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Abstract: A simultaneous study in 10 localities in Banat area of 59 
biotypes of nut tree originating from generative multiplication presents a broad 
variability of the main chemical components, namely: 64.84-74.00 g % fats, 
14.84-23.27 g% proteins; 1.30-2.40 g% total minerals. 

The maximum value of each chemical components as well as the average 
value of the same component for all studied biotypes point out the most 
corresponding microzones for spreading (extending) into the crop of valuable 
selections of nut tree identified in Banat, namely: Chizătău, Globul Rău and 
Mehadia. 

The negative correlation between the content of fats and proteins as well 
as a partial correlation between the content of proteins and total minerals, were 
confirmed for the nuts in Banat. 

A selection (GR20), the single one known in Romania up to now, which 
presents very high values of fats, proteins and minerals was identified. 
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Ca şi în alte zone din România, nucul (Juglans regia L.) este o plantă 
pomicolă străveche pe teritoriul Banatului. Diseminat mai mult spontan, el şi-a 
găsit o serie de habitate deosebit de favorabile sub aspect climatic, extinzându-se 
ca pom izolat sau în pâlcuri. 

În scopul selecţiei unor biotipuri valoroase alimentar, care să constituie un 
sortiment zonal, s-au făcut cercetări pe un larg areal, din zona de câmpie până în 
cea montană a Banatului, cu o mare diversitate a factorilor ecologici. 

 

MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE 
Într-o primă etapă, pe baza estimărilor privind rezistenţa la factorii de mediu, 

recolta pe pom şi calitatea fructelor, au fost selecţionate 59 exemplare din 10 localităţi 
(3). Cele 59 biotipuri şi soiul Geoagiu 65, luat ca martor, au constituit obiectul unor 
studii detaliate, în perioada 2000 – 2003 (4). 

În cele ce urmează se prezintă doar variabilitatea principalelor componente 
chimice ale miezului, funcţie de centrul de cultură (localitatea). 

S-au avut în vedere: substanţele grase (determinate după metoda Soxlet), 
substanţele proteice (determinate după metoda Kjeldahl) şi substanţele minerale 
totale. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
După cum se vede în tabelul 1, componentele chimice ale celor 59 biotipuri 

bănăţene de nuc au variat în limite foarte mari. Prezintă importanţă alimentară 
biotipurile care depăşesc media substanţei determinate, respectiv: C374 (Chizătău) 
pentru substanţe grase; C315 şi GR54 (Globul Rău) pentru substanţe proteice şi 
GR42 pentru substanţe minerale totale. 

Tabelul 1 
Componentele chimice ale biotipurilor de nuc din Banat 

Componentul 
chimic Limite de variaţie şi biotipul Media 

 Minima Maxima  
Apa 2,52 (C374) 5,52 (C84) 3,37 
Substanţe grase, g% 64,86 (C127) 71,66 (C374) 67,58 
Substanţe proteice, g% 14,84 (GR32) 22,83 (GR54; C315) 19,01 
Substanţe minerale, g% 1,35 (C85; GR73) 2,40 (GR42) 2,02 

 
Comparând conţinutul mediu al celor 3 componente chimice a nucilor din 

diferite centre de cultură se constată diferenţe însemnate, respectiv: 
66,76–68,46 g% pentru grăsimi; 17,25 – 21,00 g% pentru proteine; 1,79 – 1,96 
g% substanţe minerale totale (tab. 2). 
 

Tabelul 2 
Variaţia componentelor chimice ale nucilor bănăţeni în funcţie de zona de cultură 

Componentul chimic (g%) 
Zona de cultură Grăsimi (lipide) Proteine (protide) Substanţe 

minerale totale 
Chizătău ( C ) 67,22 18,34 1,84 

Globul Rău (GR ) 68,25 18,23 1,78 
Ezeriş ( E ) 67,38 17,25 1,82 
Icloda (I) 68,46 19,45 1,86 

Mehadia (M) 67,35 20,00 1,96 
Pădureni (P) 66,76 21,00 1,96 

Altele 67,70 18,81 1,86 
Geoagiu 65 

(martor) 68,38 19,46 1,54 

 
Ele arată gradul diferit de favorabilitate pentru acumularea în miez a 

substanţelor menţionate. 
Deoarece materialul biologic din cele 10 centre de cultură este format din 

indivizi cu particularităţi genetice diferite (heterozigot), urmare a înmulţirii 
generative, iar scopul cercetărilor a fost şi acela de a identifica indivizi cu valori 
maxime ale componentelor alimentare, s-a făcut departajarea corespunzătoare, 
faţă de media zonală a fiecărui component. 

În acest sens, au fost reţinute următoarele selecţii (tab. 3) 
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Tabelul 3 
Selecţii de nuc cu valori biochimice superioare 

 
a. pentru substanţe grase: 

C84 cu 71,60%; GR42 cu 74,0%; 
C374 cu 71,66%; GR32 cu 70,8%; 
C412 cu 70,94%; GR70 cu 70,47% 

faţă de media 67,58% a celor 59 biotipuri 
 

b. pentru substanţe proteice: 
M518 cu 23,27%; GR54 cu 22,83%; 
C315 cu 22,83%; M444 cu 22,00%; 

C2 cu 22,00%; GR17 cu 21,43; 
faţă de media 19,01% a celor 59 biotipuri 

 
c. pentru substanţe minerale:
GR42 cu 2,40%; C134 cu 2,30%; 

M444 cu 2,27%; C2 cu2,26% 
faţă de media 2,02% pentru cele 59 biotipuri 

 
Selecţiile menţionate arată, de asemenea, favorabilitatea deosebită a unor 

centre de cultură a nucului, pentru acumularea substanţelor bioactive în fructe. 
S-a remarcat şi la nucile bănăţene aspectul mult discutat în literatura de 

specialitate (2), (5), (7), (11), (12) privind corelaţia negativă între conţinutul în 
grăsimi şi proteine la speciile nucifere: soiurile (selecţiile) bogate în grăsimi sunt 
mai sărace în proteine şi invers. 

Totuşi, se constată o excepţie: biotipul GR20 prezintă fructe cu conţinut 
ridicat atât în substanţe grase, cât şi în substanţe proteice (68,55 g%, respectiv 
21,70 g%). 

Mai frecvent este întâlnită corelaţia pozitivă substanţe proteice/substanţe 
minerale totale, ca de exemplu: M444 (22,00/2,27), M518 (23,17/2,06), C2 
(22,00/2,26), P366 (21,70/2,06), GR87 (20,12/2,07) etc. 

Aceste selecţii au o valoare deosebită ca surse de gene în programele de 
ameliorare pentru obţinerea unor soiuri cu multiple însuşiri biochimice, dar şi ca 
surse de ramuri altoi, în vederea extinderii în cultură. 

Comparând nucile de Banat cu nucile din alte zone de cultură din România, 
se constată că în Banat există biotipuri cu nivele egale sau apropiate, sub aspectul 
componentelor chimice. Este cazul biotipului GR42 cu 74,00 g% substanţe grase, 
faţă de 76,52 g% valoare maximă găsită în ţară (11); biotipurile M518 cu 23,27 g% 
şi M528 cu 23,10 g% substanţe proteice, faţă de 24,48 g% valoarea maximă găsită 
în ţară; biotipul GR42 cu 2,40 g% substanţe minerale totale faţă de 2,30 g%, cea 
mai înaltă valoare găsită în ţară. 

Având în vedere perspectiva extinderii culturii nucului în Banat, în 
sortimentul zonei selecţiile bănăţene vor trebui să aibă prioritate, chiar dacă o 
pondere oarecare o vor deţine şi soiurile valoroase din alte zone. 
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CONCLUZII 
Studiul simultan în 10 localităţi din Banat, a 59 biotipuri de nuc, comparativ cu 

soiul Geoagiu 65 (martor) a arătat o variabilitate largă a principalelor componente 
chimice din miez, respectiv: 64,84 - 74,00 g% substanţe grase; 14,84-23,27 g % 
substanţe proteice; 1,30-2,40 g% substanţe minerale totale. 

Valoarea maximă a fiecărui component chimic, precum şi valoarea medie a 
aceluiaşi component pentru toate biotipurile studiate, pun în evidenţă cele mai 
corespunzătoare microzone pentru extinderea în cultură a selecţiilor valoroase, 
identificate în Banat, respectiv: Chizătău, Globul Rău şi Mehadia. 

Datele analitice privind componentele chimice ale nucilor din Banat arată valori 
foarte apropiate de cele găsite la cele mai bune selecţii din România: 70,47 – 74,00 g % 
substanţe grase; 21,43 - 23,27 g % substanţe proteice; 2,26-2,40 g % substanţe minerale 
totale. 

Având în vedere valoarea alimentară a fructelor, precum şi particularităţile 
biologice ale pomilor (rezistenţă, productivitate etc.) se poate alcătui un prim sortiment 
de nuc pentru Banat, din următoarele selecţii: C1, C317, C374, GR17, GR20, GR22, E44, E77, 
P365, P370, M444, M443, I192, SM14, I84. 
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