producţiei
În vederea efectuării unor analize chimice (determinarea conţinutului în proteină,
celuloză brută, zaharuri, etc.), se iau câte 100 g. pentru fiecare determinare, care se va
expedia pe adresa ISTIS.
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2.9.6. SORG FURAJER – Sorghum bicolor L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj.
Durata ciclului experimental este de 3 ani.
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată .................................................
Suprafaţa recoltată ...................................................
Nr. rânduri .................................................................
Densitatea ………………………………………………

12 m2
10 m2
4
30 plante/m2 (neirigat)
40 plante/m2 (irigat)
Distanţa între rânduri ...............................................
70 cm (neirigat)
50 cm (irigat)
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 6 repetiţii (primele 3 repetiţii se
recoltează când plantele au înălţimea de 120-140 cm, iar ultimele 3 repetiţii în faza de lapteceară).
Planta premergătoare
Nu este pretenţios faţă de planta premergătoare. Se cultivă după cereale de toamnă
sau după prăşitoare.
Elementele de tehnologie
Semănatul
Se efectuează când temperatura din sol la adâncimea de semănat la ora 7 atinge
0
11-12 C, în general în prima decadă a lunii mai.
Adâncimea de semănat:
2 - 2,5 cm pe soluri cu textură grea;
3 - 4 cm pe soluri cu textură medie;
4 - 6 cm pe nisipuri.
Fertilizarea fazială
Îngrăşămintele chimice se aplică diferenţiat în funcţie de sistemul de cultură.
irigat
N100-150, P80, K 60;
neirigat
N 50-100, P 60, K 20-40.
Se aplică la prăşila I sau a II-a. În cazul culturii neirigate, îngrăşămintele se aplică
numai dacă există suficientă umiditate în sol pentru a se valorifica îngrăşămintele de către
plante.
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
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Date fenologice
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit.
Data coaselor: se notează ziua în care se efectuează coasele.
Data înfloritului: se determină la repetiţiile 4-6 şi se notează data când 50% din plante
au paniculul înflorit.
Maturitatea tehnică: observaţiile se fac la repetiţiile 4-6 şi se notează data când
plantele au ajuns în faza lapte-ceară (înaintea recoltării primei coase).
Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor: se determină la prima coasă în momentul recoltării prin măsurarea a
10 plante din fiecare repetiţie. Măsurătorile se fac de la baza plantei până la vârful
paniculului (repetiţiile 4-6). Se exprimă în cm.
Numărul mediu de frunze pe plantă: se determină la data recoltării la 10 plante din
fiecare repetiţie. Media se trece în fişa de observaţii.
Capacitatea de regenerare: se stabileşte după fiecare coasă prin raportarea
numărului de lăstari la numărul de plante răsărite. Se exprimă în număr zecimal.
Ex. 1,54
154
Desimea: se determină la 20-30 zile după răsărire şi se exprimă în număr plante/m2 .
Rezistenţa la temperaturi scăzute: În anii cu temperaturi scăzute, în primele 30-40
zile de la răsărire, acest indicator se determină prin aprecierea cantităţii de substanţă uscată
acumulată până în acel moment. Se procedează în felul următor: se recoltează 0.25 m 2 şi se
cântăreşte producţia de m.v. obţinută. Se pune la etuvă timp de 24 ore, la o temperatură de
800C şi se cântăreşte din nou. Cantitatea de substanţă uscată se exprimă în g/m 2. Cu cât
cantitatea de s.u. este mai mare, cu atât rezistenţa la temperaturi scăzute este mai bună. Se
apreciază în note comparativ cu martorul în scara de la 1 la 9 (1 - rezistenţă foarte bună; 9 rezistenţă foarte slabă).
Rezistenţa la secetă: apariţia de temperaturi ridicate, corelate cu lipsa de precipitaţii
produce modificări ale plantelor care constau în: gofrarea, îngălbenirea, necrozarea şi
uscarea frunzelor. Se notează % de frunze ofilite. Se apreciază în note în scara de la 1 la 9
(1 - rezistenţă foarte bună; 9 - rezistenţă foarte slabă):
Nota 1
Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

-

10%
30-40%
50%
70-80%
90%

frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite
frunze ofilite

-

rezistenţă foarte bună
rezistenţă bună
rezistenţă mijlocie
rezistenţă slabă
rezistenţă foarte slabă

Rezistenţa la cădere: se apreciază după apariţia unor condiţii climatice favorizante
(vânturi însoţite de ploi puternice), determinându-se numărul de plante căzute/m2. Se
exprimă în procente.
Rezistenţa la frângere: se determină numărul de plante frânte de la nivelul
internodului 2 la m2 şi se exprimă în procente.
Comportarea la boli
Bolile sorgului furajer
Agentul patogen
Bacterioze
Arsura bacteriană a sorgului
(Pseudomonas syringae van Hall)
Micoze

Perioada executării
observaţiilor
observaţii periodice
în timpul vegetaţiei
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Organele
analizate
frunzele

Elementele ce se
determină
I%
F
F%

I%

Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi
(Pass.) Ferr. şi Massa)
Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca sorghi
(Lk.) Clint.)

primăvara

frunzele

F%

I%

după apariţia
paniculului

plantă
întreagă

F%

Organele
atacate
frunzele

Densitatea
numerică
F%

Dăunătorii sorgului furajer
Denumirea
păduchele verde al cerealelor
(Schizaphis graminum)
gărgăriţa frunzelor de porumb
(Tanymecus dilaticollis)

Perioada atacului

răsărire

frunzele

F%

Date de producţie
Recoltarea
Primele trei repetiţii se recoltează în momentul în care talia plantelor atinge înălţimea
de 120-140 cm.
Repetiţiile 4-6 se recoltează la maturitatea în lapte-ceară, fază în care boabele strivite
între două degete dau o pastă ceroasă.
Determinarea producţiei de furaj
În urma fiecărei coase, producţia de masă verde de pe fiecare parcelă se cântăreşte
cu o precizie de o zecimală. Se calculează producţia de masă verde în t/ha pentru fiecare
coasă, apoi producţia totală pe an. Din fiecare soi pe repetiţie se ia o probă de 1 kg masă
verde care se usucă în etuvă la temperatura de 800C, timp de 24 de ore, după care se
cântăreşte din nou. Cantitatea rezultată la a doua cântărire reprezintă conţinutul în substanţă
uscată care se exprimă procentual.
Se calculează conţinutul de s.u. (în t/ha) după formula:

s.u.t / ha =

m.v.(t / ha ) × s.u.%
100

Calculul statistic se execută pentru suma coaselor, atât la masa verde, cât şi la
substanţa uscată.
Analize chimice
În laborator se determină conţinutul în proteină brută, celuloză şi zaharuri solubile. Se
exprimă în procente din substanţa uscată. Pentru aceasta, se vor trimite la ISTIS câte 100 g
de substanţă uscată, material bine mărunţit.
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2.9.7. SORG ZAHARAT - Sorghum bicolor L.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de furaj.
Durata ciclului experimental este de 3 ani.
Parametrii parcelei experimentale
Suprafaţa semănată .................................................
Suprafaţa recoltată ...................................................
Nr. rânduri .................................................................
Densitatea ................................................................

12 m2
10 m2
4
15 plante/m2 (neirigat)
10 plante/m2 (irigat)
Distanţa între rânduri ...............................................
70 cm (neirigat)
50 cm (irigat)
Metoda de aşezare este blocuri randomizate în 6 repetiţii (primele 3 repetiţii se
recoltează când plantele au înălţimea de 120-140 cm, iar ultimele 3 repetiţii în faza de lapteceară).
Planta premergătoare
Nu este pretenţios faţă de planta premergătoare. Se cultivă după cereale de toamnă
sau după prăşitoare.
Elemente de tehnologie
Semănatul: se execută la data când în sol, la o adâncime de 5 cm, temperatura
ajunge la 13-140C.
Adâncimea de semănat:
2 - 2.5 cm pe soluri cu textură grea
3 - 4 cm pe soluri mijlocii
4 - 6 cm pe nisipuri
Observaţii efectuate în timpul vegetaţiei
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează ziua în care se apreciază că 90% din plante au răsărit;
Data coaselor: se notează ziua în care se efectuează coasele.
Data înfloritului: se determină data când 50% din plante au paniculul înflorit;
Maturitatea tehnică: la primele trei repetiţii se determină data maturităţii în lapteceară.
În cadrul repetiţiilor 4-6 se consemnează data maturităţii fiziologice, fază în care la
boabele din partea de nord şi de la baza paniculului apare punctul negru.
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Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor: În perioada înfloritului se măsoară înălţimea a 10 plante în cm. Media
lor se notează în fişa de observaţii.
Numărul mediu de frunze pe plantă: se determină la data recoltării la 10 plante.
Media se trece în fişa de observaţii.
Capacitatea de regenerare: se stabileşte după fiecare coasă prin raportarea
numărului de lăstari la numărul de plante răsărite. Se exprimă în număr zecimal.
Desimea: se determină la cca. 20 zile de la răsărire şi se exprimă în număr plante/m2.
Rezistenţa la temperaturi scăzute:
În anii cu temperaturi scăzute, în primele 30-40 zile de la răsărire, acest indicator se
determină prin aprecierea dintre cantitatea de substanţă uscată acumulată până în acel
moment. Se procedează în felul următor: se recoltează 0.25 m2 şi se cântăreşte producţia de
m.v. obţinută. Se pune la etuvă timp de 24 ore, la o temperatură de 800C şi se cântăreşte din
nou. Cantitatea de substanţă uscată se exprimă în g/m2. Cu cât cantitatea de s.u. este mai
mare, cu atât rezistenţa la temperaturi scăzute este mai bună.
Un simptom caracteristic al slabei rezistenţe la temperaturi scăzute este înroşirea
frunzelor combinată cu instalarea unei bacterioze. Se apreciază în note comparativ cu
martorul în scara de la 1 la 9 (1 - rezistenţă foarte bună; 9 - rezistenţă foarte slabă).
Rezistenţa la secetă: se determină după metodica de la sorgul furajer.
Rezistenţa la cădere: se determină după metodica de la sorgul furajer.
Rezistenţa la frângere: se determină după metodica de la sorgul furajer.
Comportarea la boli:
Principalele boli ale sorgului sunt:
Bolile sorgului zaharat
Agentul patogen
Bacterioze
Arsura bacteriană a sorgului
(Pseudomonas syringae van Hall)
Micoze
Pătarea frunzelor (Hadrotichum sorghi
(Pass.) Ferr. şi Massa)
Tăciunele îmbrăcat (Sphacelotheca
sorghi (Lk.) Clint.)

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

Elementele ce
se determină
F%
I%

observaţii periodice
în timpul vegetaţiei

frunzele

F

I

primăvara

frunzele

F

I

după apariţia
paniculului

plantă întreagă

F

Dăunătorii sorgului zaharat
Denumirea
Păduchele verde al cerealelor
(Schizaphis graminum)
Gărgăriţa frunzelor de porumb
(Tanymecus dilaticollis)

Perioada atacului

răsărire

Organele
atacate
frunzele
frunzele

Densitatea
numerică
F
F

Date de producţie
Recoltarea
Primele trei repetiţii se recoltează în faza de lapte-ceară, fază în care procentul de
zahăr acumulat este cel mai ridicat. În acest moment, boabele strivite între degete dau o
pastă ceroasă.
Repetiţiile 4-6 se recoltează la maturitatea fiziologică, fază în care conţinutul în etanol
este mai mare. În această fază, boabele din partea de nord şi de la baza paniculului au
punctul negru bine marcat.
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Determinarea producţiei de furaj.
La primele trei repetiţii, se determină producţia de masă verde şi producţia de
substanţă uscată în acelaşi mod ca la sorgul furajer. Se exprimă în t/ha.
Recoltarea se face manual cu secera, plantele se leagă în snopi şi se treieră apoi cu
batoza. Tulpinile şi frunzele se cântăresc separat şi se calculează cantitatea de masă verde
în t/ha. După uscare la etuvă se calculează producţia de substanţă uscată în acelaşi mod ca
la sorgul furajer.
Determinarea producţiei de seminţe.
La variantele 4-6 recoltate la maturitatea fiziologică se determină separat producţiile
de boabe, de tulpini şi de frunze.
Pentru determinarea producţiei de seminţe, se determină umiditatea seminţelor la
fiecare repetiţie, iar producţia la hectar se calculează la umiditatea STAS.
Calculul statistic se execută atât pentru producţia de furaj, cât şi pentru producţia de
seminţe.
Analize chimice
În laborator se determină conţinutul în proteină brută, celuloză şi zaharuri solubile. Se
exprimă în procente din substanţa uscată. Pentru aceasta, se vor trimite la ISTIS câte 100 g
de substanţă uscată, material bine mărunţit.
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2.10. PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE
Parametrii parcelei experimentale
Nr.
Specia
crt.
1. Fenicul – Foeniculum
vulgare Mill.
2. Anason – Pimpinella
anisum L.
3. Chimion – Carum carvi L.
4. Coriandru – Coriandrum
sativum L.
5. Mentă – Mentha piperita L.
6. Lavandă – Lavandula
angustifolia Mill.
7. Valeriană – Valeriana
officinalis L.
8. Anghinare – Cynara
scolymus L.
9. Degeţel – Digitalis lanata
Ehrh.
10. Laur – Datura innoxia Mill.
11. Muşeţel – Matricaria
chamomilla L.
12. Gălbenele – Calendula
officinalis L.
13. Crăiţe – Tagetes patula L.

Suprafaţa parcelei Număr de boabe
(mp)
germinabile
semănată recoltată
la mp

Distanţa
între
rânduri

Metoda de
aşezare

10

8

35-40

62.5

Blocuri
randomizate
în 4+1 repetiţii

10
10

8
8

120-140
40-50

50
25

idem
idem

10
8

8
6

350-400
14-17

50
70

idem
idem

8

6

10

100x50x75

idem

8

6

9-10

50

idem

8

6

7-9

70

idem

8
8

6
6

80-100
30-40

50
50

idem
idem

8

6

300-350

25

idem

8
8

6
6

40-50
50-60

50
50

idem
idem

2.10.1. FENICUL, CHIMION, ANASON, CORIANDRU
Elemente de tehnologie
Semănatul: se va efectua în urgenţa I la adâncimea de 2-5 cm.
Recoltatul: se va efectua cu secera la maturarea a 50-75% din fructe, pentru a se
evita pierderile prin scuturare. Elementele tehnologice (rotaţie, fertilizare, lucrările solului,
înmulţirea, lucrările de îngrijire etc.), în detaliu se pot găsi în Fitotehnie II – Bîlteanu
Gheorghe ediţia 2001.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când rândurile sunt bine încheiate.
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Înfloritul deplin: se notează data când 75% din plante au înflorit.
Maturitatea tehnică: se consideră momentul când 50-75% din capsule sunt coapte. În
acest moment se declanşează şi recoltatul.
La experienţele cu chimion se înregistrează şi data întreruperii vegetaţiei de toamnă,
precum şi data pornirii în vegetaţie primăvara. Ca dată a întreruperii vegetaţiei, se consideră
în mod convenţional data când media temperaturii zilnice atinge 50C.
Pornirea în vegetaţie primăvara se consideră momentul când frunzele au început să
crească. Aprecierile se fac în note de la 1 la 9.
Caractere morfo-fiziologice
Talia plantelor: se determină în câmp (5 plante/repetiţie = 20 plante/variantă) la
maturitate, măsurând plantele de la colet până la vârful inflorescenţei.
Numărul mediu de fructe/plantă: se utilizează aceleaşi plante de mai sus; se află
media determinărilor, care apoi se scrie în fişă.
Greutatea medie a fructelor/plantă: pentru această determinare se foloseşte acelaşi
număr de plante (5) pe repetiţie, în total 20 plante/variantă.
Determinările, inclusiv MMB privind greutatea fructelor, se vor face după uscarea
acestora până la umiditatea de 13%.
Rezistenţa la iernare poate fi apreciată în funcţie de numărul de plante dispărut peste
iarnă. Se determină diferenţa dintre numărul de plante din primăvară faţă de numărul celor
intrate în iarnă (în cazul lucernei şi trifoiului roşu semănate toamna). Se notează în primul an
de vegetaţie. În următorii ani, se apreciază gradul de acoperire al terenului în procente faţă
de situaţia iniţială. Se apreciază în note de la 1 la 9.
În funcţie de numărul de plante dispărute, scara de notare este următoarea:
Nota 1 rezistenţă foarte bună
20% plante dispărute
Nota 2 rezistenţă foarte bună spre bună
20-30% plante dispărute
Nota 3 rezistenţă bună
31-40% plante dispărute
Nota 4 rezistenţă bună spre mijlocie
41-50% plante dispărute
Nota 5 rezistenţă mijlocie
51-60% plante dispărute
Nota 6 rezistenţă mijlocie spre slabă
61-70% plante dispărute
Nota 7 rezistenţă slabă
71-80% plante dispărute
Nota 8 rezistenţă slabă spre foarte slabă
81-90% plante dispărute
Nota 9 rezistenţă foarte slabă
91-100% plante dispărute
Rezistenţa la temperaturi scăzute: notarea se execută la câteva zile după producerea
înghetului şi se exprimă în note de la 1 la 9. Determinările se fac cu rama metrică prin
raportarea numărului de plante rămase după îngheţ la numărul de plante răsărite. Nota 1 se
acordă când se înregistrează plante pierite de la 1 la 20%, iar nota 9 când peste 80% din
plante au pierit.
nota 1 plante pierite
1 - 20%
nota 3 plante pierite
20 - 40%
nota 5 plante pierite
40 - 60%
nota 7 plante pierite
60 - 80%
nota 9 plante pierite
80 - 100%
Ex: nota 2

2

Rezistenţa la secetă se determină în cazul culturilor comparative în sistem neirigat, în
situaţia în care au survenit perioade lungi de secetă. În asemenea situaţii, rezistenţa la
secetă se notează pe scara 1-9 în acelaşi moment cu determinarea capacităţii de
regenerare.
Soiurile care în urma perioadei de secetă accentuată au o creştere normală la 2-3
săptămâni după cosire dovedesc o bună rezistenţă şi primesc notele corespunzătoare
către 1, iar cele la care regenerarea este redusă se notează spre nota 9.
Nota 1

- rezistenţă foarte bună – plante cu dezvoltare foarte bună după cosire
(100%);
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Nota 3
Nota 5
Nota 7
Nota 9

- rezistenţă bună - plante cu dezvoltare bună după cosire (75%);
- rezistenţă mijlocie - plante cu dezvoltare mijlocie după cosire (50%);
- rezistenţă slabă - plante cu dezvoltare slabă după cosire (25%);
- rezistenţă foarte slabă - plante care nu au regenerat după cosire;

Recoltarea experienţei (la coriandru) se efectuează în momentul când plantele unei
variante au fructe mature în proporţie de 50 - 75%.
Plantele se recoltează cu secera, dimineaţa pe rouă, pentru a se evita scuturarea
fructelor şi se lasă apoi în snopi câteva ore pentru uscare.
Fructele se extrag manual sau cu combina, se condiţionează, se usucă şi se
cântăresc separat la fiecare repetiţie şi variantă.
Prezentarea rezultatelor
- producţia de fructe (kg/ha)
Datele obţinute se calculează statistic.
Prelevarea probelor
Probele se vor preleva din cantitatea totală de fructe recoltată dintr-o parcelă, după
uscarea, condiţionarea şi cântărirea fructelor. Din fiecare linie se iau 4 probe
corespunzătoare celor 4 repetiţii. Proba individuală (de exemplu, V1R1 este constituită din
minimum 50 g fructe). Probele pentru analizele calitative se trimit etichetate de ISTIS.

2.10.2. MENTA, LAVANDA, VALERIANA
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează când 75% din plante au răsărit pe lungimea de 1.43 m, la
unul din rândurile centrale pentru fiecare parcelă - repetiţie.
Înflorirea completă: se ia în considerare momentul când 75-80% din masa de plante
sunt înflorite, când circa 60% din inflorescenţele ramificaţiilor secundare sunt înflorite şi când
inflorescenţele principale sunt trecute la partea bazală.
Înflorirea completă coincide cu momentul optim de recoltare.
Caractere morfologice
Talia plantelor: se măsoară distanţa de la colet la vârful plantei. Se vor măsura minim
10 plante pe unul din rândurile de la mijloc din fiecare repetiţie.
Numărul de ramificaţii utile: se vor număra ramificaţiile de ordin I, exceptând cele 2
ramificaţii de sub inflorescenţa principală.
Recoltarea probelor la mentă
Din fiecare variantă se iau 4 probe (corespunzător celor 4 repetiţii). Se procedează
astfel:
Din fiecare repetiţie se recoltează:
- 1 kg iarbă proaspătă;
- 1 kg inflorescenţe proaspete;
- 1 kg de rădăcini
care se usucă în strat subţire pe stelaje acoperite cu hârtie, în adăposturi uscate, aerisite şi
umbrite.
După uscare, fiecare probă de iarbă, de inflorescenţe şi rădăcini se cântăresc cu
exactitate.
Probele trebuie să fie alcătuite numai din flori, frunze sau rădăcini, fără alte resturi.
Probele trebuie uscate corespunzător, ferite de soare şi umezeală, altfel se brunifică şi se
înnegresc, iar cantitatea şi calitatea uleiului volatil se depreciază.
Probele se ambalează în săculeţi de pânză şi se expediază la ISTIS.
La mentă, momentul optim de recoltare este când peste 70% din inflorescenţele
ramificaţiilor laterale sunt în plină floare. În acest moment conţinutul de ulei volatil - mentol
sau carvonă este ridicat.
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La lavandă, cel mai mare conţinut de ulei volatil şi de acetat de linalil se realizează
când recoltatul lavandei se execută în perioada de înflorire deplină.
Epoca optimă de recoltare a rădăcinilor de valeriană, în primul an de vegetaţie, este
luna octombrie.

2.10.3. ANGHINARE, DEGEŢEL, LAUR
Sunt plante anuale sau perene de la care se valorifică frunzele. Începând cu anul al
II-lea cultura nu se mai menţine întrucât formează tije florale.
La anghinare şi degeţel, culturile se realizează prin cuiburi după răsărire. Când
plantele au 1-2 perechi de frunze adevărate, se face rărirea lăsând la cuib o singură plantă.
Se determină nr. de goluri pe fiecare variantă.
Pentru experienţele cu laur se va aplica tehnologia de cultivare cadru pentru cultura
plantelor "Tehnologii cadru pentru cultura plantelor medicinale şi aromatice".

Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăririi: se notează data când 75% din plante au răsărit.
Data butonizării (laur): recolta I şi a II-a.
Vigurozitatea se apreciază în note (1 la 9)
1- foarte viguros;
9- lipsit de vigurozitate.
Uniformitatea se apreciază în note (1 la 9)
1- foarte uniform;
9- variabil.
Începutul înfloritului (laur) flori etaj I.
Deschiderea florilor pe etajul III; acest moment coincide cu data recoltatului (recolta a
I-a şi a II-a la laur).
Caractere morfologice
Talia plantelor: pentru această determinare se iau câte 5 plante/repetiţie în total 20
plante/variantă). La laur se măsoară în momentul recoltării.
Culoarea frunzelor (anghinare + degeţel): argintiu, verde închis, verde gălbui.
Numărul frunzelor recoltabile pe plantă: se notează media determinărilor efectuate la
10 plante/variantă. Determinarea se face la anghinare şi degeţel.
Numărul de lăstari degeneraţi/plantă: se determină la laur la recolta a II-a, utilizând
câte 5 plante/repetiţie, în total = 20 plante/variantă.
Greutatea în stare proaspătă şi uscată a frunzelor (anghinare + degeţel): se notează
greutatea frunzei ca medie a determinărilor făcute la câte 2 frunze de la 5 plante de pe
variantă.
Numărul de foliole pe frunză (anghinare + degeţel): se notează ca o medie a
determinărilor la câte 2 frunze de la 5 plante din fiecare variantă.
Înălţimea de tăiere a frunzelor : la anghinare se măsoară până la ultima pereche de
foliole, iar la degeţel până sub punctul de îngustare evidentă a limbului.
Randamentul de uscare. Raportul între producţia de masă verde şi masa uscată şi
este de 3,5 – 6 : 1 la planta întreagă şi 3,5 – 5 : 1 la frunze.
Recoltarea
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Luarea probelor de laur: din fiecare linie se iau 4 probe care se etichetează
corespunzător celor 4 repetiţii. Probele de pe fiecare repetiţie, constituie probele individuale
(constituite din câte 5 plante recoltate de pe cele 2 diagonale ale parcelei).
Proba medie de la fiecare linie se constituie din cele 4 probe individuale (20 plante).
Recoltarea se efectuează în momentul deschiderii florilor de pe etajul III. Plantele se
taie cu secera la 10-12 cm de la suprafaţa solului, dimineaţa între orele 8-10 pe vreme
însorită, la interval de 2 zile de la ultima ploaie.
După recoltare şi cântărire probele se usucă la umbră, în locuri curate, aerisite (pe
repetiţii şi variante).
Pentru grăbirea uscării, plantele din fiecare probă, se toacă în porţiuni de 5-6 cm.
Luarea probelor se poate face cu o zi înainte de recoltarea experienţelor.
Recoltarea experienţelor (laur) se face de 1-2 ori/an, de obicei în iulie şi octombrie.
Se cântăreşte producţia din fiecare repetiţie (variantă). După calcularea
randamentului de uscare la fiecare linie şi la cele două recoltări, producţia de frunze în stare
proaspătă se transformă în masă uscată, aplicându-se randamentul de uscare. Producţia se
exprimă în kg/ha.
Greutatea uscată
Randamentul la uscare =
Greutatea proapătă
Pentru analizele calitative se trimit la ISTIS probele bine ambalate şi etichetate. Se
determină conţinutul în alcaloizi totali şi scopolamină.
Recoltarea probelor pentru anghinare şi degeţel
După recoltare probele se transportă imediat la locul de uscare care trebuie să fie
curat, aerat şi la umbră. Pe parcursul uscării se fac controale la 2-3 zile, şi se întorc frunzele.
Uscarea este deplină când nervura frunzei se frânge. După uscare, probele vor fi ambalate,
etichetate şi expediate la ISTIS pentru analize.

2.10.4. MUŞEŢEL, GĂLBENELE, CRĂIŢE
Elemente de tehnologie
Răritul (gălbenele + crăiţe) se face de două ori lăsându-se de fiecare dată, plantele
cele mai viguroase.
La primul rărit se lasă 2 plante, urmând ca atunci când lanul este bine încheiat să se
lase o singură plantă.
Întârzierea răritului dăunează puternic culturii.
Observaţii în vegetaţie
Principalele fenofaze
Data răsăritului: se notează data la care rândurile sunt bine încheiate;
Înfloritul: se ia în consideraţie momentul când 90% din plante sunt înflorite;
Maturitatea tehnică: (gălbenele şi crăiţe) se ia în considerare momentul când centrul
inflorescenţei este înflorit, dând acesteia un aspect de cupolă.
Caractere morfologice
Talia plantelor: se determină în câmp, măsurând plantele de gălbenele şi crăiţe de la
colet până la vârful tijei florale;
Tufa la muşeţel: poate fi compactă sau laxă;
Diametru mediu şi greutatea medie a unei inflorescenţe: se fac măsurători la 100
inflorescenţe.
Recoltarea
Muşeţel
Recoltarea inflorescenţelor se face în faza când la 50-60% din inflorescenţe, florile
tubulare sunt în poziţie orizontală, iar calatidiul are formă plată. Când forma acestuia devine
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conică, faza este depăşită, seminţele sunt deja formate, iar conţinutul în principii active
scade cu 50-60%.
Recoltatul trebuie să înceapă după orele 9 dimineaţa, pe vreme caldă însorită.
Inflorescenţele recoltate se aşează la uscat imediat, sau după cel mult 1 oră de la recoltare,
în strat subţire, pe site, în locuri aerisite.
Se apreciază producţia prin cântărirea inflorescenţelor în stare proaspătă şi uscată.
Producţia fiecărei variante se constituie prin cumularea celor 2 recolte.
Probele pentru analize se iau separat pentru cele 2 recolte. Acestea au cca. 100 g pe
cele 2 recolte. Se ambalează şi se etichetează corect şi se expediază la ISTIS până la 1
august.
Gălbenele
Recoltarea se face în momentul înfloririi primelor inflorescenţe şi se repetă la fiecare
3 zile.
Lucrarea se face după ridicarea apei.
Se rup inflorescenţele fără codiţe, acestea fiind considerate corpuri străine.
Nerecoltarea la timp a inflorescenţei (3-4 zile) duce la îmbătrânirea plantei şi sistarea
înfloritului, cultura fiind compromisă.
Uscarea inflorescenţei se face la umbră. Pentru determinările chimice se expediază
la ISTIS până la 1 septembrie probe bine ambalate şi etichetate.
Crăiţe
Recoltatul se face la maturitatea tehnică. Separarea ligulelor de receptacul se face cu
un cuţit. Atenţie! Împreună cu ligulele nu trebuie să pătrundă resturi de caliciu (sămânţă),
acestea constituind corpuri străine.
Florile se usucă la umbră în încăperi curate şi uscate, aşezate în straturi subţiri, care
din când în când se întorc.
Pentru determinările chimice se transmit la ISTIS probe bine ambalate şi etichetate
(până la 1 septembrie).
Bolile plantelor medicinale
Agentul patogen
Fenicul
Mana
Pătarea brună a frunzelor
Antofitoze
Cuscută
Lupoaie
Chimion
Bacterioza
Rugina
Făinarea
Anason
Făinarea
Rugina
Mana
Antofitoze
Cuscută
Coriandru
Bacterioza fructelor de coriandru

Perioada executării
observaţiilor

Organele
analizate

Elementele
ce
se determină
F%
I%

întrega perioadă de
vegetaţiei
întrega perioadă de
vegetaţiei

frunzele

F%

frunze, tulpini,
flori

F%

mai - octombrie
întrega perioadă de
vegetaţiei

tulpini, frunze

întrega perioadă de
vegetaţiei
mai - octombrie

F%
F%

florile
frunzele, tulpinile
frunzele, tulpinile

F%
F%
F%

I%
I%
I%

frunzele, tulpinile
frunzele, tulpinile
frunzele

F%
F%
F%

I%
I%

tulpini, frunze
florile şi fructele
verzi
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I%

F%
F%

I%

Mana

întrega perioadă de
vegetaţiei

Mentă
Rugina
Antofitoze
Cuscută
Lavandă
Mucegaiul rădăcinilor
Făinarea
Antofitoze
Cuscută
Anghinare
Pătarea brună a frunzelor
Bacili (Bacillus carotorosus)
Degeţel
Putregaiul umed al rădăcinilor
Putregaiul rădăcinilor şi coletului
Mana
Antracnoza

mai - octombrie

frunzele

F%

frunzele, tulpinile

F%

tulpinile, frunzele
rădăcinile
frunzele, tulpinile

mai - octombrie

tulpinile, frunzele

perioada de vegetaţie frunzele
rădăcinile

întrega perioadă de
vegetaţiei
întrega perioadă de
vegetaţiei

I%

F%
F%
F%

I%
I%

F%
F%
F%

I%
I%
I%
I%

frunzele

F%
F%
F%

frunzele

F%

I%

Dăunătorii plantelor medicinale
Denumirea
Fenicul
Omida de stepă

Molia anasonului
Chimion
Molia chimionului
Anason
Omida de câmp

Molia anasonului
Coriandru
Viespea seminţelor de coriandru
Lavandă
Cărăbuşul de mai
Coropişniţa
Purici
Păduchi
Anghinare
Puricii verzi
Degeţel
Cărăbuşul de mai
Muşeţel
Molia
Acarieni

Densitatea
numerică

Perioada atacului

Organele atacate

mai-iunie (prima
generaţie)
iunie-iulie (a doua
generaţie)
august-septembrie
(a treia generaţie)

frunzele, partea
superioară a tulpinii,
florile

F%

frunze, flori

F%

frunze, flori

F%

frunzele

F%

frunze, flori

F%

seminţele

F%

mai-iunie (prima
generaţie)
iunie-iulie (a doua
generaţie)
august-septembrie
(a treia generaţie)
mai

F%
F%
F%
F%
primăvară - toamnă frunzele

F%

primăvară - toamnă rădăcinile, tulpinile

F%

întreaga perioadă
de vegetaţie

150

florile
frunzele

F%
F%

2.11. TUTUN – Nicotiana tabacum L.
Culturile comparative de concurs se organizează cu soiuri pentru fiecare tip de tutun,
în vederea determinării capacităţii de producţie şi a calităţii acesteia.
Tratamentele pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se fac la avertizare. Nu se fac
tratamente pentru mană.
Amplasarea experienţelor se face pe terenuri uşoare, cu pH 6,4 - 7,3, mai puţin fertile
sau fertile, permeabile şi cu expoziţie sudică, în funcţie de tip - după cereale păioase sau
leguminoase, în cadrul unei rotaţii de 4 ani.
Experienţele se aşează în blocuri randomizate.
Destinaţia soiurilor în examinare: producţia de frunze
Parametrii parcelei experimentale
Tipul de tutun
Molovata
Djebel
Ghimpaţi
Virginia
Burely
Mare consum

Parcela (m)
Număr de plante
Distanţa de
plantare lăţime lungime plantate recoltate eliminate
cm
40 x 15
1.6
4.35
116
100
16
40 x 12
1.6
3.48
116
100
16
50 x 20
2.0
5.80
116
100
16
70 x 40
2.8
11.6
116
100
16
60 x 40
2.4
11.6
116
100
16
60 x 40
2.4
11.6
116
100
16

Parcela (mp)
la
la
plantare recoltare
6.96
6.0
5.56
4.8
11.6
10.0
32.48
28.0
27.84
24.0
27.84
24.0

Nr.
rânduri

4
4
4
4
4
4

Plante
pe
rând
29
29
29
29
29
29

Planta premergătoare
Cele mai bune premergătoare pentru tutun sunt cerealele păioase.
Elemente de tehnologie
Fertilizarea cu îngrăşăminte organice se face la arătura de bază, cu 30-40 t/ha, numai
la tipul Burley.
În acest caz îngrăşămintele chimice se reduc cu 30% la azot şi fosfor, şi 50% la
potasiu.
Epoca de plantare se stabileşte când în sol, la adâncimea de 10 cm se realizează
10-120C şi trece pericolul brumelor târzii.
Pentru asigurarea unui răsad uniform, de calitate şi sănătos acesta se va produce
într-un centru de testare specializat de unde va fi preluat decelelalte centre de testare.
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Pregătirea solului în toamnă se face prin arătură adâncă şi fertilizare, iar în primăvară
se lucrează cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţi reglabili. În vederea plantării,
terenul se pregăteşete cu combinatorul.
Plantarea se face manual, cu plantatorul, la adâncimea de 8-10 cm, cu asigurarea
apei la plantă.
Pentru adaptarea răsadului la condiţiile de câmp se face călirea acestuia, în care
scop CTS va comunica producătorului data începerii plantatului, cu minimum 10 zile mai
devreme.
Completarea golurilor se face după 4-5 zile de la plantare, cu răsad de aceiaşi vârstă.
Pentru combaterea buruienilor şi afânarea solului se aplică 2-3 praşile mecanice.
Politul se face prin îndepărtarea a 2-3 frunze de la baza tulpinii, înainte de aplicarea
praşilei a III-a.
Cârnitul se execută timpuriu, la deschiderea primei flori, prin ruperea inflorescenţei,
iar copilitul se face prin ruperea lăstarilor când aceştia au 6-10 cm lungime.
Irigarea se poate aplica cu norme de udare de 500-600 m.c. la ha pe solurile
permeabile şi cu 200-300 m.c. la ha pe nisipurile din Oltenia.
Observaţii în vegetaţie
Date fenologice
Se notează:
- Data maturităţii tehnice a foilor de sub vârf;
- Data recoltărilor I; II; III.
Caractere morfo-fiziologice
Talia: se determină la 10 plante/repetiţie în cm., după înflorire.
Numărul mediu de foi pe plantă: se determină la 10 plante/repetiţie.
Dimensiunea foii celei mai mari: se determină la 10 plante/repetiţie în cm.
Rezistenţa la secetă: se efectuează când temperatura aerului este mai mare de 260C,
după gradul de ofilire a frunzelor. Se apreciază în note folosind următoarea scară:
nota 1
când 10% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 3
când 25% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 5
când 50% din frunzele plantelor s-au ofilit
nota 7
când peste 50% din frunzele plantelor s-au ofilit
Comportarea la boli şi dăunători
Principalele boli şi dăunători
Agentul patogen
Mana (Peronospora tabacina)
Pete de bronz (Licopersicum
virus 3)
Virusul Y

Perioada executării
observaţiilor

Organele analizate

iunie

frunzele

iunie
iunie

frunzele
frunzele

Elementele ce se
determină
F%
I%
F%
I%
F%
F%

I%
I%

Dăunătorii tutunului
Denumirea ştiinţifică - populară
Murgoci (Enxoa segetum)
Trips (Thrips tabaci)

Perioada atacului
mai-iunie
mai-iunie

Organele atacate
tulpina
frunzele

Densitatea
numerică
F%
F%

Recoltarea
Recoltarea frunzelor se face în 3 reprize, pe etape. În prima etapă se recoltează
frunzele de la bază când acestea sunt în pârgă, iar celelalte când au ajuns la maturitate
(frunzele au nuanţă verde deschis, iar marginile uşor îndoite). Tutunul de tip Burley se
recoltează când frunzele au culoarea galbenă, iar Virginia la maturitatea avansată. În
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general, frunza se băşică, devine lipicioasă şi cu pete galbene la vârf, iar perii de la suprafaţă
dispar.
Frunzele recoltate se înşiră pe sfoară sau sârmă la intervale de grosimea unei nervuri
şi se aşează în solarii sau uscătorii.
Tutunul Burley se usucă la umbră şi curenţi de aer, iar Virginia la căldură artificială.
Tutunul uscat se sortează pe clase de calitate conform normelor tehnice în vigoare.

CAPITOLUL III
ANALIZE CHIMICE
Prin intermediul analizelor chimice efectuate la ISTIS în cadrul Laboratorului de
analize fizico-chimice este studiat din punct de vedere calitativ materialul rezultat din testare
în reţeaua ISTIS, în vederea caracterizării VAU (la cererea experţilor naţionali şi teritoriali), în
scopul întocmirii propunerilor pentru înregistrare a soiurilor. De asemenea, laboratorul de
analize fizico-chimice execută analize de calitate la solicitarea producătorilor de sămânţă
pentru consum.
Tipuri de analize care se efectuează la ISTIS
Specia
Materialul analizat
Tipul de analiză
Grâu comun de toamnă
şrot:
- umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat, indice glutenic
făină:
- sediment
- cenuşă
- pâine
- alveogramă, consistogramă
- capacitatea de hidratare
Grâu durum
şrot
- umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat, indice glutenic
- capacitatea de hidratare
Grâu de primăvară
şrot
- umiditatea
- conţinutul în proteină
- indicele de cădere
- glutenul umed, uscat
- capacitatea de hidratare
Triticale
şrot
- umiditatea
- conţinutul în proteină
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Orz

- indicele de cădere
- umiditatea
- conţinutul în proteină
şrot
- umiditatea
- conţinutul în proteină
şrot
- umiditatea
- conţinutul în proteină
seminţe
- umiditatea
- conţinutul în proteină
- procentul de coji
- timpul de fierbere
seminţe
- procentul de coji
seminţe
- umiditatea
- conţinutul în proteină
seminţe
- umiditatea
- conţinutul în proteină
seminţe
- conţinutul în proteină
tuberculi
- amidonul fizic
- chipsuri
- proba de fierbere
tulpini, frunze
- umiditatea
- conţinutul în proteină
Metode de lucru
şrot

Orzoaică
Ovăz
Fasole

Fasoliţă
Mazăre
Soia
Arahide
Cartof
Plante furajere

1. Determinarea umidităţii (conform STAS 90-88)
Se aplică pentru următoarele specii : grâu de toamnă, triticale, orz de toamnă, orz de
primăvară, orzoaică de primăvară, orzoaică de toamnă, ovăz, grâu durum, mazăre, soia,
furaje.
Principiul metodei:
Se determină pierderea de masă prin încălzire în etuvă la 130ºC, timp de 60 min.
-

Aparatură:
balanţă analitică;
etuvă electrică termoreglabilă;
fiole de cântărire cu capac;
exicator cu clorură de calciu.

Mod de lucru:
Într-o fiolă de cântărire cu capac, adusă în prealabil la masă constantă, cu precizie de
0,001 g, se cântăresc cca 5 g probă. Fiola cu probă se introduce cu capacul alături în etuva
încălzită în prealabil la temperatura de 130ºC. Se menţine în etuvă 60 minute. Se acoperă
fiola cu capacul, se scoate din etuvă şi se introduce în exicator pentru răcire până la
temperatura mediului ambiant. După răcire se cântăreşte fiola cu precizie de 0,001 g. Se
efectuează două determinări din aceeaşi probă.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul de umiditate, exprimat în procente, se calculează cu formula:
Umiditate = (m1-m2)/(m1-m0)x100
m1= masa fiolei cu probă, înainte de uscare, în grame;
m2= masa fiolei cu probă, după de uscare, în grame;
m0= masa fiolei, în grame.
2. Determinarea cenuşii (conform STAS 90-88)
Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă.
Principiul metodei:
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Se determină reziduul rezultat prin calcinarea la 725 - 750ºC a probei de analizat,
folosind alcool etilic ca accelerator al arderii.
-

Aparatură şi reactivi:
cuptor de calcinare termoreglabil;
alcoole etilic 96%.

Mod de lucru:
Într-un creuzet de porţelan, calcinat în prealabil pană la masă constantă, la
temperatura de 725 - 750ºC, se introduc 2-3 g de probă de analizat, şi se căntăresc cu
precizie de 0,0002 g. Peste probă se adaugă 3 ml alcool etilic 96%. Se lasă în repaos 1-2
minute după care se aprinde alcoolul etilic cu un tampon de vată îmbibat în alcool. După ce
alcoolul a ars, se aşează creuzetul în gura cuptorului încălzit în prealabil la 750ºC. După
carbonizarea făinii creuzetul se introduce în cuptor şi se continuă calcinarea la această
temperatură timp de 4 ore. După răcire în exicator se cîntăreşte cu precizie de 0,0002 g.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul de cenuşă, raportat la substanţa uscată şi exprimat în procente, se
calculează cu formula:
Cenuşă = m1/m x 100/(100 – U) x 100
m1= masa cenuşii, în grame;
m= masa probei luată pentru determinare, în grame;
U= umiditatea probei, în procente.
3. Determinarea masei a 1000 de boabe (conform SR ISO 520)
Se aplică la următoarele specii: grâu de toamnă, mazăre, soia.
Principiul metodei:
Se cântăreşte o cantitate de eşantion, se separă boabele întregi şi se cântăresc cele
rămase, apoi se numără boabele întregi. Se raportează masa boabelor întregi la numărul lor
şi se exprimă rezultatul în funcţie de 1000 de boabe.
Aparatură şi reactivi:
Contor fotoelectric. Dacă nu există un aparat adecvat, numărarea se poate face şi
manual.
Mod de lucru:
Din eşantionul primit ca atare se ia aleatoriu o cantitate aproximativ egală cu masa a
500 de boabe şi se cântăreşte cu exactitate de 0,01 g. Se aleg boabe întregi, se cântăresc
boabele rămase cu o exactitate de 0,01 g şi se calculează prin diferenţă masa boabelor
întregi; apoi se numără boabele întregi.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Masa mH a 1000 de boabe ca atare se obţine cu ajutorul formulei:
mH = m0 x 1000 /N
m0 = masa boabelor întregi, în grame;
N = numărul de boabe întregi din masa m0.
4. Determinarea conţinutului de gluten umed (conform SR ISO 7495)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum.
Principiul metodei:
Se separă substanţele proteice, sub formă de gluten, prin spălare cu soluţie de
clorură de sodiu a aluatului pregătit din proba de făină, îndepărtarea soluţiei în exces din
gluten prin centrifugarea glutenului şi cântărirea reziduului.
-

Aparatură şi reactivi:
clorură de sodiu, soluţie 20 g/l;
soluţie iod 0,001 mol/l;
aparat automat de separare a glutenului;
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-

centrifugă de laborator;
balanţă de precizie 0,01 g.

Mod de lucru:
Se cântăresc 10 g din probă, cu exactitate de 0,01 g şi se introduc cantitativ în
camera de amestecare/spălare a aparatului, a cărei placă perforată, a fost în prealabil,
curăţată şi umezită cu soluţie de clorură de sodiu. În timpul procesului de spălare se
observă claritatea efluentuluiscurs din camera de amestecare/spălare. Se consideră că
aluatul este spălat suficient când nu mai sunt prezente urme de amidon în efluent, fapt ce se
verifică prin adăugarea a câteva picături de iod în acesta. Când procesul de
separare/spălare s-a terminat, se ia glutenul umed din camera de spălare utilizând o
pensetă. Se împarte glutenul în 2 părţi egale şi se pun bilele de gluten pe partea metalică
perforată a centrifugii. Centrifugarea durează 60 s si se realizează pentru a îndepărta
excesul de soluţie din gluten. Se ia glutenul cu penseta şi se cântăreşte imediat cu precizie
de 0,01 g. Se efectuează 2 determinări pe acelaşi eşantion.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Glutenul umed exprimat ân procente din masa eşantionului provenit dintr-o făină cu
umiditatea 14% se calculează conform formulei:
m/m0 x 86/ (100 – wH2O) x 100
m = masa, în grame, a glutenului umed;
m0 = masa, în grame, a probei de analizat;
wH2O = conţinutul de umiditate, în procente de masă, al eşantionului.
5. Determinarea conţinutului de gluten uscat (conform STAS 6283/1-83)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum.
Principiul metodei:
Îndepărtarea apei din glutenul umed prin uscare în etuvă.
-

Aparatură şi reactivi:
etuvă termoreglabilă;
balanţă tehnică cu precizie 0,01 g;
plăcuţe metalice;
exicator.

Mod de lucru:
Din glutenul umed se cântăresc 2 g şi se întind pe o plăcuţă, în prealabil taraă cu
precizie de 0,01 g, şi încălzită la temperatura de 130ºC. Se introduce plăcuţa cu gluten în
etuvă, la temperatura de 130ºC unde se lasă timp de 90 minute, după care se răceşte în
exicator cca 30 minute şi se cântăreşte cu precizie de 0,01 g.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Conţinutul de gluten uscat se exprimă în procente şi se calculează conform formulei:
G2 = m3 x G1/ m2
m3 = masa glutenului uscat, în grame;
G1 = conţinutul de gluten umed, în procente;
m2 = masa glutenului umed luat pentru determinare, în grame.
6. Determinarea indicelui de sedimentare – testul Zeleny (conform SR ISO 5529)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Principiul metodei:
Prepararea unei suspensii în soluţie de acid lactic, în prezenţă de albastru de
bromfenol, din făina de încercat, obţinută din grâu prin măcinare şi cernere în condiţii stabilite
prin STAS uri. După perioadele de agitare şi repaus stabilite, se realizează determinarea
volumul de sediment rezultat din sedimentarea particulelor de făină.
-

Aparatură şi reactivi:
soluţie de acid lactic;
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-

soluţie de albastru de bromfenol;
moară de laborator;
sită metalică perforată;
cilindri cu fund plat de capacitate 100 ml;
agitator pentru cilindri;
cronometru;
balanţă cu precizie de 0,01 g.

Mod de lucru:
Se cântăreşte o cantitate de 3,2 g din proba de făină de încercat. Se introduce proba
într-un cilindru gradat. Se adaugă 50 ml soluţie de albastru de bromfenol. Se astupă cilindrul
cu dopul şi se agită puternic 5 s. Se aşează cilindrul în agitator , se declanşează cronometrul
şi se pune în funcţiune agitatorul. După 5 minute, se scoate cilindrul din agitator şi se adaugă
la conţinutul său 25 ml de soluţie de acid lactic. Se continuă agitarea încă 5 minute, apoi se
scoate cilindrul din agitator şi se lasă în repaus, în poziţie verticală exact 5 minute. Se
notează volumul sedimentului cu exactitate de 0,5 ml. Se realizează un număr de 2
detrerminări pentru fiecare eşantion de probă.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Numărul care indică volumul sedimentului, exprimat în ml, reprezintă indicele de
sedimentare. Se ia ca rezultat media aritmetică a rezultatelor celor 2 determinări efectuate
pentru fiecare eşantion de probă. Rezultatul se exprimă prin număr întreg.
7. Determinarea indicelui de cădere după metoda Hagberg-Perten (conform SR
ISO 3093)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum, triticale.
Principiul metodei:
Activitatea α-amilazică se estimează folosind ca substrat amidonul prezent în
eşantion. Determinarea se bazează pe capacitatea unei suspensii apoase de făină sau şrot
integral de cereale, de a gelatiniza rapid într-o baie de apă la fierbere, şi măsurarea lichefierii
amidonului de de către α-amilaza prezentă în eşantion. Lichefierea influenţează consistenţa
gelului de amidon şi deci, rezistenţa la agitatorul vâscozimetric şi timpul necesar acestuia de
a cădea pe o distanţă- predefinită.
-

Aparatură şi reactivi:
aparat pentru determinarea indicelui de cădere;
baie de apă;
cronometru electronic;
agitator vâscozimetric;
tuburi vâscozimetrice de precizie;
pipetă sau distribuitor automat;
balanţă analitică.

Mod de lucru:
Se umple baia de apă până la nivelul indicat de preaplin. Se porneşte sistemul de
răcire al aparatului. Se porneşte aparatul de indice de cădere şi se aduce apa la fierbere. Se
transferă proba de lucru, cântărită în prealabil, într-un tub vâscuozimetric şi se adaugă 25 ml
apă distilată. Se pune dopul şi se agită tubul vâscuozimetric de sus în jos de 20-30 de ori
până se obţine o suspensie uniformă. Se introduce imediat tubul vâscuozimetric prevăzut cu
agitatorul în baia de apă la fierbere. Se activează capul agitatorului şi, din acest moment,
aparatul va lucra automat. Analiza este considerată completă când agitatorul vâscuozimetric
a ajuns la partea inferioară a suspensiei gelatinizate. Se înregistrează timpul afişat pe
ecranul cronometrului. Acesta constituie indicele de cădere.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Indicele de cădere reprezintă timpul necesar agitatorului vâscuozimetric pentru a
străbate suspensia gelatinizată a probei. Indicele de cădere se exprimă în secunde.
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8. Determinarea conţinutului în proteină brută prin metoda Kjeldhal (conform
SR 13013-3)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă, grâu durum, orz, orzoaică,
triticale, furaje, soia, mazăre, alune de pământ.
Principiul metodei:
Metoda constă în mineralizarea probei de analizat cu acid sulfuric, în prezenţa unui
catalizator mixt, alcalinizarea produşilor de reacţie, distilarea amoniacului rezultat şi titrarea
acestuia, după captarea într-o soluţie de acid boric, cu o soluţie de acid sulfuric.
-

-

Aparatură şi reactivi:
aparat automat pentru determinarea proteinei brute Kjeltec Auto 1030 Analyzer;
balanţă analitică;
acid sulfuric concentrat cu d20 = 1,84 g/ml;
hidroxid de sodiu 33%;
acid boric 4%;
catalizator mixt: - sulfat de potasiu
- sulfat de cupru anhidru
amestec indicator (roşu de metil + verde de bromcrezol)

Mod de lucru:
Se introduce proba în balonul Kjeldhal, se adaugă catalizatorul mixt iar apoi se
adaugă 25 ml acid sulfuric 98%. Se aşează balonul în instalaţia de mineralizare. Balonul se
acoperă cu o plâlnie de filtrare şi se încălzeşte, la început uşor, şi se agită până la
terminarea spumării şi a dezintegrării masei, apoi se intensifică încălzirea şi se fierbe până
când lichidul devine complet limpede. Din acest moment se menţine lichidul la fierbere încă
45 de minute. Timpul total de mineralizare este de aproximativ 2 ore. Se lasă balonul să se
răcească şi se spală cantitativ pâlnia de acoperire şi gâtul balonului cu 50 ml apă distilată.
Se introduce balonul în aparatul automat Kjeltec Auto 1030 Analyzer iar determinarea
cantitativă de proteină brută este realizată automat in 3 minute.

-

Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Proteină brută = 0,001401 x (V1-V2) x F x f : m x 100
0,001401 – cantitatea de azot corespunzătoare la 1 ml acid sulfuric 0,1 N, în grame;
V1 - volumul de acid sulfuric 0,1 N folosit la titrarea probei, în ml;
V2 – volumul de acid sulfuric 0,1 N folosit la titrarea probei martor, în ml;
F - factorul de corecţie al acidului sulfuric 0,1 N;
m - masa probei luată pentru determinare, în grame;
f - factorul de transformare al azotului total în substanţe proteice.

9. Examinarea organoleptică a pâinii (conform STAS 91-83)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se realizează pâini din aluat standard, obţinut din 300 g făină de grâu, care se
examinează organoleptic folosind principiul metodei standardizate.
Principiul metodei:
Examenul organoleptic constă în evaluarea însuşirilororganoleptice ale produselor de
panificaţie, cu ajutorul organelor de simţ.
-

Aparatură şi materiale:
balanţă;
riglă gradată de 20 cm, cu valoarea diviziunii de 1 mm;
cuţite cu lungimea lamei de 25 cm, lăţimea de max. 25 mm şi grosimea de max. 2
mm;

Mod de lucru:
Examenul oganoleptic se efectuează conform tabelului de mai jos, asupra produsului
întreg şi secţionat (jumătăţi sau felii).
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Caracteristici organoleptice
Forma produsului

Modul de examinare
Se apreciază vizual forma, volumul proporţional cu
masa şi prezenţa unor defecte posibile.

Coaja
- aspect

-

- culoare

-

Miezul
- aspectul în secţiune

-

- culoare

-

- consistenţă

-

se observă aspectul, grosimea, culoarea şi
eventualele crăpături, coajă groasă, arsă.
se examinează vizual culoarea la suprafaţă şi
se apreciază dacă este caracteristică
sortimentului analizat.
se examinează vizual miezul în secţiune
(uniformitate, forma şi fineţea porilor)
se examinează vizual culoarea miezului şi se
observă dacă este caracteristică sortimentului
de analizat.
se apreciază consistenţa prin apăsarea
miezului cu degetul, observând dacă acesta
revine la forma iniţială.
se mai observă dacă miezul e desprins de
coajă, necopt, fărâmicios, dens, neelastic, cu
straturi compacte şi urme de făină, lipicios.

Caracteristici organoleptice
Miros

Gust

Modul de examinare
Pentru aprecierea mirosului se secţionează produsul,
se presează de câteva ori şi se miroase imediat. Se
constată dacă are miros acru, rânced, de mucegai
sau alt miros necaracteristic produsului.
Se degustă o porţiune din produs (miez şi coajă) şi
se apreciază dacă gustul este caracteristic
sortimentului şi dacă apar unele defecte ca: gust
străin, acru, amar sau prea sărat, cu impurităţi
minerale.

10. Determinarea volumului produselor de panificaţie prin metoda Fornet
(conform STAS 91-83)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se realizează pâini din aluat standard, obţinut din 300 g făină de grâu.
Principiul metodei:
Se măsoară volumul de seminţe de rapiţă al aparatului Fornet disclocuit de produsul
de analizat şi se raportează la 100 g produs.
-

Aparatură şi materiale:
aparat tip Fornet;
balanţă cu precizie de 5 g.

Mod de lucru:
Proba de analizat se cântăreşte la balanţă cu precizie de 5 g şi se introduce în
recipientul aparatului. Acesta se închide etanş şi se basculează aparatul cu 180 º, printr-o
mişcare rapidă. După scurgerea seminţelor de rapiţă, se citeşte nivelul atins de aceastea în
cilindrul gradat al aparatului. Se efectuează în acest mod trei măsurători ale volumului
probei, fără a scoate proba din aparat şi ca rezultat se consideră media aritmetică a celor 3
măsurători.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
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Volumul produselor de panificaţie se exprimă în cm3 la 100 g produs şi se calculează
cu formula:
Volumul (V) = V1/m x 100
V1 – volumul determinat al probei luată în lucru, în cm3;
m – masa probei luată în lucru, în grame;
11. Determinarea raportului înălţime/diametru la pâine
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Se realizează pâini din aluat standard, obţinut din 300 g făină de grâu.
Principiul metodei:
Se măsoară înălţimea şi diametrul produsului şi se face raportul acestora.
Mod de lucru:
Se măsoară cu un şubler înălţimea maximă a produsului. Pentru stabilirea diametrului
se măsoară cu o riglă gradată două diametre perpendiculare şi se face media aritmetică a
acestora. Se efectuează în paralel două determinări din aceeaşi probă luată pentru analize.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Raportul înălţime/diametru se calculează cu formula:
Raportul înălţime/diametru = H/D
H = înălţimea maximă a produsului;
D = media aritmetică a două diametre perpendiculare, în centimetri.
12. Analiza reologică a făinii folosind alveograful (conform SR ISO 5530-4)
Se determină pentru următoarele specii: grâu de toamnă.
Principiul metodei:
Se pregăteşte un aluat cu umiditate constantă, din făină de grâu şi soluţie de clorură
de sodiu, în condiţii standard. Se pregătesc bucăţile de aluat pentru testare, de o anumită
grosime. Bucăţile de aluat aplatizate se umflă prin întindere biaxială pentru a forma o bulă.
Se trasează curba variaţiei de presiune în interiorul bulei, în funcţie de timp. Se evaluează
proprietăţile aluatului în funcţie de forma şi suprafaţa alveogramelor.
-

Aparatură şi reactivi:
soluţie de clorură de sodiu 2,5%;
ulei vegetal rafinat sau ulei de parafină;
ansamblu alveografic complet;
balanţă de precizie 0,5%
cronometru;
baloane volumetrice.

Mod de lucru:
Se introduc în cuva malaxorului 250 g făină, cântărită cu o exactitate de 0,5 g. Se
fixează capacul cu ajutorul sistemului de inchidere şi se porneşte motorul prin acţionarea
butonului de pe panoul de control al malaxorului. Concomitent se proneşte cronometrul. Se
scurge prin gaura din capac volumul necesar de soluţie de corură de sodiu existentă în
biureta aparatului. Se lasă aluatul să se formeze timp de 1 minut. După acest interval de
timp, se opreşte aparatul şi se reincorporează făina şi aluatul aderente la clapeta de ghidaj şi
la marginile superioare ale cuvei, cu ajutorul spatulei de material plastic special destinată
acestui scop. Se reporneşte motorul şi se lasă ca malaxarea să continue 6 minute. În acest
timp se ung cu ulei accesoriile necesare pentru extrudare. După expirarea timpului de
malaxare se deschide orificiul de extrudare şi se picură câteva picături de ulei pe plăcuţa de
primire, în prealabil poziţionată. Se elimină primul centimetru de aluat. Se închide cuva
malaxorului. Se continuă procesul de extrudare şi când fâşia de aluat ajunge la nivelul
fantelor crestate în plăcuţă se taie ferm aluatul cu un cuţit perfect ascuţit. Se trece bucata de
aluat pe o plăcuţă de oţel inox, unsă cu lei în prealabil. Se extrudează succesiv 5 bucăţi de
aluat , fără a opri motorul. Primele patru bucvăşi de aluat se întind pe masa de laminare, cu
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direcţia în care au fost extrudate corespunzând cu axa majoră a mesei de laminare. A cincea
bucată de aluat se lasă pe plăcuţa de extrudare. Se opreşte motorul malaxorului. Imediat
cele patru bucăţi de aluat se laminează cu ajutorul rolei de oţel inox, unsă în prealabil,
trecând-o peste căile de rulare de 12 ori succesiv. Cu o mişcare fermă se taie cu ştanţa, din
fiecare bucată de aluat, bucata pentru testare. Se îndepărtează excesul de aluat. Se ridică
ştanţa cu bucata de aluat pentru testare şi se răstoarnă pe placa de odihnă., unsă în
prealabil. Se introduce imediat fiecare bucată de aluat cu plăcuţa de odihnă în
compartimentul cu control termostatat la 25º. Alatul stă la dospit 15-20 minute. Apoi se
începe încercarea alveografică apăsând pe butonul pornit/oprit al alveografului. Imediat ce
bula de aluat s-a spart şi curba a fost înregistrată, se apasă din nou butonul pornit/oprit al
aparatului. Se continuă testarea pentru toate cele 5 bucăţi de aluat ale probei.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele sunt măsurate şi calculate ca medie a celor 5 determinări realizate pentru
fiecare probă.
P = parametrul de presiune maximă; este proporţional cu valoarea presiunii maxime
în bula de aluat, care este corelată cu rezistenţa la deformare a aluatului (tenacitate);
L = media valorilor abscisei, în punctele de rupere (lungimea);
G = indice de umflare, această valoare este rădăcina pătrată a volumului de aer,
exprimat în ml, necesar pentru a umfla bula de aluat până la rupere. Se calculează după
formula:
G = 2,226√L
Raportul P/L = prin convenţie este denumit raportul de trasare al curbei.
13. Determinare amidonului fizic la cartof
Principiul metodei:
Se evaluează conţinutul în amidon al cartofului prin cântărire hidrostatică cu ajutorul
balanţei Mohr Westphal. Legătura între densitate şi concentraţie este folosită pentru
determinarea conţinutului în amidon al cartofilor, ca o măsură a coacerii acestora precum şi
a stabilirii calităţii lor.
Mod de lucru:
Se spală toţi cartofii corespunyători unei probe. Se realizează 3 repetiţii a câte 1 kg
fiecare. Un coş metalic tip sită, a cărui tară a fost cîntărită anterior, se umple cu cartofi şi se
cântăreşte. Se scufundă coşul într-un vas cu apă aşezat pe un cântar. Este cîntărit din nou,
împreună cu apa.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Calculul rezultatelor se realizează cu ajutorul formulelor:
Gsa = G -Fa
msa x g = m x g – ρ x Vc x g
Vc = (m-msa)/ ρ
ρc = m/Vc = ρ x m/(m-msa)
d = ρc/ ρ = m/(m-msa)
Gsa = greutatea sub apă a cartofilor;
G = greutatea în aer a cartofilor;
Fa = forţa ascensională;
msa = masa aparentă sub apă a cartofilor;
g = acceleraţia gravitaţională;
ρ = densitatea apei;
ρc = densitatea relativă.
14. Determinarea timpului de fierbere la cartof
Principiul metodei:
Se evaluează rezistenţa la fierbere, gustul, culoarea, consistenţa, făinozitatea
umiditatea şi structura amidonului.
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Mod de lucru:
Se prelevează câte 5 cartofi din fiecare probă şi se pun la fiert cu apă distilată. După
ce încep să fiarbă în clocot, se cronometrează 25 de minute şi se scot pe farfurie.
Caracteristicile se notează pe fişa de bonitare de către fiecare degustător în parte.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă ca medie între rezultatele degustărilor efectuate de specialişti.
1. Rezistenţa la fierbere se referă la modificările ce apar după fierbere.
2. Gustul este o însuşire subiectivă. Se recomandă ca degustătorul să încerce mai
mulţi tuberculi (3 - 4).
3 Culoarea se notează după tăierea tuberculului fiert, apreciind şi modificarea
acesteia în timp.
4. Consistenţa este un caracter specific fiecărui soi şi se determină prin palpare.
5. Făinozitatea este un caracter ce depinde de structura amidonului (se determină
în secţiune)
6. Structura amidonului este determinată de mărimea grăunciorilor de amidon (se
determină prin degustare).
7. Umiditatea se determină după fierbere prin secţionarea tuberculului.

15. Determinarea calităţii de prăjire la cartof
Principiul metodei:
Se evaluează caracteristicile cartofilor prăjiţi: culoare, consistenţă, capacitate de
înmuiere în timp.
Mod de lucru:
Se spală cartofii corspunzătri fiecărei probe, se curăţă de coajă şi se dau pe
răzătoare. Se cântăresc 200 g şi se spală bine pentru îndepărtarea amidonului. Se prăjesc în
baie de ulei la 190 ºC timp de 7 – 10 minute. Se scot pe farfurie şi sunt supuşi degustării.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă ca medie între rezultatele degustărilor efectuate de specialişti.
16. Determinarea procentului de coji la fasole
Principiul metodei:
Se determină procentul de coji de fasole din probe.
Mod de lucru:
Se cântăresc 10 g boabe de fasole din fiecare probă şi se introduc în baloane de
sticlă cu fundul plat. Se adaugă apă distilată clocotită peste ele, se acoperă cu sticle de ceas
şi se lasă în repaus până a doua zi. După 24 de ore, se scurge apa şi se decojesc boabele
de fasole. Cojile rezultate se introduc în etuvă, în fiole speciale, pentru 3 ore la 120 ºC. Se
cântăresc la balanţă cu 2 zecimale.
Calculul şi exprimarea rezultatelor:
Rezultatele se exprimă în procente coji.
17. Determinarea timpului de fierbere la fasole (conform STAS 6124/1-73)
Principiul metodei:
Se evaluează timpul de fierbere exprimat în minute.
Mod de lucru:
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Se numără 100 de boabe de fasole şi se pun în pahare de sticlă de 250 ml. Se
acoperă cu apă distiliată clocotită şi se acoperă cu sticlă de ceas. Paharele se pun la fiert pe
baie de nisip şi se notează ora la care începe fierberea. Se verifică din 15 în 15 minute. Se
notează timpul în care are loc fierberea completă pentru fiecare probă în parte.
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