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Faza 2 - Testarea şi caracterizarea preliminară a materialului biologic de mazăre, năut şi
arahide, testat din punct de vedere al potenţialului productiv, calitativ și adaptativ în
condiţiile climatice și pedologice specifice (anul I)

1.Obiectivul proiectului: Diversificarea materialului biologic existent la culturile de
mazăre, năut şi arahide, conservarea germoplasmei şi identificarea unor genotipuri
capabile să răspundă necesităţilor unei agriculturi durabile, prin obţinerea unor resurse
(proteice, lipidice) cât mai ecologice, protecția mediului (input-uri tehnologice reduse cu
substanțe chimice în tehnologiile de cultură), îmbunătățirea calității vieții, cu impact în
diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

2.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: Identificarea, crearea și testarea de
noi genotipuri de mazăre de toamnă și de primăvară, năut și arahide, cu capacitate de
producție ridicată și stabilă, cu însușiri de calitate superioară, conținut în proteină brută,
cu rezistență/toleranță genetică la secetă și temperaturi extreme, ȋn contextul
schimbărilor climatice. Introducerea ȋn testarea oficială la Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS), a 1-2 linii de perspectivă, pe specie.

3. Obiectivul fazei: Testarea şi caracterizarea preliminară a materialului biologic de
mazăre, năut şi arahide, testat din punct de vedere al potențialului productiv, calitativ și
adaptativ în condițiile climatice și pedologice specifice (anul I).



4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Înființarea culturilor comparative de orientare şi concurs la mazăre de toamnă, primăvară,
năut şi arahide, a câmpurilor de hibridare.

Identificarea unor soluții tehnice constând în linii de arahide cu tulpină erectă, păstăi grupate
în cuib pentru facilitarea recoltării mecanizate și reducerea pierderilor la recoltare. Observații
fenologice, determinări biometrice, recoltare, analize de laborator.

Proiectul de cercetare ADER 1.3.2./26.10.2019 cu denumirea „Îmbunătățirea și diversificarea
germoplasmei culturilor proteice în privința productivității și calității recoltei, a adaptabilității la factorii
de stres biotic şi abiotic destinate pentru produse alimentare” se realizează în parteneriat având
conducător de proiect Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman și 2 (doi) parteneri:
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea și Stațiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

Conducătorul de proiect a realizat în faza II/2020 a proiectului intitulată „Testarea şi
caracterizarea preliminară a materialului biologic de mazăre, năut şi arahide, testat din punct de vedere
al potențialului productiv, calitativ și adaptativ în condițiile climatice și pedologice specifice (anul I)”
următoarele activități: „Înființarea culturilor comparative de orientare şi concurs, câmpuri de hibridare
la mazăre de primăvară şi năut”, „Diseminarea rezultatelor - loturi demonstrative” și „Sinteza
rezultatelor şi întocmirea raportului de fază şi a raportului anual”.

Activitățile desfășurate în această etapă, au constat în selecția şi pregătirea pentru semănat,
înființarea experiențelor de culturi comparative cu genotipurile de mazăre de primăvară și năut create
în cadrul programului de ameliorare a mazării și năutului de la SCDA Teleorman, testarea și aprecierea
acestora pentru cele mai importante însușiri sau caracteristici morfologice, fiziologice sau de
productivitate pe care trebuie să le posede un genotip de mazăre sau de năut și anume, un nivel ridicat
al capacității de producție, al calității producției și adaptabilității la factorii de stres biotici (agenții de
dăunare) și abiotici (condițiile climatice și pedologice).



Conducătorul de proiect – SCDA Teleorman

Cercetările se desfăşoară la S.C.D.A. Teleorman, pe un sol de tip cernoziom cambic subtipul vertic, având
ca rocă parentală argile gonflante, o textură luto-argiloasă pe adâncimea stratului arat (0-25 cm). Din punct de
vedere al însuşirilor fizico-chimice solul se caracterizează printr-un conţinut de argilă de 45%, conţinutul de
humus 3,1%, reacţia solului slab acidă (pH-ul este 6,1-6,5), conţinutul de azot total 0,166%, fosfor mobil 40-60
ppm şi potasiu mobil 250 ppm.

Principalii indici hidro-fizici ai solului pe orizontul 0-80 cm au următoarele valori medii: densitatea
aparentă 1,43 t/m3, capacitatea de câmp 27,3% (310,4 mm), coeficientul de ofilire 15,0% (171,0 mm), plafonul
minim 21,1% (240,7 mm).

În general, cadrul natural al judeţului Teleorman oferă culturilor de mazăre și năut condiţii favorabile
pentru manifestarea potenţialului productiv, cu unele excepţii, când pot surveni perioade excesiv de secetoase
încă din primăvară, pe fondul unui deficit de precipitaţii din sezonul rece, care nu permit o bună pregătire a
patului germinativ, determinând un semănat și o răsărire întârziate şi neuniforme a plantelor (exemplu anul
2018 în primăvară și anul 2020) sau perioade excesiv de ploioase şi cu nebulozitate ridicată pe o perioadă
prelungită de timp, manifestate concomitent cu fenofazele de înflorire şi fructificare la năut (anii 2018 și 2019,
în vară), când se poate produce un atac virulent al patogenilor şi dăunătorilor specifici, care uneori pot
determina compromiterea recoltei.

În anul agricol 2019-2020, rezerva de apă din precipitații a fost extrem de redusă 104,5 mm, cu 97,5 mm
(septembrie 2019 – ianuarie 2020), mai puțin decât media multianuală înregistrată la stațiune (202,0 mm),
singura lună excedentară fiind noiembrie (+9,8 mm), iar lunile deficitare septembrie (-41,9 mm), octombrie (-
9,5 mm), decembrie (-25,0 mm) și ianuarie (-30,9 mm). În 7 februarie, a căzut prima ninsoare, în strat de 25-
30 cm, iar din topirea zăpezii şi din ploile care au căzut s-au acumulat 68,5 mm, marea majoritate în primele
două decade, înregistrând un excedent de 37,4 mm.



În aceste condiții climatice fluctuante şi atipice zonei sudice, ca şi întregii țări, pregătirea
terenului s-a realizat la parametri mai puțin corespunzători, iar semănatul propriu-zis s-a efectuat în
datele de 30 martie la mazăre şi 2 aprilie la năut.

Din primăvară însă, s-au înregistrat excedente în lunile mai (+7,8 mm) şi iunie (+11,6 mm),
iar în aprilie (-21,8 mm), iulie și august un deficit cumulat de -92,9 mm, comparativ cu mediile
multianuale ale zonei.
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Fig. 1 Evoluția precipitațiilor la SCDA Teleorman în anul agricol 2019-2020

În luna aprilie s-au înregistrat 20,0
mm din ploi, din care 18,6 mm în decada a II-a,
deficitul fiind de 21,8 mm,), dar a condus la o
răsărire relativ bună a plantelor de mazăre, dar
foarte slabă și întârziată la năut, care necesită o
cantitate mai mare de apă pentru germinarea
semințelor, dar nu excesivă deoarece poate
determina mucegăirea lor în sol.

În lunile mai şi iunie au căzut 79,0
mm, respectiv 84,0 mm, cu un excedent total
de 19,4 mm, determinând o creștere relativ
normală a plantelor de mazăre și năut, dar care
au generat intervale de stagnare a apei la
suprafața solului sau în zona radiculară, care
au provocat o stânjenire prin asfixia sistemului radicular, fenomen vizibil deranjant plantelor, care a
dus în cazul unor variante la apariția îngălbenirii foliajului, deci dezechilibre în fotosinteza plantelor și
a întregului metabolism.

În luna iulie, se poate spune că s-a instalat seceta totală, s-au înregistrat doar 2,8 mm
precipitații, precipitațiile fiind practic absente, deficitul lunii fiind de 58,6 mm, iar în luna august 12,6
mm, din care 12,2 mm în decada a II-a, iar deficitul a fost de 34,4 mm. Lipsa precipitațiilor din lunile
iulie şi august, au influențat negativ plantele de năut, întrucât se aflau în fenofazele de formare a
elementelor de productivitate, de umplere a boabelor şi maturitate fiziologică sau tehnică, după care a
urmat recoltatul.



Temperatura medie a anului agricol 2019-2020 a fost de 13,4˚C, depășind cu +2,7 ˚C media
multianuală. Pe perioada de vegetație a mazării, abaterea temperaturii medii a fost de +2,4 ˚C, iar la
năut de +5,4 ˚C.

Temperaturile medii lunare în aprilie (11,4˚C) și mai (17,0 ˚C), au fost apropiate de media lunară
multianuală, iar în iunie (22,7 ˚C), iulie (23,1 ˚C) și august (25,4 ˚C) au depășit media multianuală cu 2,1
˚C, 0,5 ˚C, respectiv 3,0 ˚C .
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Fig. 2 Evoluția temperaturilor medii lunare la SCDA Teleorman în anul agricol  2019-2020

Umiditatea relativă medie înregistrată pe perioada de vegetație a culturilor a fost de 65,5% la
mazăre și de 63,2% la năut.

Numărul de zile cu umiditatea mai mică de 30%, a fost de 31 pe perioada de vegetație la mazăre și
de 51 la năut.



Pe parcursul perioadei de vegetație au fost luate observații de răsărire, înflorire, maturitate, notate
rezistența la cădere, atacul de agenți de dăunare (boli, dăunători).

Înfloritul a avut loc în perioada 19-28 mai, la 33-42 zile de la răsărire, iar maturitatea fiziologică
între 24 şi 30 mai, la 72-82 zile (tabelul 2). Rezistența la cădere a genotipurilor testate este foarte
bună, fiind notată cu notele 1 şi 3, cu excepția soiului Vedea, care a fost notat cu 5/7 deoarece deși
sensibil la cădere, are capacitatea de a-şi menține ridicată partea apicală a tulpinii, purtătoare de
păstăi.

La toate genotipurile de mazăre testate în culturi comparative au fost recoltate plante la care s-au
efectuat determinări biometrice și analize de laborator privind înălțimea plantei (cm), înălțimea de
inserție a primei păstăi (cm), numărul de: ramificații, de noduri tulpinale până la inserția primei păstăi,
de păstăi, de boabe/plantă și în păstaie, greutatea boabelor/plantă și masa a o mie de boabe (MMB).

Talia plantelor este mijlocie spre mare, 48-72 cm, iar înălțimea de inserție a I păstăi pe plantă este
ridicată 29,8-48,5 cm, ceea ce corelat cu rezistența a cădere şi scuturare, face posibilă recoltarea
mecanizată fără riscul de pierdere a unei părți a producției .

Genotipurile testate în prima experiență au avut între 0,6 (Vedea, M 1384) și 3,1 ramificații (M
1177), numărul de noduri de la 10,5 (M 908) până la 17,1 (M 1409). Variația numărului de păstăi
formate pe o plantă a fost mare, cuprinsă între 9,4 (M 1177) și 24,9 (M 1502), la fel ca și numărul total
de boabe pe plantă, cuprins între 46,2 (M 1177) și 105,8 (M 1502). Numărul de boabe mediu formate
în păstaie a fost 3,8 (M 1033) și 6 (M 1409).

Greutatea boabelor pe plantă a fost cuprinsă între 9,3 g (M 1177) și 21,3 g (M 1502), ceea ce nu se
corelează cu producția pe variantă. Valorile MMB au oscilat între 146,8 g (M 1011) și 274,3 g (M 1384).

Genotipurile de mazăre testate în cultura comparativă 2, au înflorit în perioada 17-28 mai, la 32-
42 zile de la răsărire, iar maturitatea fiziologică între 22 şi 30 mai, la 70-82 zile (tabelul 4). Rezistența
la cădere a genotipurilor testate este bună şi foarte bună, fiind notată cu notele 1 şi 3, cu excepția
soiului Vedea şi a liniei M 1060, care au fost notate cu 5/7. Talia plantelor este mijlocie spre mare, 44-
69 cm, iar înălțimea de inserție a I păstăi pe plantă este ridicată 27,3-44,5 cm, ceea ce corelat cu
rezistența a cădere şi scuturare, face posibilă recoltarea mecanizată direct din lan fără pierderi de
producție.



Nr. 
Var

Genotipul
Nr. 

ram./pl
Nr. 

noduri/pl
Nr. 

păst./pl
Nr. total 
boabe/pl

Nr. 
boabe/
păstaie

Greut. 
boabe/pl

(g)

MMB
(g)

1 Vedea 0,6 15,7 14,4 63,0 4,4 10,2 162,2

2 Nicoleta 1,1 12,6 12,7 60,6 4,7 13,1 215,6
3 Rodica 1,7 12,0 17,3 83,1 4,8 19,5 232,1

4 Telma 1,2 13,6 10,2 48,2 4,6 9,5 190,7
5 M 242 1,3 16,7 18,4 98,5 5,4 19,5 202,8

6 M 1113 1,7 15,3 20,4 93,4 4,6 18,8 199,0
7 M 1177 3,1 14,9 9,4 46,2 4,9 9,3 193,5

8 M 1060 1,6 15,4 16,6 75,2 4,5 15,2 205,6
9 M 1033 1,4 14,6 18,2 68,8 3,8 16,0 231,0

10 M 922 1,1 12,7 14,8 65,2 4,5 12,0 186,2
11 M 1502 1,7 12,5 24,9 105,8 4,3 21,3 205,7

12 M 1414 1,2 15,9 13,9 80,3 5,7 14,0 185,7
13 M 1409 1,2 17,1 17,1 99,3 6,0 19,1 192,9

14 M 1405 1,0 14,9 15,4 71,7 4,6 18,4 258,0
15 M 1384 0,6 14,9 11,3 48,1 4,1 13,0 274,3

16 M 1262 1,2 13,0 17,4 83,1 4,8 18,0 219,7
17 M 1182 1,5 16,4 16,6 70,8 4,5 14,7 210,5

18 M 1056 1,4 16,9 14,8 62,6 4,3 15,6 250,0
19 M 914/1 1,8 11,6 18,4 74,3 4,1 15,2 204,1

20 M 914/2 0,9 14,4 14,6 85,1 5,9 19,3 230,2
21 M 910 0,8 14,6 14,8 84,4 5,7 16,7 209,4

22 M 908 1,1 10,5 15,8 64,7 4,1 13,7 209,2
23 M 879 1,2 13,8 15,3 62,4 4,1 15,9 248,3

24 M 1011 1,0 10,9 11,7 49,1 4,2 7,8 146,8
25 M 1263 1,0 12,8 15,0 66,5 4,5 12,6 186,5

Caracteristicile morfo-productive ale genotipurilor de mazăre testate în CC 1. 
SCDA Teleorman, 2020



Caracteristicile morfo-productive ale genotipurilor de mazăre testate în CC 2. 
SCDA Teleorman, 2020

Nr. 
Var

Genotipul
Nr. 

ram./pl
Nr. 

noduri/pl
Nr. păst./pl

Nr. total 
boabe/pl

Nr. boabe/
păstaie

Greut. 
boabe/pl

(g)

MMB
(g)

1 Vedea 1,1 11,9 21,1 86,1 4,0 12,9 146,9
2 Nicoleta 1,5 14,2 18,9 80,3 4,4 15,8 194,6
3 Rodica 2,1 15,7 20,6 88,6 5,0 20,3 229,1
4 Telma 0,6 14,4 14,5 58,7 4,1 11,9 200,8
5 M 1293 1,2 13,7 14,5 58,7 4,0 11,7 200,0
6 M 1073 1,5 16,7 16,7 78,2 4,7 17,7 221,5
7 M 1060 1,6 16,9 18,2 70,2 4,0 11,3 158,8
8 M 822 1,2 15,7 18,4 75,8 4,0 15,8 207,0
9 M 1290 1,2 16,6 17,1 70,7 4,1 13,5 186,6
10 M 242 0,4 15,1 12,6 58,2 4,8 12,2 210,6
11 M 773 0,9 15,5 13,7 69,0 5,0 14,3 205,0
12 M 771 1,0 17,5 13,8 59,2 4,4 13,8 233,7
13 M 767 1,4 17,0 14,0 54,8 4,0 12,3 224,4
14 M 765 1,1 17,3 13,0 53,4 4,2 13,3 248,2
15 M 756 2,6 13,0 18,3 83,6 4,6 18,2 220,4
16 M 763 1,4 17,6 15,6 87,4 5,7 20,2 234,6
17 M 760 1,2 15,5 20,5 101,2 5,1 23,1 226,5
18 M 755 0,4 13,6 12,2 63,3 5,3 13,5 220,4
19 M 699 1,2 18,6 16,5 74,1 4,5 17,7 238,4
20 M 696 0,8 19,4 14,0 58,6 4,3 16,1 272,5
21 M 695 1,1 17,7 14,3 53,7 3,8 12,5 231,7
22 M 687 0,5 15,2 21,3 99,9 4,7 21,8 220,0
23 M 667 1,0 14,1 13,7 68,9 5,1 14,7 212,8
24 M 663 1,2 12,3 15,7 64,0 4,2 15,6 244,3
25 M 659 0,8 12,6 15,5 75,9 5,0 16,4 224,7



Genotipurile testate în a doua experiență au avut între
0,4 (M 242 și M 755) și 2,6 ramificații (M 756), numărul de noduri
de la 11,9 (Vedea) până la 19,4 (M 696). Variația numărului de
păstăi formate pe o plantă a fost mare, cuprinsă între 12,2 (M 755)
și 21,3 (M 687), la fel ca și numărul total de boabe pe plantă,
cuprins între 53,4 (M 765) și 101,2 (M 760). Numărul de boabe
mediu formate în păstaie a fost 3,8 (M 695) și 5,1 (M 760).

Greutatea boabelor pe plantă a fost cuprinsă între 11,3
g (M 1060) și 23,1 g (M 760), ceea ce nu se corelează cu producția
pe variantă.

Având în vedere faptul că experiențele în ansamblu au
fost puternic afectate de condițiile pedo-climatice ale acestui an
și factorii de stres biotici care și-au făcut simțită prezența,
producțiile obținute de genotipurile de mazăre sunt, în unele
cazuri, sub potențialul genetic.
În prima experiență cele mai ridicate producții de boabe au fost
realizate de liniile M 922 (5172 kg/ha), soiul Rodica (4969 kg/ha) și
M 242 (4806 kg/ha), sporurile de producție cuprinse între 816
kg/ha și 1737 kg/ha, fiind asigurate statistic, atât la comparația cu
producția medie a experienței, cât și cu soiul martor Vedea.

În a doua experiență cele mai ridicate producții de
boabe au fost realizate de liniile M 773 (4423 kg/ha), M 765 (4304
kg/ha) și M 659 (4189 kg/ha), sporurile de producție cuprinse între
700 kg/ha și 1444 kg/ha, fiind asigurate statistic, atât la
comparația cu producția medie a experienței, cât și cu soiul
martor Vedea .

Aspect din culturile 
comparative de mazăre. SCDA 

Teleorman, 2020 



Producțiile obținute de genotipurile de mazăre testate în CC 1. și CC 2. 
SCDA Teleorman, 2020
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Pentru câmpul de hibridare la mazăre au fost aleși 40
genitori valoroși, reprezentați de soiuri/linii cu diferite
caracteristici morfologice, fiziologice, de productivitate și
adaptabilitate la condițiile climatice ale stațiunii, care au
fost utilizați pentru recombinarea genelor, în urma
combinării acestora au rezultat 23 combinații hibride care
vor fi urmărite în descendență.

În acest an a fost înființat un lot demonstrativ cu soiuri
omologate de mazăre, de diferite proveniențe. Rezultatele
de producție obținute au fost afectate de condițiile
climatice, în special, de ploile abundente căzute în
perioada înfloritului şi stagnarea apei în stratul superficial
al solului, care a dus la asfixierea rădăcinilor, îngălbenirea
plantelor, blocarea proceselor metabolice ale plantelor,
îmburuienarea repetată, atacul masiv al bolilor (făinare,
bacterioză, viroze), dăunătorilor (păsări şi gărgărițe). Cele
mai mari producții au fost obținute de soiurile Rodica (3575
kg/ha), Nicoleta (3554 kg/ha), Astronaut (3486 kg/ha),
Salamanca (3254 kg/ha).

În anul 2020 a fost testată la ISTIS linia de mazăre M
1113, care se caracterizează prin rezistență bună la cădere,
productivitate şi stabilitate ridicate.

Păstăi obținute în urma hibridării 

Linia de mazăre M 1113 testată la ISTIS



La năut au fost alese 30 genotipuri care s-au semănat în 2 experiențe de culturi comparative, așezate în
câmpul experimental după metoda blocurilor randomizate, în 3 repetiții.

Semănatul experiențelor de năut s-a efectuat pe data de 2 aprilie, iar răsărirea s-a produs în procent de
peste 50% după data de 20 aprilie, datorită condițiilor climatice existente în această perioadă, caracterizate
prin oscilaţii mari diurne şi nocturne, pierderea apei din stratul superficial al solului prin evapotranspiraţie,
pătrunderea aerului în capilaritatea solului din zona seminţelor, lipsa apei necesară pentru germinația
semințelor (cica 100-120% din greutatea boabelor), atacul păsărilor (ciori, porumbei). În aceste condiţii,
răsăritul plantelor de năut în câmpul experimental, a fost parţial compromis în unele parcele.

Pe parcursul perioadei de vegetație au fost luate observații de răsărire (20-28 aprilie), înflorire (26 mai –
10 iunie), maturitate (2-10 august), notate rezistența la cădere, atacul de agenți de dăunare (boli -
antracnoza, dăunători – larva minieră, omida fructificaţiilor).

În perioada de înflorire a năutului (prima decadă din luna iunie), a intervenit o perioadă ploioasă, cu
cantităţi importante de apă, căzute în interval scurt, în aversă, care au făcut ca plantele să sufere prin asfixia
rădăcinilor, să-şi reducă sau întrerupă metabolismul, florile şi păstăile foarte mici au avortat sau căzut, în
procent cuprins între 20-50% şi datorită condiţiilor de nebulozitate, iar consecinţa a fost scăderea drastică a
recoltei prin atacul virulent al antracnozei (Mychosphaerella rabie). Rezultatele de producție au fost afectate,
datorită condițiilor extrem de nefavorabile (ploi abundente, nebulozitate, atac virulent de antracnoză) din
perioada înfloriritului – fecundării – formării elementelor de productivitate, marea majoritate a genotipurilor
au suferit pierderi de la 70% până la 100%.

Rezistența la cădere a genotipurilor testate este bună (nota 3) şi foarte bună (1).
La toate genotipurile de năut testate în culturi comparative au putut fi recoltate câteva plante la care s-

au efectuat determinări biometrice și analize de laborator privind înălțimea plantei (cm), înălțimea de inserție
a primei păstăi (cm), numărul de: ramificații principale, de păstăi, de boabe/plantă și în păstaie, greutatea
boabelor/plantă și masa a o mie de boabe (MMB).

Talia plantelor este mijlocie spre mare, 56-70,8 cm (linia N 1103), iar înălțimea de inserție a I păstăi pe
plantă este ridicată 22,0-32,0 cm (linia N 1103), ceea ce corelat cu rezistența a cădere dată de portul erect-
semierect, face posibilă recoltarea mecanizată fără riscul de pierdere a unei părți a producției.



Caracteristicile morfo-productive ale genotipurilor de năut testate în CC 1. 
SCDA Teleorman, 2020

Nr. 
var Genotipul

Talia pl 
(cm)

Înserţia
I păstăi

(cm)

Nr.
păstăi/pl

Nr. 
boabe/pl

Gr. 
boabe/pl

Nr. 
boabe/păst

MMB
(g)

1 Burnas mt1 58,6 27,3 78,7 87,6 22,8 1,22 263,7
2 N 409 62,5 24,7 143,7 186,3 32,7 1,30 174,7
3 N 491 59,0 23,8 87,9 98,2 27,2 1,33 274,7
4 N 998 64,5 25,2 125,5 160,2 33,7 1,42 207,8
5 N 1009 60,0 23,3 131,5 169,2 35,7 1,39 209,5
6 N 999 61,3 22,5 141,2 184,5 40,6 1,45 220,3
7 N 326-1 57,8 25,8 57,2 58,0 16,8 1,14 295,1
8 N 326-2 59,2 22,8 120,0 135,2 40,2 1,21 294,5
9 N 462-1 62,9 23,5 173,5 220,2 46,3 1,30 213,1
10 N 462-2 60,8 22,8 85,0 85,5 27,0 1,10 315,5
11 N 1560 61,5 26,5 42,3 47,0 15,7 1,13 338,4
12 N 1529 57,9 24,1 114,1 134,8 31,7 1,26 234,3
13 N 1489 56,0 23,3 91,5 105,1 30,8 1,15 275,6
14 N 1374 60,3 22,0 108,8 117,7 34,8 1,10 289,6
15 N 1103 70,8 32,0 51,8 68,0 16,2 1,37 216,4

Este de remarcat faptul că plantele care au supravieţuit în câmp tuturor intemperiilor, au avut un spaţiu
de nutriţie foarte mare, care a permis ramificarea secundară în exces şi fructificarea abundentă în luna iulie
când au fost condiţii de umezeală şi căldură acceptabile de năut. Astfel, numărul de păstăi fertile şi boabe
sănătoase formate pe plantă a variat între 42,5, respectiv 47,0 la linia N 1560 şi 173,5 păstăi cu 220,2 boabe la
linia N 462-1. De asemenea, producţia pe plantă 46,3 g a fost cea mai ridicată la acelaşi genotip N 462-1, iar
cea mai scăzută (15,7 g) la linia N 1560. Numărul de boabe în păstaie este în parametrii obişnuiţi 1,1 până la
1,45 la N 999. Masa a o mie de boabe a înregistrat valori cuprinse între 174,7 g la linia N 409 şi 338,4 g la linia
N 1560.



Caracteristicile morfo-productive ale genotipurilor de năut testate în CC 2. 
SCDA Teleorman, 2020

Nr. var Genotipul Talia pl (cm)
Înserţia

I păstăi (cm)
Nr.

păstăi/pl
Nr. boabe/pl Gr. boabe/pl

Nr. 
boabe/păst

MMB
(g)

1 Rodin mt2 60,7 24,0 72,0 85,6 22,0 1,18 250,0
2 N 695 56,0 22,3 34,7 38,4 12,0 1,12 310,2
3 N 648 60,7 25,5 102,3 123,7 30,8 1,27 253,0

4 N 562 60,0 22,0 75,0 92,2 24,6 1,24 259,8
5 N 529 59,3 23,8 150,7 188,0 37,2 1,27 203,2

6 N 525 61,8 22,2 146,7 177,8 32,8 1,23 180,4

7 N 524 60,8 23,7 149,3 192,3 42,1 1,29 222,1

8 N 519 52,5 22,0 82,8 95,3 27,8 1,17 286,7
9 N 513 52,0 20,0 118,3 140,6 39,1 1,21 276,8

10 N 482 51,7 21,0 37,3 43,3 14,2 1,15 327,3

11 N 457 51,0 19,3 55,0 66,7 16,9 1,24 250,6
12 N 391 58,3 27,3 17,7 22,2 22,2 1,34 197,0
13 N 371 60,0 25,0 35,3 42,3 11,7 1,21 275,5
14 N 349 57,1 25,5 69,7 81,1 20,0 1,13 237,4
15 N 329 60,3 23,2 81,0 96,0 27,8 1,25 287,2

Talia plantelor este mijlocie spre mare, 51-61,8 cm (linia N 525), iar înălțimea de inserție a I păstăi pe
plantă este ridicată 19,3-27,3 cm (linia N 391), care se corelează cu rezistența a cădere dată de portul erect-
semierect al genotipurilor studiate.

Astfel, numărul de păstăi fertile şi boabe sănătoase formate pe plantă a variat între 17,7, respectiv 22,2 la
linia N 391 şi 150,7 păstăi cu 188,0 boabe la linia N 529. De asemenea, producţia pe plantă cea mai ridicată a
fost de 42,1 g la genotipul N 524, urmat de N 513 cu 39,1 g şi N 529 cu 37,2 g, iar cea mai scăzută (11,7 g) la
linia N 371.Numărul de boabe în păstaie este cu prind între 1,12 şi 1,34 la N 391.

Masa a o mie de boabe a înregistrat valori cuprinse între 180,4 g la linia N 525 şi 327,3 g la linia N 482.



Aspecte din experiențele cu năut înainte și după ploile din luna iunie 2020. 
SCDA Teleorman



Pentru câmpul de hibridare la năut au fost aleși şi semănaţi 20 genitori, la care s-au mai adăugat încă 18,
reprezentați de soiuri/linii cu diferite caracteristici morfo-productive. S-au efectuat hibridări directe,
reprezentând 34 combinații hibride, dar din păcate procentul de prindere a fost zero, cele mai multe
genotipuri fiind afectate de letalitate 100%, în a doua decadă a lunii iunie. Prin achiziţionarea unui solar se
încearcă efectuarea acestor lucrări foarte costisitoare şi cu şanse de reuşită foarte mici (5-10% prinderi la
hibridări în câmp) într-un spaţiu protejat de fluctuaţiile climatice şi chiar de pagubele produse deseori de
păsări, animale şi chiar oameni.

Aspecte din câmpul de hibridare la năut. SCDA Teleorman, 2020



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II

Pentru faza 2 din acest proiect, activitățile principale, conform obiectivului etapei, au constat din
următoarele:

 la mazărea de toamnă, în câmp, s-a determinat rezistența la iernare, la materialul biologic din două
culturi comparative: una de concurs și una de orientare, cu 25 de variante în 3 repetiții, semănate în
toamnă, în parcele de 6 m² după planul de randomizare a grilajului pătrat balansat fără repetarea schemei
de bază.
 de asemenea, în primăvară, la mazărea de primăvară s-au semănat două culturi comparative, una de
concurs și una de orientare cu 25 de variante fiecare, în 3 repetiții, în parcele de 6 m² după metoda de
randomizare a grilajului pătrat balansat fără repetarea schemei de bază.
 creare de noi hibrizi în anul 2020, pentru diversificarea genetică a materialului iniţial de ameliorare la
cele două tipuri de mazăre în condiţii de câmp. Astfel, la mazărea de toamnă s-au obţinut 28 de combinaţii
hibride, iar la mazărea de primăvară 32 combinaţii hibride.

La materialul de mazăre de toamnă semănat în parcele, s-a determinat, rezistența la iernare (utilizându-
se scara de notare 1-9, 1 rezistent, 9 foarte sensibil), precocitatea (în număr de zile de la 1 ianuarie),
rezistența la cădere la maturitatea deplină (utilizându-se scara de notare 1-9, 1 rezistent, 9 foarte sensibil),
talia plantei și producția, iar la cel de mazăre de primăvară, s-a determinat, talia plantei, rezistența la
cădere (utilizându-se scara de notare 1-9, 1 rezistent, 9 foarte sensibil), perioada de vegetație și
productivitatea.

Dintre genotipurile de mazăre luate în studiu, cele de primăvară au fost semănate primăvara la data de
19.02.2020, iar materialul de mazăre de toamnă a fost semănat toamna la data de 11.10.2019. Atât pentru
genotipurile semănate toamna, cât şi pentru cele semănate primăvara, condiţiile climatice înregistrate au
avut un rol important pentru parcurgerea fazelor de germinare, creştere şi dezvoltare.



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II

Cercetările au fost efectuate la Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă (INCDA)
Fundulea care este situat la 42 Km de București şi la 0,5 km de gara Fundulea. Din punct de vedere
administrativ aparține orașului Fundulea, județul Călărași.

Ca poziție geografică INCDA Fundulea, se află situat la aproximativ 44°27’ latitudine nordică şi
26°31’ longitudine estică, în zona temperată cu climat continental.

Condiţiile climatice înregistrate la Fundulea, în luna octombrie 2019, au fost destul de favorabile
pentru înfiinţarea culturii de mazăre de toamnă, ceea ce a făcut posibil realizarea semănatului în epoca
optimă, iar temperaturile ridicate care s-au înregistrat, imediat după semănat şi regimul pluviometric din acea
perioadă, au determinat o răsărire uniformă a plantelor.

Anul climatic 2019-2020 a fost unul secetos, cu deficit hidric şi temperaturi ridicate, în perioada
oct. 2019-sep. 2020 (tabelul 1, figurile 1-2), a fostul cu totul diferit față de media multianuală. Din punct de
vedere al precipitațiilor înregistrate, lunile cu cele mai puține precipitații au fost ianuarie cu 2 mm față de 33
mm media multianuală, august cu numai 5,4 mm față de 49,7 mm normala, decembrie cu 12,8 mm, mai puțin
cu 31,3 mm față de 44,1 mm şi februarie cu numai 16,6 mm, față de 31,3 mm media multianuală şi aprilie cu
14 mm față de 44,6 mm media. Deficit mare s-a înregistrat şi în luna iulie, când a plouat numai 34,2 mm față
de 71,4 mm normala. În lunile mai şi iunie s-au înregistrat cantități de precipitații apropiate de normală, 57,8
mm, în luna mai, o valoare aproape de normală (59 mm) şi în iunie 68,4 mm, față de 74,9 mm, normala.
Precipitațiile înregistrate în lunile mai și iunie au fost esențiale pentru cultura de mazăre, deoarece aceasta se
afla în stadiul de formarea păstăilor-umplerea bobului.

Pe total an agricol 2019-2020, cantitatea de precipitații a fost de 381,0 mm, față de media
multianuală de 578,1 mm, un deficit hidric de 197,1 mm.



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2019-2020 38,2 33,2 12,8 2,0 16,6 29,8 14 57,8 68,4 34,2 5,4 68,6

x̅ 60 ani 40,5 43,5 44,1 33,0 31,1 37,5 44,6 59,0 74,9 71,7 49,7 48,5

Diferenţa -2,3 -10,3 -31,3 -31,0 -14,5 -7,7 -30,6 -1,2 -6,5 -37,5 -44,3 20,1
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Fig.1. Precipitaţiile înregistrate în anul agricol 2019 – 2020, la 
INCDA FUNDULEA

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2019-2020 12,8 6,2 4,0 0,9 5,2 8,3 12,3 16,8 21,7 25,1 25,5 20,8

x̅ 60 ani 11,2 5,1 -0,2 -2,4 -0,3 4,7 11,1 16,9 20,8 22,7 22,3 17,5

Diferenţa 1,6 1,1 4,2 3,3 5,5 3,6 1,2 -0,1 0,9 2,4 3,2 3,3
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Fig.2 Temperatura înregistratã în anul agricol 2019 –
2020, la INCDA FUNDULEA

Seceta a fost însoţitã şi de temperaturi cu mult mai mari decât media multianualã; cu excepţia lunii
mai, când temperatura a fost cu 0,10C mai micã decât media multianualã, în toate celelalte luni, temperatura
a fost mai mare decât media multianualã cu valori cuprinse între 0,9 şi 5,5 0C; în luna decembrie a fost cu
4,20C mai cald, iar în februarie cu 5,50C, pe fondul unui deficit hidric accentuat, aşa cum s-a arātat mai sus,
dar cel mai mult au afectat plantele de mazăre fluctuațiile de temperaturi negative înregistrate în luna martie
(16-19 martie), când s-a înregistrat la nivelul solului -7,5ᵒC, perioadă în care plantele de mazăre de toamnă se
aflau în stadiul generativ de buton floral, efect observat atât în diminuarea producției cât și prin prelungirea
perioadei de vegetație, astfel încât cele două culturi au ajuns la maturitatea deplină în aceeași perioadă.



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II

Desprimăvărarea timpurie a determinat trecerea din stadiul vegetativ la cel generativ al mazărei de
toamnă astfel încât fluctuațiile de temperaturi negative cu cele pozitive au determinat o diferențiere foarte
bună a materialului după rezistența la iernare, deoarece trecerea în faza generativă determină la nivel celular
diminuarea concentrației sucului celular și, desigur, o rezistență slabă la îngheț.

Una din însuşirile cele mai importante pe care trebuie să le prezinte un soi de mazăre de toamnă este
rezistenţa la iernare, se pune un accent foarte mare pe acest caracter, astfel că din distribuția liniilor de
mazăre de toamnă semănate în culturile comparative de concurs, orientare şi microculturi preliminare după
rezistența la iernare (Figura 3), în condițiile de câmp ale anului agricol 2019-2020 de la Fundulea, s-a observat
că genotipurile de mazăre de toamnă au avut o toleranță bună la iernare. Din cele 50 de genotipuri un procent
de 60% au înregistrat o rezistență foarte bună, fiind notate între nota 1 şi nota 2.
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Figura 3. Distribuția liniilor de mazăre de toamnă după rezistența la iernare, semănate în câmp, în culturi comparative. 

INCDA Fundulea

Rezistența la iernare a genotipurilor 
de mazăre de toamnă testate în 

câmpul experimental. INCDA Fundulea



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II

Obiectivul principal în vederea creării de soiuri de mazăre toamnă îl reprezintă rezistența la iernare, pe
lângă precocitate, talie și productivitate. Pentru o analiză mai clară a materialului, pentru a vedea în ce
măsură se recombină aceste însușiri agronomice importante, la materialul studiat în parcele (culturi
comparative de concurs - orientare) am corelat rezistența la iernare cu aceste caractere.

Calcularea regresiei dintre rezistenţa la iernare şi precocitate la cele 50 de genotipuri de mazăre
semănate toamna, demonstrează că, este posibil să se obţină forme de mazăre de toamnă cu nivel ridicat de
rezistenţă la iernare şi în acelaşi timp precoce deși coeficientul de corelaţie a fost de valoare foarte mică şi
nesemnificativ.
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Relația dintre rezistența la iernare și precocitatea la cele 50 de 
genotipuri studiate în culturi comparative de concurs și orientare. 

INCDA Fundulea
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Relația dintre rezistența la iernare și talia plantei, la genotipurile de mazăre de toamnă aflate în generații
avansate, studiate în parcele, a fost negativă, cu un coeficient de corelație nesemnificativ, dar care
demonstrează că se pot obține soiuri de mazăre de toamnă cu rezistență la iernare și cu talia plantei de
diferite dimensiuni, care se pot utiliza fie pentru cultură pură de boabe, fie pentru producerea de masă
vegetativă mare .

De asemenea, foarte importantă este realizare de genotipuri de mazăre de toamnă care să recombine talia
înaltă cu precocitatea. Astfel că, din distribuțiile corelate dintre cele două caractere se poate observa
existența de genotipuri de mazăre de toamnă precoce și cu talia de diferite dimensiuni. Un astfel de soi ar
putea fi folosit cu succes atât pentru producția de boabe, cât şi pentru realizarea unui borceag de toamnă care
să poată fi recoltat cât mai timpuriu în primăvară.

Corelația dintre rezistența la iernare cu producția genotipurilor de mazăre de toamnă testate în culturi
avansate a fost negativ distinct semnificativă, ceea ce demonstrează că la mazărea de toamnă pentru a realiza
producții ridicate și stabile de la un an la altul, este absolut necesar, ca soiurile create să posede un nivel bun
de rezistență la iernare.

Din datele centralizate la materialul de mazăre de toamnă, în această fază a proiectului se poate
concluziona existența de genotipuri cu rezistența bună la iernare, cu talia de diferite dimensiuni, productive și
cu grupe diferite de maturitate

Materialul de mazăre de toamnă testat la INCDA 
Fundulea având talia de diferite dimensiuni și grupe 

diferite de maturitate



P1. INCDA FUNDULEA - ADER 1.3.2, Faza II
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Materialul biologic de mazăre de primăvară studiat în culturile comparative de concurs și orientare este
reprezentat de soiuri de mazăre de primăvara și linii de perspectivă provenite din diferite verigi superioare de
ameliorare. La acest material studiat în câmp s-au făcut determinări morfo-fiziologice privind culoarea florii,
tipul de frunză, talia plantei, rezistența la cădere și scuturare, aspectul plantei la maturitatea fiziologică și
producția.

În condițiile climatice ale anului agricol 2020, producția de boabe la mazăre, la cele 50 genotipuri
reprezentate de soiuri și linii de perspectivă, studiate în cele două culturi comparative de concurs și orientare,
a variat de la 1500 kg/ha până la 5000 kg/ha, se observă că 16% din aceste genotipuri au depășit ultimul soi

omologat Evelina F, înregistrând producții cuprinse între 4500-5000 Kg/ha.
Nicoleta
Evelina F

↓

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Fr
ec

ve
n
ța

 (
%

)

Producția (kg/ha)

Distribuția genotipurilor de mazăre de primăvară, studiate în 
culturi avansate, după producția de boabe.

În cultura comparativă de concurs nr. 1, a fost
analizată o germoplasmă de mazăre de primăvară
compusă din soiuri străine, soiuri autohtone cât și din
linii de perspectivă create în programul de ameliorare
de la INCDA Fundulea şi după cum se poate observa din
tabelul 2, potenţialul de producţie al acesteia este
superior soiurilor martor Nicoleta și Evelina F, având
talia mai înaltă cuprinsă între 50 cm și 62 cm și
perioada de vegetație mai redusă cuprinsă între 96 și
101 zile. S-au evidențiat liniile de perspectivă F95-
1109/Profi, Mona/Mexiq Lancet2, F95-1109/Zekon care
au realizat sporuri de producție față de soiul martor
Nicoleta de 13%, 2%, și respectiv de 19%, 7% și 3% față
de soiul martor Evelina F.

Rezultate deosebite privind producția de boabe, au
înregistrat și liniile de perspectivă studiate în cultura
comparativă de orientare nr. 1, variația a fost de peste
două tone, de la 2133 kg/ha la 4517 kg/ha. Aceste linii
sunt de tip afila, cu talia cuprinsă între 42 și 92 cm, cu
rezistență bună la cădere.
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În general, se poate concluziona că sunt şanse reale de a se realiza un progres genetic în continuare pentru
o talie mai mare a plantei, o rezistenţă bună la cădere şi scuturare, productivitate ridicată şi o maturitate mai
timpurie, caracteristică importantă, pentru prevenirea pierderilor de producţie în momentul instalării secetei şi
arşiţei, în stadiul de înflorire-formarea păstăilor.

Anul acesta, au fost finalizate testările din cadrul INCDA Fundulea, la o linie de mazăre de toamnă,
12025MT4, aceasta fiind înscrisă în reţeaua oficială de testare ISTIS, în vederea înregistrării ca soi.

Linia de mazăre de toamnă 12025MT4 a fost realizată, prin selecţie individuală repetată anual, din
combinaţia hibridă Kamelot/Checo. Este o linie de tip afila cu rezistență bună la iernare, face parte din grupa
de maturitate medie, are perioada de vegetaţie de cca. 200 zile şi talia plantei de 70-85 cm. De asemenea,
linia 12025MT4, a realizat, în medie pe 3 ani, o producţie de 3380 kg/ha, depăşind soiurile martor Checo și
Ghittia F (soiuri de mazăre de toamnă) cu un spor de 18% și respectiv 10% .

Câmpul experimental de mazăre de primăvară în 
stadiul de început înflorire



În zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, arahidele găsesc condiţii ecopedologice favorabile pentru
creştere şi fructificare, condiţii care permit cultivarea cu bune rezultate a acestei specii, ocupând în cadrul
unor asolamente specifice sistemului de agricultură pe solurile nisipoase, locul leguminoasei amelioratoare
(Mitrea, I.,1993).

Mozingo, R.W. (1987) a subliniat atât rolul soiului, cât și al tehnologiei de cultivare în obținerea producției
de arahide, concluzionând că pentru obținerea unui randament ridicat este necesar să se utilizeze anumite
soiuri productive în condițiile aplicării tehnologiei adecvate de cultivare.

Pentru a cunoaște comportamentul unor linii de arahide și pentru a stabili cele mai valoroase care
urmează să fie testate în rețeaua ISTIS în vederea omologării ca soiuri care să poată fi promovate în producție,
la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni au fost înființate cultura
comparativă de orientare și cultura comparativă de concurs cu aceste linii de arahide.

În funcție de condițiile locale de producție și proveniență, pentru a înlesni recoltarea mecanizată este
necesar realizarea de soiuri cu port erect, cu talie mijlocie, cu creștere uniformă și cu păstăile grupate pentru
a preveni tasarea solului în zona de formare a păstăilor, caracterizate prin capacitate mare de producție,
calitate, precocitate, rezistente la secetă și ajungerea, în același timp la maturitate, a unui număr cât mai
mare de păstăi.

Cercetările efectuate în anul 2020 la SCDCPN Dăbuleni au urmărit comportarea unor genotipuri de arahide
sub aspect productiv, calitativ, al toleranței la secetă. Materialul biologic studiat a fost reprezentat în cultura
comparativă de concurs (CCC) de 9 linii de arahide care se deosebesc între ele prin diferite caractere
particulare alături de soiul românesc Dăbuleni folosit ca martor, iar în cultura comparativă de orientare (CCO)
de 10 linii de arahide alături de soiul românesc Dăbuleni folosit ca martor.

Activitate 2.3
Elaborarea modelului experimental privind înființarea culturii comparative de orientare și a culturii

comparative de concurs la arahide. Comportarea genotipurilor din punct de vedere al rezistenței la secetă și al
calității nutriționale a boabelor.
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Din punct de vedere termic, în perioada semănat-răsărit (sfârșit aprilie-început mai) s-au înregistrat
temperaturi medii cuprinse între 14,8–21,90C, favorabile pentru germinarea seminţelor.

Cantitatea de precipitaţii căzute în timpul perioadei de vegetație în câmpul experimental cultivat cu
arahide în anul 2020 a fost de 290,8 mm. Cea mai mare cantitate de precipitaţii căzute s-a înregistrat în luna
iulie (73,0 mm). În perioada consumului maxim cantitatea de precipitaţii a fost completată prin irigare.

Elemente climatice/Luna Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Media/
Suma

I 9,5 21,9 20,5 25,4 25,9 23,1 21,05
II 14,5 21,6 21,6 22,5 24,4 21,9 21,08
III 14,8 15,8 24,0 25,5 24,4 18,0 20,4

Media lunară 12,9 19,8 22,0 24,5 24,9 21,0 20,8
Maxima lunară (0C) 29,0 30,0 35,0 37,0 36,9 37,3 34,2

Minima lunară (0C) -2,0 8,0 6,7 14,0 12,09 7,1 7,6

Precipitații ( mm) 11,6 59,2 55,8 73,0 51,0 40,2 290,8

Temperatura medie lunară multianuală (0C) 11,9 17,1 21,6 23,1 22,6 17,8 19,01

Suma precipitațiilor lunare multianuale (mm) 47,14 62,86 70,73 55,73 32,82 46,22 315,5

Elementele climatice înregistrate la staţia meteorologică a SCDCPN Dăbuleni în perioada de 
vegetație a arahidelor în anul 2020

P2. CCDCPN Dăbuleni- ADER 1.3.2, Faza II



Răsăritul plantelor a fost aproape uniform şi eşalonat pe intervale mici de timp datorită
neuniformităţii adâncimii de plantare.

În acest an procentul plantelor răsărite variază între 85-95%. Se observă o creştere a procentului de
plante răsărite în variantele cultivate cu linii care au boabe mari.

Cât priveşte însuşirile biologice, primele flori apar în funcţie de data semănatului şi de condiţiile
climatice din perioada după semănat. Înfloritul a început la 20-23 zile de la răsărire şi a continuat apoi în tot
cursul verii până la jumătatea lunii august.

Genotipul Procentul de 
plante răsărite 

(%)

Intervalul 
semănat-răsărit

(zile)

Intervalul 
răsărit- înflorit

(zile)
Dăbuleni (Mt.) 75 17 20

L1/17 85 16 20
L2/17 80 17 23
L3/17 80 17 22
L4/17 75 18 20
L5/18 85 18 20
L6/18 80 17 22
L7/18 80 17 21
L8/19 85 17 20
L9/19 90 17 20

Observaţii fenologice la genotipurile de arahide studiate(CCC)
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Genotipul Tipul de creştere Pigmentare
a tulpinii

Talia medie a 
plantei (cm)

Număr mediu de 
lăstari/pl

Dăbuleni (Mt.) erect absent 21,6 5,3

L1/17 decumbent absent 15,3 5,3

L2/17 decumbent absent 20,3 6,0

L3/17 decumbent absent 15,0 5,3

L4/17 decumbent absent 17,3 6,3

L5/18 erect absent 29,0** 5,0

L6/18 erect absent 15,5 7,3 **

L7/18 decumbent absent 18,3 7,0 *

L8/19 decumbent absent 19,6 6,6 *

L9/19 erect absent 22,3 6,3

DL 5%= 4,8 1,3
DL1%= 6,6 1,8
DL0,1%= 9,0 2,4

Observaţii şi determinări la genotipurile de arahide în cultura comparativă de concurs
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Observaţii şi determinări la genotipurile de arahide în cultura comparativă de orientare

Genotipul Tipul de 
creştere

Pigmentarea
tulpinii

Talia medie a 
plantei (cm)

Număr mediu
de lăstari/pl

Dăbuleni (mt.) erect absent 32,0 7,0

L1/19 erect absent 19,6 6,0

L2/19 decumbent absent 26,0 7,3

L3/19 erect absent 22,6 6,0

L4/19 decumbent absent 17,3 7,0

L5/19 erect absent 32,6 7,5

L6/19 erect absent 30,6 6,3

L7/19 erect absent 27,0 6,6

L8/19 erect absent 25,3 7,3

L9/19 erect absent 20,0 5,6

D/19 erect absent 20,0 7,0

DL 5%= 5,6 1,8
DL1%= 7,6 2,5
DL0,1%= 10,3 3,4
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Din punct de vedere fiziologic, accentul cercetărilor a fost pus pe procesele desfășurate la nivel
foliar (fotosinteză și transpirație), frunzele fiind cele mai sensibile organe ale plantelor la orice modificare a
factorilor de mediu.

Fotosinteza, transpirația stomatală, conductanța stomatală și conținutul de clorofilă au fost
determinate direct în câmpul experimental, utilizând aparatele portabile LC Pro SD și clorofilmetrul CCM 200-
Plus. În laborator au fost prelucrate probe pentru determinarea conținutului în apă și substanță uscată al
frunzelor (metoda gravimetrică).

Varianta
Ora 9 Ora 12

Fotosinteza (µmol CO2/m2/s) Fotosinteza (µmol CO2/m2/s)
Medie Relativă Diferența Semnif. Medie Relativă Diferența Semnif.

Dăbuleni (Mt.)
6,89

Mt.
(100)

(Mt) 14,94 Mt. (100) (Mt)

L1/17 15,93 231,20 9,04 *** 21,22 142,03 6,28 **
L2/17 12,18 176,73 5,29 *** 7,80 52,19 -7,14 ₀₀
L3/17 17,63 255,83 10,74 *** 15,36 102,81 0,42 -
L4/17 17,18 249,35 10,29 *** 18,65 124,81 3,71 -
L5/18 19,39 281,42 12,50 *** 23,06 154,33 8,12 ***
L6/18 17,42 252,83 10,53 *** 15,07 100,85 0,13 -
L7/18 15,71 228,01 8,82 *** 15,48 103,64 0,54 -
L8/19 12,21 177,26 5,32 *** 19,04 127,47 4,10 -
L9/19 12,72 184,62 5,83 *** 15,76 105,51 0,82 -

DL 5% = 2,53
DL 1 % = 3,48
DL 0,1% = 4,73

DL 5% = 4,29
DL 1 % = 5,89
DL 0,1% = 8,01

Variaţia fotosintezei la liniile de arahide în cultura comparativă de concurs

P2. CCDCPN Dăbuleni- ADER 1.3.2, Faza II



Varianta

Ora 9 Ora 12

Transpiraţia (mmol H2O/m2/s) Transpiraţia (mmol H2O/m2/s)

Medie Relativă Diferența Semnif. Medie Relativă Diferența Semnif.

Dăbuleni (Mt.) 1,10 Mt (100) (Mt) 2,34 Mt (100) (Mt)

L1/17 2,53 230,00 1,43 *** 4,01 171,37 1,67 ***

L2/17 1,90 172,73 0,80 *** 2,04 87,04 -0,30 ₀
L3/17 2,56 232,42 1,46 *** 4,18 178,63 1,84 ***

L4/17 2,90 263,64 1,80 *** 3,89 166,10 1,55 ***

L5/18 2,72 246,97 1,62 *** 4,60 196,58 2,26 ***

L6/18 2,85 258,79 1,75 *** 3,55 151,85 1,21 ***

L7/18 3,45 313,64 2,35 *** 4,38 187,04 2,04 ***
L8/19 3,02 274,55 1,92 *** 5,12 218,80 2,78 ***

L9/19 2,36 214,85 1,26 *** 4,25 181,48 1,91 ***

DL 5% = 0,08
DL 1 % = 0,11
DL 0,1% = 0,15

DL 5% = 0,298
DL 1 % = 0,409
DL 0,1% = 0,556

Variaţia transpiraţiei foliare la liniile de arahide în cultura comparativă de concurs
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Corelația dintre fotosinteză și transpirație la arahide

Între fotosinteză și transpirație s-au stabilit corelații pozitive, asigurate din punct de
vedere statistic. Denumită răul necesar al plantelor, transpirația foliară s-a intensificat direct
proporțional cu fotosinteza.
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Zona solurilor nisipoase de la Dăbuleni este frecvent afectată de secetă în timpul perioadei de vegetaţie a
plantelor, cu atât mai mult dacă vorbim de perioada iulie-august. Seceta are numeroase efecte, atât asupra
solului, cât şi asupra plantelor. Unul dintre aceste efecte se manifestă similar atât asupra plantelor, cât şi
asupra solului şi constă în concentrarea soluţiei solului şi a sucului celular. Seceta şi evapotranspiraţia
determină concentrarea soluţiei solului, care devine hipertonică faţă de sucul celular, ceea ce împiedică
absobţia apei de către plante. În acelaşi timp, pierderea apei din plante prin transpiraţie, conduce la
concentrarea sucului celular, care devine hipertonic faţă de soluţia solului, astfel încât, plantele pot absorbi
apa din sol până când soluţiile devin izotonice. În cazul plantelor adaptate la stresul hidric, concentrarea
sucului celular se poate datora şi sintezei de noi substanţe osmotic active. Acumularea acestor substanţe
determină concentrarea sucului celular, scăderea potenţialului osmotic, ceea ce asigură plantelor capacitatea
de a absorbi cantităţile mici de apă din solurile aride.

Varianta SU
%

Apa
totală

%

Apa
liberă

%

Apa
legată

%

Concentraţia 
sucului 
celular

%
Dăbuleni 

(Mt.)
27,45 72,55 68,62 3,93 10,5

L1/17 27,79 72,21 67,45 4,76 10,1

L2/17 26,72 73,28 70,11 3,17 10,1

L3/17 26,38 73,62 69,34 4,28 10,9

L4/17 26,03 73,97 70,31 3,66 9,9

L5/18 23,80 76,20 73,08 3,12 10,6

L6/18 30,24 69,76 64,81 4,95 10,9

L7/18 24,74 75,26 72,54 2,72 10,9

L8/19 26,05 73,95 69,89 4,06 10,5

L9/19 25,34 74,66 70,52 4,14 9,8

Conținutul în apă, substanță uscată și concentrația sucului vacuolar la 
arahide (CCC)

Varianta SU 
%

Apa
totală

%

Apa
liberă

%

Apa
legată

%

Concentraţia 
sucului celular

%

Dăbuleni
(Mt.) 25,47 74,53 70,23 4,30 9,7

L1/19 25,44 74,56 70,22 4,34 10,0
L2/19 26,39 73,61 69,57 4,04 9,0
L3/19 27,02 72,98 68,91 4,07 9,0
L4/19 24,76 75,24 71,19 4,05 9,3
L5/19 25,88 74,12 70,35 3,77 9,3
L6/19 25,85 74,15 70,02 4,13 9,5
L7/19 25,00 75,00 71,08 3,92 9,2
L8/19 27,50 72,50 67,91 4,59 9,6
L9/19 23,84 76,16 71,92 4,24 9,6
D/19 27,74 72,26 67,58 4,68 10,7

Conținutul în apă, substanță uscată și concentrația sucului 
vacuolar la arahide (CCO)
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Genotipul Proteine (%) Grăsimi (%)

CCO
L2/19 35,1 43,1

L3/19 30,8 41,9

L4/19 31,9 44,6

L5/19 29,9 43,0

D/19 32,6 42,1

CCC
L2/17 34,4 41,2

L3/17 29,0 45,0

L4/17 31,6 40,8

L5/18 30,7 42,5

L6/18 28,5 40,6

Principalele componente biochimice ale bobului la câteva linii de arahide luate în studiu
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Genotipul Nr. de 
păstăi

mature/pl

Prod. 
medie
(kg/ha)

Prod.
relativă

(%)

Dif. faţă 
de martor
(kg/ha)

Dăbuleni (Mt.) 28,3 2428 100 Mt.
L1/17 37,3 2500 102,9 +72
L2/17 24,0 3047 125,4 +619
L3/17 27,6 3762 154,9 +1334 *
L4/17 16,6 2667 109,8 +239
L5/18 21,3 3500 144,1 +1072
L6/18 32,0 2714 111,7 +286
L7/18 35,3 3166 130,3 738
L8/19 28,0 2357 97,0 -71
L9/19 41,6 1809 74,5 -619

Genotipul Nr. de 
păstăi

mature/pl

Prod.
medie
(kg/ha)

Prod.
relativă

(%)

Dif.faţă de 
martor
(kg/ha)

Dăbuleni (Mt.) 39,3 2047 100 Mt.
L1/19 24,6 1881 91,8 -166
L2/19 35,6 2762 134,9 +715
L3/19 28,6 2167 105,8 +120
L4/19 28,0 2238 109,3 +191
L5/19 20,0 1952 95,3 -95
L6/19 23,0 2928 143,0 +881
L7/19 35,3 2976 145,3 +929
L8/19 30,6 2643 129,1 +596
L9/19 29,0 2428 118,6 +381
D19 45,0 2983 145,7 +936

P2. CCDCPN Dăbuleni- ADER 1.3.2, Faza II

Rezultate de producţie la arahide (CCO)Rezultate de producţie la arahide(CCC)

DL5%= 1081 kg/ha
DL1%= 1469 kg/ha
DL 0,1%= 1992 kg/ha

DL5%= 1271 kg/ha
DL1%= 1745 kg/ha
DL0,1%= 2373 kg/ha



CONCLUZII

În zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, toate genotipurile de arahide studiate găsesc suficiente
resurse termice necesare pentru creştere, fructificare şi maturare.

Temperatura şi radiaţia solară au influenţat direct gradul de deschidere a stomatelor şi implicit procesele
de fotosinteză şi transpiraţie foliară, între aceşti indici fiziologici stabilindu-se corelaţii semnificative.

Plantele supuse stresului termohidric au avut un conţinut de apă mai mic la nivelul frunzelor, ceea ce a
condus la concentrarea sucului celular, astfel încât, plantele să poată absorbi cantităţile mici de apă existentă
în sol.

Rezultatele privind comportarea fiziologică a unor genotipuri de arahide în cultură comparativă de
orientare au scos în evidenţă sensibilitatea sporită a genotipului L7/19 la stresul termohidric specific zonei de
sud-vest a României.

La liniile cultivate în cultură comparativă de concurs cele mai bune rezultate, în fenofaza de înflorit, s-au
înregistrat la genotipul L5/18.

Din sortimentul de linii studiate din punct de vedere productiv s-a remarcat în cultura comparativă de
concurs linia L3/17 cu un spor de 1334 kg/ha, asigurat ca semnificativ din punct de vedere statistic față de
soiul martor Dăbuleni.

În vederea creerii de noi soiuri de arahide, în programele de ameliorare se vor alege liniile cu potenaţial
fotosintetic productiv şi o transpiraţie foliară redusă.

În funcție de condițiile locale de producție și proveniență, pentru a înlesni recoltarea mecanizată este
necesar realizarea de soiuri cu port erect, cu talie mijlocie, cu creștere uniformă și cu păstăile grupate pentru
a preveni tasarea solului în zona de formare a păstăilor, caracterizate prin capacitate mare de producție,
calitate, precocitate, rezistente la secetă și ajungerea, în același timp la maturitate, a unui număr cât mai
mare de păstăi.
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