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informații în domeniul de interes



FAZA 1/ 2015: 

Asigurarea suportului informaţional ca punct de plecare în 
elaborarea unei strategii eficiente de realizare şi dezvoltare 

proiect. 





Acest studiu s-a
efectuat cu scopul
de a ne racorda la
dezvoltarea
durabilă a
agriculturii /
zootehniei, o nouă
filozofie a
dezvoltării, larg
împărtăşită pe pan
mondial şi totodată
proprie Uniunii
Europene, dar pe
care trebuie să o
adopte şi ţara
noastră.

O hrană sigură și de calitate presupune acces la o hrană de calitate
nutrițională corespunzătoare, disponibilitate a acesteia și putere de
cumpărare. Un instrument principal în asigurarea acesteia este
reprezentat de sectorul vegetal și animal, iar ameliorarea plantelor și
utilizarea plantelor ameliorate în hrana animalelor într-un mod
eficient sunt căi prin care se contribuie la satisfacerea acestor cerințe.

Ameliorarea plantelor reprezintă știința prin care sunt aplicate
principiile geneticii pentru îmbunătățirea caracteristicilor plantelor
utilizate de om



 Dincolo de aspectele legate de creșterea producției, ameliorarea plantelor este un
instrument de creștere a adaptabilității plantelor la schimbările climatice, de creștere a
eficienței producției și pentru sisteme de producție prietenoase față de mediu. Cercetări
anterioare au evidențiat faptul că s-au obținut avantaje remarcabile prin
îmbunătățirea producției și calității furajelor prin intermediul ameliorării.

 Din punct de vedere al nutriției animale, cerințele pe care trebuie să le satisfacă
plantele ameliorate se referă la:

producție corespunzătoare de hrană de calitate înaltă cu minimă utilizare a
resurselor, ca apa, energia fosilă, nutrienți și a suprafaței arabile;

creșterea rezistenței la boli, toleranță la secetă, și nivelul sărurilor în sol; obținerea de
plante cu un conținut redus în factori antinutriționali;

creșterea conținutului și disponibilului de constituienți din plante care determină
valoarea nutritivă a acestora (aminoacizi, acizi grași favorabili sănătății și vitamine);

o mai bună digestibilitate și utilizare a nutrienților și reducerea poluării prin excretă
(Flachowsky, Chesson, & Aulrich, 2005).



 În ultimii ani, creșterea calității furajelor și utilizarea lor în hrana animalelor a fost

însoțită de îmbunătățirea producției animalelor, plantele fiind adaptate cerințelor

animalelor prin identificarea/ îmbunătățirea acelor caracteristici care să permită

încorporarea eficientă a proteinei din plantă în lapte și/sau carne și astfel, să se

reducă poluarea cu N.

 Aditivii furajeri au fost adăugați în hrana animalelor în scopul furnizării de nutrienți
esențiali (vitamine, aminoacizi etc.) care să asigure o bună stare de sănătate,

performanțe superioare și conversia eficientă a constituienților hranei în produse de

origine animală.

 Pe de altă parte, produșii din plante modificate genetic pot fi utilizați ca aditivi

neesențiali (e.g. enzime).



 Creșterea conținutului proteic sau în anumiți aminoacizi (lizină, metionină);

 Creșterea conținutului în lipide sau în anumiți acizi grasi;

 Creșterea cantității și a formelor modificate de amidon (amidon cu înalt conținut în

amilopectină și diferite caracteristici de degradare);

 Creșterea conținutului sau o mai bună biodisponibilitate a anumitor aminoacizi,

elemente minerale și vitamine;

 Creșterea conținutului în anumite substanțe ce pot contribui la bunăstarea

animalelor (ex. uleiuri esentiale) sau care ajută procesele de digestie (enzime,

prebiotice);

 O mai bună digestibilitate / disponibilittate a anumitor constituienți sau a energiei.

Ca obiective de perspectivă, semnalate de Flachowsky, Chesson, & Aulrich, (2005), în 

procesul de ameliorare al plantelor enumerăm:



Identificarea setului de date 
fundamentat din cercetările 

anterioare. Listarea 
plantelor furajere; selecţia 

plantelor cu potenţial 
valoros pentru animale.



 În tara noastră există câteva

institute/ stațiuni precum

Fundulea, SCDA Turda și Secuieni

etc., cu tradiție în ameliorarea

plantelor.

 În această etapă s-au prelevat o

serie de probe de plante ameliorate

la care s-au efectuat o parte din

analizele chimice urmand ca în

etapele 2-3 să fie definitivate, iar

ulterior să fie testate în hrana

animalelor.



 Lucerna (Medicago sativa L.) este principala plantă furajeră

din România, care ocupă o suprafață cuprinsă între 136.300

şi 442.000 ha, ceea ce a reprezentat 29,7-31,6% din structura

bazei furajere ţara noastră fiind prezentă în clasamentul

ţărilor mari cultivatoare de lucernă, după SUA, Argentina,

Italia (Schitea, 2010).

 Soiurile de lucernă create la Fundulea (Schitea și Varga, 2007,

Schitea, 2010): Fundulea 652, Luxin, Lutetia, Gloria, Triumf,

Adoniz, Selena, Topaz, Sigma, Magnat, Granat, Satelit, Dana,

Alina, Dorinela, Mădălina, Sandra, Cosmina, Adin, Carina,

Mihaela. Roxana.



 Mazărea (Pisum arvense). La Fundulea au fost iniţiate şi s-au dezvoltat cercetări în

domeniul ameliorării mazării pentru boabe. Ca obiectiv s-a avut în vedere crearea unor

soiuri cu performanţe superioare, mai bine adaptate condiţiilor din diferite zone de

cultură, îndeosebi din cele de stepă, în care mazărea ocupă cele mai mari suprafeţe în

cultură.Mazărea este un ingredient furajer cu potențial nutrițional valoros datorită

conținutului în proteine, vitamine și săruri minerale (Bărbieru și Niță, 2014), comparabil

cu al şrotului de soia (Hăbeanu și col. 2009).

 Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă a mazărei (g/kg SU):

 SU –872;

 PB-255; PBD –226,9; PA (proteină accesibilă) –113,5; VB (valoarea biologică) –0,50;

 Liz. –17,7; Liz. D. –16,28;

Met. +Cis. –5,9; Met. + Cis. D. –4,54;

triptofan –2,5;

treonină- 10,12;

 GB –20; GBD –8,6; CB-70;

 CBD –50,40;

 amidon- 512; zahăr –65;

 EB –19,11Mj. EMc (energie metabolizabilă corectată) –15,11 MJ;

 SFB (substanţe fermentescibile bacteriene) 137.



Aminoacizi
Șrot de soia Mazãre Șrot de floarea soarelui

brut Digestibil * brut Digestibil brut Digestibil

Metionină 0,64 0,55 0,23 0,17 0,79 0,68

Cistină 0,67 0,33 0,60

Met+Cis. 1,30 1,06 0,56 0,37 1,39 1,11

Lizină 2,75 2,37 1,57 1,31 1,21 0,90

Treonină 1,76 1,39 0,81 0,56 1,27 0,92

Triptofan 0,58 0,48 0,20 0,13 0,41 0,32

* digestibilitate aparentă ileal; Analize efectuate la INCDBNA Balotești

Soiuri de mazăre create la Fundulea (Bărbieru și 
Niță, 2014):

F53-54; Miral; Corina: Dorica; Marina; Rodil; Alina; 

Mona; Aurora; Nicoleta, ultimul în 2012.



 Cânepa (Cannabis sativa). Cânepa este una dintre cele mai vechi plante

industriale. Cultura cânepei este atestată pe teritoriul Romaniei încă din

neolitic. Seminţele de cânepă conţin aproximativ 30% ulei, 80% din acesta fiind

constituit din acizi graşi esenţiali nesaturaţi ce nu sunt sintetizaţi de

organismul uman şi 31% proteine uşor digerabile care pot completa sau înlocui

alte surse de proteine.

 Proteina din cânepă conţine toţi cei 21 de aminoacizi cunoscuţi, inclusiv cei 8

aminoacizi esenţiali pe care organismul uman adult nu îi poate produce

(leucina, lizina, metionina, fenilalanina, triptofanul, valina şi treonina).

 Nu mai puţin important este conţinutul crescut de acizi graşi Omega 3 şi

Omega 6 din compoziţia seminţelor de cânepă.

http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/ce-se-intampla-doctore-02-03-12-care-sunt-cele-mai-bune-surse-de-omega-3-video-9365203/


 În această etapă de derulare a proiectului ADER 6.1.1 soiul Jubileu a fost analizat din punct de vedere

chimic, analiză redată mai jos: SU: 89,67%; PB 21,26%; GB 27,70%; Cel 28,82%; Cen 4,37%; Ca 0,09%;

P 0,93%; Mg 0,55%. De asemenea s-a determinat compoziția centezimală în acizi grași (17,06% acid gras

alfa-linolenic, respectiv 53,79% linoleic).

 Au fost întocmite recepturi de nutreț combinat

 S-a demarat testarea biologică pe purcei hibrizi Topigs în faza de creștere – îngrășare.

 Derularea experimentului are bază protocolul aprobat de Comitetul de etică al INCDBNA Balotești.
Experimentul se derulează pe un număr de 20 porci hibrizi Topigs [♀ Large White x Hybride (Large White

x Pietrain) × ♂ Talent, preponderent Duroc], în perioada de creștere - îngrășare. Animalele supuse testării

nu au prezentat semne sau indicii ca ar avea diaree sau alte boli clinice. Animalele au fost repartizate

randomizat în 2 loturi omogene (control și experimental), cu o greutate medie inițială de 40 Kg.



Soia (Glycine hispida). Soia este o excepțională sursă de nutrienți, în special proteină (44-48%), 

aminoacizi (tabelul 3) vitamine și minerale, grăsime cu un conținut favorabil în acizi grași 
polinesaturați (în special n-6).

 Penuria resurselor proteice clasice, impune folosirea în hrana animalelor a ingredientelor

disponibile local şi, în acelaşi timp, găsirea de soluţii prin care să se realizeze o

îmbunătăţire a potenţialului bioproductiv al acestora. Existenţa unor limite în utilizarea

acestor materii prime furajere, se datorează prezenţei în cantităţii ridicate a factorilor

antinutriţionali. Cea mai mare cantitate a şrotului de soia este adusă din import la preţuri

ridicate.

 La SCDA Turda s-au obținut varietățile de soia : Felix, Onix, Eugen, DarinaTD, Cristina

TD, Malina TD (www.scdaturda.ro).

 Cercetări de ameliorare a soiei s-au derulat și la SCDA Fundulea obținându-se astfel

următoarele soiuri: Flora și Violeta în 1972, Precoce 90 în anul 1979, Tomis 1981,

Danubiana 1983, Atlas 1986, Lena și Stil 1988, Victoria 1990, Columna 1995, Triumf

1996, Românesc `99. 1999, Daciana 2006.

 Obiective (David, 2007:
sporirea potenţialului de producţie

îmbunătăţirii calităţii boabelor (conţinut în proteine şi ulei).

ridicarea conţinutului în proteine (peste 44 %) şi în ulei (peste 24%), precum şi

îmbunătăţirea calităţii acestora.

http://www.scdaturda.ro/


Triticale. Soiul de triticale STIL a fost creat prin selecţie individuală repetată anual
din combinaţia hibridă 6741W1-10/5735W3-324. Experimentarea ecologică,
efectuată în reţeaua de staţiuni a INCDA Fundulea, a scos în evidenţă că soiul Stil
se caracterizează printr-un potenţial şi o stabilitate ridicate ale producţiei.

Soiul Stil are caracteristici bune de calitate pentru a fi folosit în nutriţia animalelor
ca furaj concentrat, siloz sau masă verde. Soiul de triticale TITAN a fost creat la
INCDA Fundulea prin selecţie individuală repetată anual din combinatia hibridă
complexă 12TK 2-1/121TJ 2-3 // 37TK 1-1.

Soiul Titan are caracteristici bune de calitate pentru a fi folosit în nutriţia animalelor ca
furaj concentrat, siloz sau masă verde. Ca furaj, masă verde sau siloz, este recomandat
în nutritia bovinelor şi a ovinelor, iar ca boabe, în furajarea animalelor monogastrice
(păsări şi porci), datorită coţinutului mai ridicat în lizină.



Grâu. Soiul de grâu comun de toamnă LITERA a fost obţinut la INCDA-Fundulea
din combinaţia hibridă complexă ERYT26221/96869G1-//GLOSA prin selecţie
individuală în urma homozigotării rapide prin sistemul Zea. Soiul Litera are tufa
plantei semiculcată spre culcată, în faza de înfrăţire. Frunza steag are poziţia
semiaplicată, după faza de înflorit. Frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime şi sunt
acoperite cu un strat ceros nu prea intens în a doua parte a perioadei de umplere a
boabelor.

Sorg. Specia devine foarte importantă în ultima vreme, deoarece poate fi considerată o
bună alternativă la cultura porumbului în zonele secetoase. Acest lucru se datorează
faptului că sorgul rezistă la temperaturile ridicate din timpul verii și realizează
producţii mari chiar și în condiții de stres hidric. Sorgul poate creşte cu mai puțin de
100 mm/ciclu de creștere, perioada critică la secetă este mai scurtă cu aproximativ
20 de zile decât la porumb (27 de zile la sorg şi 46 de zile la porumb), iar polenul
poate rezista la temperaturi mari, de 45-50°C, în timp ce polenul de porumb rezistă
până la 35-40°C. Un alt avantaj al culturii de sorg este atacul slab de boli și
dăunători. Pentru combaterea fusariozei, este suficientă cultivarea de hibrizi ce
prezintă toleranță la această boală, iar pentru combaterea viermilor Agriotes, se aplică
un tratament specific la pregătirea patului germinativ. Sorgul este foarte valoros din
punct de vedere nutriţional.



Efectuarea unor 
observaţii specifice în 
experienţele de sorg 
amplasate în câmpul 

experimental al unităţii.



 Scopul principal al cercetărilor efectuate îl constituie: elaborarea şi promovarea

mijloacelor tehnologice la sorg în scopul creşterii cantitative şi calitative a producţiei

agricole.

 În cercetările efectuate s-au avut în vedere următoarele obiective: studiul unor hibrizi

de sorg, cultivaţi în silvostepa Centrului Moldovei şi stabilirea genotipurilor cu cea

mai mare adaptabilitate la condiţiile pedoclimatice din zona de influenţă; stabilirea

efectului fertilizării cu diferite doze de azot şi fosfor asupra producţiei şi calităţii

boabelor şi stabilirea influenţei desimii de semănat asupra producţiei şi calităţii.

 Prima experienţă a vizat cultura sorgului pentru boabe, iar în acest scop, în câmpul

experimental s-a amplasat o experienţă trifactorială, de tipul A x B x C. A doua

experienţă a vizat cultura sorgului pentru siloz şi în acest scop, în câmpul

experimental s-a amplasat o experienţă bifactorială, de tipul A x B

Condiţiile climatice ale anului agricol 2015 au fost total atipice culturilor

de camp, însă sorgul a fost specia care s-a făcut remarcată în acest an

prin adaptabilitatea sa ridicată la aceste condiţii şi prin obţinerea unor

producţii de boabe şi substanţă uscată ridicate.



Studiu de referinţă privind importanța
ameliorării plantelor și potențialul de
utilizare a acestora în hrana animalelor.

Tabele cu date stocate privind plante
furajere recent ameliorate şi prezentate ca
modul important în structura bazei de date.



Plus de cunoștințe în domeniul de interes ce
asigură fundamentul tehnico-științific necesar
derulării în bune condiții a fazelor ulterioare
ale proiectului.

Realizarea unei baze de date cu implicații
benefice în practica zootehnică



Sorg boabe Producţiile obţinute în anul 2015 au fost fluctuante sub influenţa factorilor
tehnologici studiaţi şi au fost cuprinse între limitele de la 1915 kg/ha (Alize x
150.000 b.g./ha x N0P0) la 9254 kg/ha (Fundulea 32 x 300.000 b.g./ha x
N120P120)

Comparativ cu varianta martor – media experienţei, în acest an, s-au realizat 
21 de sporuri de producţie asigurate statistic, iar variaţia acestora a fost de la 
293 kg/ha (Armida x 250.000 b.g./ha x N80P80) până la 3748 kg/ha 
(Fundulea 32 x 300.000 b.g./ha x N120P120). 

Rezultatele obţinute în acest an scot în evidenţă faptul că sorgul preferă atât
desimi mari la semănat, cât şi doze de fertilizare cu azot şi fosfor ridicate.



Sorg siloz Rezultatele experimentale obţinute la sorgul pentru siloz, în acest
an agricol, indică o diferenţiere semnificativă a producţiei de
substanţă uscată, în funcţie de genotipul cultivat şi desimea de
semănat.

Chiar dacă acest an agricol a fost extrem de secetos, sorgul pentru
siloz a reuşit să realizeze producţii bune de substanţă uscată.
Astfel, nivelul minim al producţiilor s-a înregistrat la interacţiunea
dintre Fundulea 135 ST (15,56 t/ha), iar cel maxim la
interacţiunea dintre BMR Gold x 35 b.g./ha (25,66 t/ha).



Rezultatele obținute în acestă
etapa vor fi valorificate în etapele
următoare de derulare a
proiectului prin includerea acestor
plante ameliorate în hrana
animalelor de interes zootehnic, în
vederea creșterii competitivității
sectorului de creșterea animalelor,
a siguranței și calității produselor,
scăderea impactului asupra
mediului. S-au pus bazele
valorificării eficiente în hrana
animalelor de fermă a acestor
resurse furajere, generate de
ameliorarea plantelor şi evoluţia
diverselor industrii alimentare/
non-alimentare.

Un instrument principal în
asigurarea unei hrane
sigure şi de calitate este
reprezentat de sectorul
vegetal și animal. Procesul
de ameliorare al plantelor
și utilizarea într-un mod
eficient a plantelor
ameliorate în hrana
animalelor sunt căi prin
care se contribuie la
satisfacerea acestor
cerințe.

Lucerna, mazărea, cânepa triticale,
soia, sorgul, grâul, sunt câteva din
plantele ameliorate identificate în
această fază al căror potențial este
incomplet cunoscut pentru sectorul
de creştere al animalelor.
Caracterizarea nutrițională a
acestora, dar şi al altor plante
identificate pe parcursul derulării
proiectului, va permite elaborarea
unui program experimental pentru
testarea pe animale de interes
zootehnic.


