
CUANTIFICAREA CONTRIBUŢIEI CULTIVARELOR 
LA REALIZAREA PRODUCŢIEI GRÂULUI DE 
TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE ECOLOGICE DE LA 

EZĂRENI-IAŞI 

M. AXINTE, M. ZAHARIA, 
T. ROBU, A. MOGÂRZAN 

U.S.A.M.V. Iaşi 
e-mail: maxinte@univagro-iasi.ro 

In a experience carried out in Ezareni Farm during 2003 - 2006 on a 
chambic chernozem with 3,6 % humus, 33 % clay and 6,3 pH has been 
followed the influence of seeding date on yield at five aboriginal winter 
wheat breeds. In the climatically favorable years of experimentation has been 
observed that the seeding at 1st October realized the biggest winter wheat 
yield and seeding at 30th October the smallest one; Flamura 85 denoted to be 
the most efficacious and Ariesan the worst. The interaction between seeding 
date x breed singularized the Flamura breed with 7253 kg/ha yield, followed 
by Flamura 85, Dropia, Eliana, Ariesan - seeded at 15th October. The one 
thousand wheat grains mass was bigger when the seeding has been carried 
out between 1st and 15th October.  
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Numeroase date experimentale din România şi din alte ţări au evidenţiat 
reacţia sensibil diferită a soiurilor la epoca de semănat. Capacitatea de producţie a 
soiurilor, rezistenţa lor la boli, îndeosebi la boli foliare, sunt particularităţi ce 
trebuiesc avute în vedere atunci când se stabileşte epoca de semănat (Bîlteanu Gh., 
1971;2003). 

Pe baza unor observaţii îndelungate, în general, semănatul grâului de toamnă 
trebuie să înceapă când temperatura medie a aerului este de 13-150C şi să se 
termine când temperatura scade la 8-90C (Bîlteanu Gh., 2003; Axinte M. şi colab., 
2006). 

Producţia grâului de toamnă este dependentă de dezvoltarea plantelor înainte 
de intrarea în iarnă (Prutkov, 1976). De la semănat până la faza de 2-3 fraţi, grâul 
solicită o sumă a gradelor de cca. 5000C (∑ t>00C), (Nicolae şi colab. 1980; Picu, 
1981). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Scopul experienţei a fost acela de a îmbunătăţi tehnologia de cultivare a grâului 

de toamnă având ca obiective, stabilirea epocii optime de semănat, găsirea celui mai 
potrivit soi de grâu pentru zonă şi stabilirea efectului interacţiunii dintre factorii cercetaţi 
asupra producţiei. 
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Experienţa a fost dispusă în parcele subdivizate cu doi factori: 
Factorul A - epoca de semănat cu trei graduări: 
  a1: semănat la 1 octombrie; 
  a2: semănat la 15 octombrie; 
  a3: semănat la 30 octombrie. 
Factorul B - cultivare de grâu cu 5 graduări: 
  b1 - Eliana; b2 - Arieşan; b3 - Dropia; b4 - Rapid; b5 - Flamura 85. 
Cultivarul Eliana şi epoca de semănat 1 octombrie s-au stabilit ca martori. 
Variantele s-au amplasat în trei repetiţii, cu suprafaţa unei parcele de 27 m2, 

suprafaţa recoltată fiind de 20 m2. 
Planta premergătoare a fost floarea soarelui. În experienţă s-a folosit tehnologia 

obişnuită pentru grâul de toamnă. 
Condiţiile climatice au fost favorabile în toţi anii de experimentare. Temperaturile 

înregistrate au fot mai mari decât media multianuală cu 0,88 0C în anul agricol 2003-
2004, cu 1,2 0C în anul 2004-2005 şi cu 0,7 0C în anul 2005-2006. Precipitaţiile 
înregistrate au fost cu 74,1 mm mai mici decât media multianuală în 2003-2004, cu 
211,2 mm mai mari în anul agricol 2004-2005 şi cu 254,7 mm mai mari în anul agricol 
2005-2006. 

Solul este un cernoziom, cu 3,60 % humus, 0,17 % azot total, 12,6 mg P2O5 şi 
20,2 mg K2O la 100 g sol, pH-ul de 6,3 şi 33% argilă în stratul 0-20 cm. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analizând influenţa epocii de semănat asupra producţiei grâului de toamnă, 

media anilor 2004-2006 (tab. 1), rezultă că semănatul la 1 octombrie a realizat cea 
mai mare producţie de 6793 kg/ha cu 259,4 kg/ha mai mare decât producţia epocii 
a doua (15 octombrie) şi cu 2250,4 kg/ha mai mare decât producţia epocii a treia 
(30 octombrie). Datele din tabel arată că întârzierea semănatului a determinat 
micşorarea producţiei cu cât s-a întârziat mai mult semănatul. Acest lucru s-a 
repetat în fiecare din cei trei ani de experimentare. 

Tabelul 1 
Influenţa epocii de semănat asupra producţiei grâului de toamnă, 

media anilor 2004-2006 
Producţia  Epoca de 

semănat (kg/ha) % 
Diferenţa 
(kg/ha) Semnificaţia MMB g 

1 octombrie 6793 100,0 Mt - 51,2 
15 octombrie 6533 96,1 -260 000 50,3 
30 octombrie 4542 66,8 -2251 000 48,4 

DL 5% = 135,4 kg/ha;   DL 1% = 158,7 kg/ha;   DL 0,1% = 209,6 kg/ha 
 
Cultivarele de grâu s-au diferenţiat prin producţii diferite, în medie pe cei 

trei ani (tab. 2). 
Cultivarele Dropia, Eliana şi Rapid dispun de un potenţial productiv 

apropiat, diferenţele de producţie fiind mici. 
Se detaşează Flamura 85 cu o producţie medie de 6538 kg/ha, cu o diferenţă 

foarte semnificativă faţă de soiul Eliana de 651 kg/ha. Arieşan s-a situat sub Eliana 
cu 340 kg/ha. MMB a fost ridicată la toate cultivarele. 
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Tabelul 2 
Influenţa cultivarelor asupra producţiei grâului de toamnă, 

media anilor 2004-2006 
Producţia  

Cultivarul 
(kg/ha) % 

Diferenţa 
(kg/ha) Semnificaţia MMB g 

Flamura 85 6538 111,0 651 xxx 51,1 
Dropia 5957 101,1 70  50,1 
Eliana 5887 100,0 Mt  48,3 
Rapid 5851 99,3 -36  50,2 
Arieşan 5547 94,2 -340 000 51,1 

DL 5% = 129,5 kg/ha;   DL 1% = 140,1 kg/ha;   DL 0,1% = 153,7 kg/ha 
 
Analizând influenţa interacţiuni dintre epoca de semănat x cultivar rezultă că 

pe primul loc s-a situat varianta cu epoca de semănat 15 octombrie şi cultivarul 
Flamura 85 cu o producţie de 7253 kg/ha. 

Faptul că pe următoarele patru locuri s-au situat cultivarele semănate la 1 
octombrie cu diferenţe mici faţă de varianta situată pe locul întâi, ne îndreptăţeşte 
să afirmăm că cea mai bună epocă de semănat este 1 octombrie cu remarca 
posibilităţii ca Flamura 85 să se poată semăna până la 15 octombrie. 

Pe ultimele locuri s-au situat toate cultivarele a căror însămânţare s-a făcut la 
30 octombrie, Arieşanul fiind întotdeauna pe ultimul loc, la cele trei epoci de 
semănat. 

Masa a 1000 boabe (tab. 3) a fost mai mare la toate cultivarele semănate la 
epocile 1 şi 15 octombrie şi mai mică când semănatul s-a făcut la 30 octombrie. 

Tabelul 3 
Influenţa interacţiuni dintre factori asupra producţiei 

Producţia 
Data semănatului Cultivarul 

kg/ha % 
Diferenţa 
(kg/ha) Semnificaţia 

MMB 
(g) 

15 octombrie Flamura 85 7253 106,0 412 xxx 51,6 
1 octombrie Flamura 85 7216 105,0 375 xxx 52,1 
1 octombrie Dropia 6898 100,8 57  51,7 
1 octombrie Eliana 6841 100,0 Mt  49,4 
1 octombrie Arieşan 6548 95,7 -293 000 52,0 
15 octombrie Rapid 6518 95,2 -323 000 51,1 
1 octombrie Rapid 6461 94,4 -380 000 50,0 
15 octombrie Dropia 6459 94,4 -382 000 49,9 
15 octombrie Eliana 6385 93,3 -456 000 48,5 
15 octombrie Arieşan 6052 88,4 -789 000 50,6 
30 octombrie Flamura 85 5147 75,2 -1694 000 49,6 
30 octombrie Rapid 4573 66,8 -2268 000 48,8 
30 octombrie Dropia 4516 66,0 -2325 000 48,7 
30 octombrie Eliana 4434 64,8 -2425 000 46,9 
30 octombrie Arieşan 4042 59,0 -2799 000 47,8 

DL 5% = 157,3 kg/ha;   DL 1% = 183,1 kg/ha;   DL 0,1% = 226,7 kg/ha 
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CONCLUZII 
În medie pe trei ani de experimentare, cele mai mari producţii de grâu s-au 

obţinut când semănatul s-a realizat la 1 octombrie la cultivarele Dropia, Eliana, 
Arieşan şi Rapid şi la 15 octombrie la cultivarul Flamura 85; 

Cel mai productiv cultivar s-a dovedit Flamura 85 urmat de Dropia, iar cel 
mai slab productiv Arieşan; 

Masa a 1000 de boabe a fost mai mare la toate cultivarele semănate la 1 şi 15 
octombrie şi mai mică când semănatul s-a făcut la 30 octombire. 
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