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REZUMAT  
 
 

Teza de doctorat" Cercetări privind productivitatea unor cultivare de grâu şi calitatea 

de panificaţie în condiţiile ecologice din Dobrogea" s-a întocmit pe baza cercetărilor efectuate pe 

parcursul anilor 2004- 2007 la SC-DA Valu lui Traian din judeţul Constanţa, perioadă în care s-au 

făcut cercetări în câmpul de experienţă şi laborator. 

Teza cuprinde şapte capitole, cu 259 pagini, 117 tabele şi 52 de figuri, la care se adaugă 

introducerea şi bibliografia. 

Teza de doctorat are două părţi: prima parte cuprinde introducerea referitoare la inportanţa şi 

răspândirea grâului, sinteza cercetărilor efectuate pe plan mondial şi în România cu privire la tema 

luată în cercetare, cadrul natural şi condiţiile ecologice în care s-a experimentat, scopul, obiectivele, 

materialul şi metoda de cercetare, iar în partea a doua se prezintă rezultatele cercetărilor proprii şi 

interpretarea lor cu privire la unele însuşiri biologice ale graului, producţiei şi calităţii acestuia, 

eficienţa economică a rezultatelor obţinute. 

Stadiul actual al cercetărilor referitoare la temă se referă la următoarele: 

- cercetări asupra cultivarelor privind zonarea soiurilor şi producţiile obţinute în 

diferite zone din ţară; 

- cercetări privind cultivarele pe plan mondial; 

- evidenţierea influenţei fertilizării cu azot, fosfor şi potasiu asupra producţiei de 

cariopse şi a calităţii acestora; 

- stabilirea dozelor optime de azot şi fosfor la grâul de toamnă. 

Toate aceste aspecte au fost prezentate în detaliu şi au avut drept scop evidenţierea poziţiei 

pe care o ocupă România comparativ cu alte ţări dezvoltate. 

Prin analiza condiţiilor naturale din zona cercetată s-a urmărit evidenţierea gradului de 

favorabilitate pentru cultivarea principalelor soiuri de grâu de toamnă, în vederea asigurării cererii 

de consum a populaţiei locale pentru grâu şi crearea unor disponibilităţi pentru valorificarea pe piaţa 

internă. 

Sunt analizate în detaliu aşezarea geografică şi geomorfologică, temperatura aerului, 

îngheţul, regimul vânturilor, nebulozitatea, durata de strălucire a soarelui, precipitaţiile atmosferice, 

reţeaua hidrografică şi hidrologică, solurile. 

Concluzia care se desprinde, este că arealul agricol cercetat se constituie într-o zonă 

agroclimatică caldă secetoasă, cu relief mai frământat. Temperaturile ridicate prelungesc toamna 
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până în luna decembrie, fiind o caracteristică importantă a climatului şi o trăsătură care influenţează 

favoarbil creşterea şi dezvoltarea plantelor de grâu până la intrarea în iarnă. 

Condiţiile climatice au fost diferite în cei trei ani agricoli. Anii agricoli 2004-2005 şi 2005-

2006, au fost favorabili grâului de toamnă, iar anul agricol 2006-2007 mai puţin favorabil. 

Scopul experimentărilor făcute a fost îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a grâului de 

toamnă în condiţii de neirigare de la SC-DA Valu lui Traian, prin acumularea de noi cunoştinţe care 

să contribuie la fundamentarea ştiinţifică şi practică, a folosirii raţionale a îngrăşămintelor, la 

optimizarea economică a acestora. 

Obiectivele cercetării au fost: stabilirea potenţialului productiv al soiurilor de grâu de 

toamnă în funcţie de formula de fertilizare; valorificarea potenţialului productiv al soiurilor de grâu 

în funcţie de formula de fertilizare; corelarea însuşirilor productive ale soiurilor de grâu de toamnă 

cu calitatea de panificaţie în funcţie de fertilizare. 

În cea de-a doua parte sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii, cu privire la subiectul 

tezei de doctorat. Această parte are un total de 112  pagini, 85 de tabele şi 26 de figuri. 

În vederea stabilirii dozelor optime de îngrăşăminte ce trebuie aplicate grâului de toamnă, s-

a organizat o experienţă bifactorială, de tipul 4A x 9B x 4R. Metoda de aşezare a experienţei este 

cea în parcele subdivizate. 

Factorul A – Fertilizarea cu patru graduări: 

        a1 – N0P0 ( martor) 

        a2 – N80P70 

        a3 – N120P70 

        a4 – N160P70 

Factorul B – Soiul, cu nouă graduări: 

       b1 – Flamura 85 (martor) 

       b2 – Fundulea 4 

       b3 – Lovrin 34 

       b4 – Rapid 

       b5 – Alex 

       b6 – Dor 

       b7 – Delabrad  

       b8 - Boema 

       b9 – Romulus 

Pentru interpretarea statistică a rezultatelor, toate variantele experienţei au fost dispuse în 

patru repetiţii, fiind semănat în benzi de 8 rânduri, cu distanţa între rânduri de 14 cm, la adâncimea 
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de 4 cm. Lotul experimental a fost încadrat în două benzi de semănătoare, semănate cu martorul 

Flamura 85. 

În timpul perioadei de vegetaţie s-au făcut următoarele observaţii şi determinări: observaţiile 

fenologice din timpul perioadei de vegetaţie (lungimea perioadei de vegetaţie, rezistenţa la boli a 

soiurilor studiate, rezistenţa la iernare, densitatea plantelor) s-au determinat prin numărători direct 

în teren; măsurătorile biometrice (înălţimea plantelor, număr boabe în spic, număr de spice/m2, 

producţia de cariopse) s-au determinat prin măsurători în teren, numărare şi cântărire în laborator. 

Soiurile luate în studiu în cei trei ani experimentaţi, au avut o rezistenţă moderată la boli şi o 

rezistenţă foarte bună la ienare. 

Interpretarea statistică a tuturor rezultatelor obţinute s-a făcut după metoda analizei 

varianţei. Rezultatele s-au centralizat în tabele şi s-au întocmit grafice. 

Cercetările efectuate în perioada 2004-2007, în cadrul Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare 

Agricolă Valu lui Traian, cu privire la influenţa fertilizării, soiului şi interacţiunii fertilizare x soi 

asupra numărului de boabe în spic, a numărului de spice/m2 şi a producţiei au scos în evidenţă o 

serie de aspecte: 

 Înălţimea plantelor a avut valori cuprinse între 82 cm la soiul Dor în anul agricol 2006-

2007 şi 93 cm, la soiul Boema, în anul agricol 2004-2005. 

Numărul de spice la m2 a fost influenţat de fertilizare, soi şi condiţiile climatice. 

Influenţa fertilizării asupra numărului de spice/m2 a determinat obţinerea de sporuri foarte 

semnificative în perioada 2004-2007, pe agrofondul N160P70, sporuri foarte semnificative cuprinse 

între 172,2 spice/m2, în anul agricol 2005-2006 şi 66,6 spice/m2 în anul agricol 2004-2005. 

 Cel mai mare număr de 816,6 spice/m2,  a fost realizat de Alex în anul agricol 2004-2005, 

care de altfel realizează numărul cel mai mare de spice/m2 în fiecare an experimentat. Cel mai mic 

număr de 521,8 spice/m2, a fost de soiul Delabrad, în anul agricol 2006-2007. 

Numărul de boabe în spic a fost de asemeni influenţat de fertilizare, soi şi condiţiile 

climatice. Cel mai mare număr de 34,7 boabe în spic, a fost realizat de soiul Rapid, în anul agricol 

2004-2005, iar cel mai mic număr de 21,4 boabe în spic, a fost realizat de soiul Romulus, în anul 

agricol 2005-2006. 

În ceea ce priveşte influenţa agrofondului asupra numărului de boabe în spic, cel mai mare 

număr de 34,0 boabe în spic a fost realizat pe agrofondul N120P70 în anul agricol 2004-2005, iar cel 

mai mic număr de 19,4 boabe în spic a fost realizat pe agrofondul nefertilizat în anul agricol 2005-

2006. 

Grâul valorifică eficient  îngrăşămintele chimice, azotul fiind elementul nutritiv care 

determină obţinerea unor sporuri de  producţie cele mai mari. 
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Producţia de cariopse cea mai mare de 6313,8 kg/ha, a fost realizată de soiul Alex, în anul 

agricol 2004-2005, iar cea mai mică producţie de 4118,1 kg/ha, a fost realizată de soiul Dor, în anul 

agricol 2006-2007. În ceea ce priveşte influenţa fertilizării asupra producţiei de cariopse, media pe 

cei trei ani, cea mai mare producţie de 5861,5 kg/ha, au fost obţinute pe agrofondul N160P70, urmată 

de varianta N120P70, cu 5502,2 kg/ha. Toate variantele fertilizate au realizat sporuri de producţie 

asigurate statistic. 

In medie pe cei trei ani, soiurile folosite în experienţă au realizat producţii ce depăşesc 5000 

kg/ha, cu excepţia soiului Lovrin 34, care a realizat 4920,9 kg/ha. 

Cea mai mare producţie s-a obţinut la soiul Alex, cu 5429,2 kg/ha, urmat de Rapid, cu 

5277,5 kg/ha şi Boema, cu 5260 kg/ha. 

Interacţiunea dintre fertilizare şi soi a evidenţiat varianta N160P70 x Alex, cu o producţie 

medie pe trei ani de 6183,3 kg/ha, cu o diferenţă foarte semnificativă de 1800 kg/ha. 

Pe locul al doilea s-a situat varianta N160P70 x Rapid, cu 6133,3 kg/ha, diferenţa faţă de 

varianta martor fiind distinct semnificativă. 

Alte variante fertilizate cu N160P70, cu soiurile Boema, Delabrad, Flamura 85, Fundulea 4 şi 

Romulus, au înregistrat diferenţe distinct semnificative faţă de varianta martor N0P0 x Flamura 85. 

Masa hectolitrică este cotată ca element de apreciere a calităţii, o masă hectolitrică ridicată 

indică o sămânţă de calitate. Cea mai mare de 80,8 kg/hl a fost realizată de soiul Lovrin 34, în anul 

agricol 2006-2007, iar cea mai mică masă hectolitrică de 70,8 kg/hl a fost realizată de soiul 

Romulus, în anul agricol 2004-2005. 

Influenţa fertilizării asupra masei hectolitrice ne arată că pe agrofondurile N160P70 se obţin în 

anii experimentaţi cele mai mari mase, vând valori cuprinse între 79,4 kg/hl în anul agricol 2006-

2007 şi 75,6 kg/hl în anul agricol 2004-2005. 

Masa a o mie boabe are legătură strânsă cu producţia, soiurile cu masa a o mie de boabe 

mai mare au o capacitate de producţie mai mare. 

Cea mai mare masă a o mie de boabe de 52,7 g, a fost realizată de soiul Lovrin 34, în anul 

agricol 2006-2007, iar cea mai mică masă a o mie de boabe de 35,7 g, a fost realizată de acelaşi soi 

Lovrin 34, în anul agricol 2006-2006. 

Masa a o mie de boabe a fost influenţată de fertilizare, varianta N160P70 având MMB de 47,7 

g, iar varianta N0P0, 46,5 g în anul agricol 2004-2005. În anul agricol 2005-2006, MMB a fost de 

39,8 g în varianta N160P70 şi 39,8 g în varianta N0P0. În anul agricol 2006-2007, masa a o mie de 

boabe a fost mai mare şi a oscilat între 54,5 g în varianta N160P70 şi 44,7 g în varianta N0P0. 

Conţinutul şi producţia de proteină din cariopsele de grâu au fost influenţate de fertilizare 

şi soi. Astfel, cel mai mare procent de proteină de 15,5 %, a fost realizat de soiul Boema, în anul 
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agricol 2005-2006, iar cel mai mic procent de proteină de 12,2 %, a fost realizat de soiul Alex, în 

anul agricol 2006-2007. 

Producţia de proteină cea mai mare de 957,7 kg/ha, a fost realizată de soiul Boema, în anul 

agricol 2005-2006, iar cea mai mică producţie de proteină de 473,8 kg/ha, a fost realizată de soiul 

Alex, în anul agricol 2006-2007. Se poate spune că, atât conţinutul cât şi producţia de proteină mai 

mică, realizată în anul agricol 2006-2007 faţă de anii precedenţi, se datorează condiţiilor climatice 

şi în special lipsei precipitaţiilor. 

Îngrăşămintele cu azot şi fosfor au influenţat conţinutul în proteină, gluten umed şi 

indicele de deformare. 

Conţinutul în proteină, în medie pe  cei trei ani a crescut odată cu creşterea dozelor de 

azot, de la 12,3 % în varianta N0P0, la 14,6 % în varianta N160P70. Glutenul umed a crescut de la 

27,4 % în varianta N0P0, la 32,4 % în varianta N160P70, iar indicele de deformare a fost de 8,33 mm 

în varianta N0P0 şi 6,33 mm în variantele N120P70 şi N160P70. 

Conform nivelului de calitate, privind conţinutul de proteină brută şi producţia de proteină la 

ha, soiurile de grâu experimentate sunt încadrate în grupa de calitate „ foarte bună”. 

În analiza eficienţei economice a culturii grâului de toamnă s-au avut în vedere următorii 

indicatori: cheltuielile totale (RON/ha), costul de producţie (RON/kg), venitul total (RON/ha), 

profitul brut (RON/ha) şi rata profitului (%). 

Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice a produs o scădere a ratei profitului, datorită 

cheltuielilor pe care le presupune acest  proces tehnologic. 

Cercetările efectuate demonstrează că, în cei trei experimentaţi, pe agrofondurile 

nefertilizate deşi se obţin producţiile cele mai mici, rata profitului este cea mai mare( 109,7 % - 

soiul Delabrad, pe agrofondul N0P0), comparativ cu agrofondurile fertilizate(24,20 %, acelaşi soi, 

pe agrofondul N160P70). Rezultatele obţinute confirmă la scare mare relatările din literatura de 

specialitate dar sunt specifice condiţiilor de experimentare şi vin să contribuie cu elemente de 

noutate la o mai bună înţelegere a fenomenelor. 

Teza de doctorat se încheie cu concluziile, propunerile pentru producţie şi bibliografia. 

 

 

 


