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INTRODUCERE 

 

Prin cultivarea grâului spelta se poate aplica metoda numărului minim de lucrări, prin 

care se contribuie la refacerea structurii solului. În general se poate constata că grâul nu modifică 

însuşirile fizice şi chimice a solului, nu are efect negativ asupra microorganismelor din sol, 

dimpotrivă are efect pozitiv, reparatoriu. Fiind o plantă viguroasă nu permite îmburuienarea 

solului peste limita admisă, adică luptă cu buruienile și îmburuienarea nu influenţează decisiv 

producţia obţinută. 

Grâul este cea mai importantă cultură alimentară din lume și se cultivă în peste o sută de 

țări, pe cea mai mare suprafata din terenurile arabile, 225.622.452 ha (Anuar FAO 2009). Anual, 

se cultiva peste 200 de milioane de hectare cu grâu. La noi, există grâu doar pe un sfert din 

totalul suprafeței arabile (2.140.500 ha) și pe aproximativ o treime din suprafețele pe care mai 

pot fi cultivate cereale (Anuar FAO 2009). 

De la grâu se întrebuințează în primul rând boabele, pentru prepararea pâinii și a 

produselor făinoase. Istoria omenirii de la început şi până în prezent este istoria luptei pentru 

hrană, care continuă permanent şi devine tot mai acută. Contradicţia dintre densitatea în creştere 

a populaţiei şi consumul total de cereale de pe o parte şi nivelul de producere al acestora pe de 

altă parte, au condus în multe ţări la crearea unor condiţii în care cerealele devin o materie primă 

strategică. 

Cercetările efectuate demonstrează că mai mult de 800 milioane de oameni în lume 

suferă de foame şi în fiecare 5 minute în lume moare un copil de inaniție. În 2011 populaţia 

globului a ajuns la 7 miliarde de oameni şi până în 2050 va atinge 9 miliarde. Experţii constată 

că mărirea volumului de produse alimentare în lume în cea mai mare măsură depinde de sporirea 

recoltelor care, la rândul lor, astăzi cresc mai încet decât populaţia şi, totuşi, la momentul actual, 

agricultura este singura sursă reală care ar putea rezolva problemele alimentaţiei. 

În România, din diverse motive, producerea grâului de toamnă în ultimii ani a scăzut, 

astfel că apare necesitatea unei analize și aprecieri asupra eficienței economice a producerii 

grâului de toamnă și elaborarea unor strategii concrete care să contribuie la sporirea nivelului de 

rentabilitate a acestui produs. 
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Alegerea unui soi de grâu care să asigure o cât mai bună concordanţă între resursele 

pedoclimatice ale zonei şi particularităţile biologice ale soiului este o condiţie esenţială pentru 

obţinerea unei producţii mari şi stabile. Pe lângă capacitatea ridicată de producţie, soiurile 

trebuie să posede şi o bună rezistenţă la principalii factori de risc şi să aibă un potenţial calitativ 

corespunzător cerinţelor.  

Nivelul producţiilor obţinute depinde, evident de aplicarea optimă a tuturor verigilor 

tehnologice începând cu alegerea soiului şi terminând cu recoltatul. Alegerea celor mai bune 

soiuri dintre cele recomandate în zonă, nu poate garanta singură, obţinerea unor recolte ridicate, 

dacă nu se aplică întreaga gamă de măsuri tehnologice la un nivel optim. În tehnologia de cultură 

a grâului, bazele unor recolte ridicate se pun o dată cu înfiinţarea culturii, care cuprinde o serie 

de secvenţe tehnologice menite să conducă la realizarea de lanuri bine încheiate la răsărire. 

Produsul obţinut trebuie să satisfacă atât cantitativ, cât şi calitativ. În prezent, deşi 

cantitatea este foarte importantă, se pune tot mai mult bază pe calitate, consumatorii se 

orientează spre alimente care să contribuie şi la creşterea nivelului de trai printr-o alimentaţie 

sănătoasă, obținută din produse ecologice. 

         

 Coordonarea științifică a cercetărilor prezentate, interpretarea rezultatelor, precum și 

elaborarea acestei lucrări s-au realizat sub îndrumarea distinsului Profesor universitar doctor 

inginer Gavrilă MORAR căruia îi adresez și pe această cale cele mai sincere mulțumiri pentru 

sprijinul profesional și moral acordat permanent pe parcursul elaborării prezentei teze. 

            Mulțumiri adresez și colectivului de la Disciplinele de Fitotehnie și Fiziologie pentru 

sprijinul acordat în timpul pregătirii tezei de doctorat. 

            Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc familiei mele, soțului și părinților, pentru întreg 

devotamentul și sprijinul de care au dat dovadă pe toată perioada elaborării prezentei lucrări.  

 

 

 



Ing. Oana Ofelia Gheolțan (Mureșan)                                                                              Rezumat  

 

 

6 

 

CAPITOLUL I. SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ PE 

PLAN MONDIAL ȘI ÎN ROMÂNIA 

 

În capitolul I sunt prezentate cauzele care au dus la apariția precum și răspândirea 

conceptului de agricultură ecologică, conceptul de agricultură ecologică, situația agriculturii 

ecologice în lume și în România, cu evoluția suprafețelor cultivate în acest sistem de agricultură 

și de asemenea cultura ecologică a grâului. 

 

CAPITOLUL II. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND 

BIOLOGIA ȘI TEHNOLOGIA GRÂULUI SPELTA ÎN SISTEM 

ECOLOGIC 

 

 În acest capitol se redă stadiul actual al cercetărilor privind cultura grâului spelta în 

sistem ecologic, fiind descrisă biologia și morfologia, precum și tehnologia de cultivare a grâului 

spelta în acest sistem de agricultură (amplasarea culturii, asolamentul, lucrările solului, sămânța 

și semănatul, lucrări de îngrijire și recoltarea).  

 

CAPITOLUL III.  OBIECTIVELE CERCETĂRILOR.  MATERIALUL 

BIOLOGIC ȘI METODA DE LUCRU. CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE 

ÎN CARE S-AU DESFĂȘURAT CERCETĂRILE  

 

3.1.  OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

Obiectivele cercetărilor au fost: 

 studiul unor aspecte de biologie a grâului spelta în condiţiile din Transilvania 

(determinarea unor însușiri ale semințelor: MMB, energie și facultate 
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germinativă, intensitatea respirației semințelor), capacitatea de înfrățire, rezistența 

la iernare; 

 particularităţile creşterii şi dezvoltării comparativ cu soiurile de grâu comun; 

 identificarea unor mijloace ecologice (organice, biologice) de stimulare a 

producției (fertilizarea organică cu gunoi de grajd, fertilizarea foliară cu 

fertilizanți naturali); 

 capacitatea de producţie în condiţiile de la Jucu şi însuşirile calitative ale grâului 

spelta (cu referire la conţinutul de proteină şi gluten); 

 Determinarea desimii optime de cultivare a grâului spelta. 

 

3.2.  MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT 

 Pentru studiul pretabilității grâului spelta la sistemul de agricultură ecologică s-au luat în 

studiu două soiuri de grâu comun, Apullum, soi creat la SCA Turda și Kappo, de proveniența 

austriacă, alături de soiul Oberkulmer rotkorn din subspecia spelta. 

3.3.  BIOFERTILIZATORI  ECOLOGICI  UTILIZAȚI 

Dintre îngrășămintele cu aplicare foliară admise în agricultura ecologică s-au utilizat 

următoarele: Biomit plussz, Biostar, Biofert, Maxiroot, Terra Sorb și Glutaxin în dozele 

recomandate de producători. Aplicarea biofertilizatorilor s-a efectuat în fiecare an, în trei faze de 

vegetație a grâului: la alungirea paiului, în faza de burduf și după înflorire. 

 

3.4. METODA DE LUCRU ȘI MATERIALELE FOLOSITE PENTRU 

EXPERIMENTARE 

 

3.4.1  Determinarea facultății germinative și a germinației semințelor cu descărcări Corona 

Experiența a constat în determinarea influenței efectului Corona asupra energiei şi 

facultății germinative a seminţelor de grâu spelta după ce boabele au fost expuse unor tratamente 

în câmpuri electrice intense sau descărcări Corona. Pentru aceasta s-a utilizat un stand de tratare 

pe care s-au realizat testele de expunere a probelor. 
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3.4.2 Determinarea respirației semințelor 

Cercetările efectuate au urmărit determinarea diferențelor de intensitate a respiraţiei 

seminţelor de grâu comun și grâu spelta în perioada de germinaţie prin metoda Pfeffer, 

determinarea făcându-se titrimetric.  

Metoda Pfeffer implică o instalaţie complexă în care circulă aerul încărcat cu CO2 care 

este constant purificat şi care permite determinarea cantitativă a CO2 eliberată după analiza 

respiraţiei seminţei.  

 

3.4.3 Determinarea conținutului de proteină  brută 

Determinarea conţinutului în proteină brută s-a făcut conform STAS 6283/4-84 prin 

mineralizarea şrotului de grâu cu acid sulfuric, în prezenţa unui catalizator, conform metodei 

Kjeldahl, alcalinizarea mineralizatului, urmată de distilarea şi titrarea amoniacului eliberat. 

 

3.4.4 Determinarea conținutului de gluten și a indicelui de deformare  

Determinarea conținutului de gluten umed s-a efectuat în laborator luându-se din proba 

măcinată 50 g, care au fost introduse fără pierderi într-un mojar de porţelan, s-a adaugat 25 ml 

soluţie 2% de clorură de sodiu şi s-a frământat 3-4 minute. Aluatul astfel obţinut s-a acoperit şi  

lăsat în repaus timp de 5 minute, după care s-a spălat cu soluţie de clorură de sodiu 2% deasupra 

unei site dese de mătase. 

Pentru determinarea indicelui de deformare, din glutenul umed obţinut s-au cântărit 5 g, 

s-au modelelat sub formă sferică şi s-au aşeazat pe o placuţă de sticlă pătrată cu latura de 80 mm. 

După un minut s-a măsurat diametrul sferei cu ajutorul unei foi de hârtie milimetrică peste care 

s-a aşezat plăcuţa cu gluten. Citirea s-a făcut privind perpendicular de sus în jos, mai întâi la un 

capăt şi apoi la celălalt al diametrului a cărui lungime s-a măsurat (FOTINI-TEODORESCU 

DESPINA , 2000). 
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3.5. METODA DE CERCETARE 

 

3.5.1. Cercetări privind biologia grâului spelta 

 

Experiența 1.- Determinarea MMB-ului la soiurile experimentate 

 

 Determinarea MMB-ului s-a efectuat la cele trei soiuri de grâu pretabile la agricultura 

ecologică luate în studiu. 

Factorul A-anul experimental cu graduările: 

a1 - 2006 

a2 – 2007 

a3 - 2008    

Factorul B – soiul de grâu pretabil la agricultura ecologică cu graduările: 

b1 – Apullum 

b2 – Kappo 

b3 – Oberkulmer rotkorn   

Experiența a fost bifactorială  de tipul 2x2 în patru repetiții. 

Experienţa 2. – Studiul efectului descărcărilor Corona asupra germinației semințelor  

  Cercetările au constat în expunerea seminţelor de grâu la descărcări Corona prin tensiune 

şi timp de expunere diferite. Astfel, s-au luat câte 100 de boabe în patru repetiţii în următoarele 

variante: 

Factorul A – tensiunea cu trei garduări: 

   a1- 5kV 

   a2 – 10kV 

   a3 – 20kV 

Factorul B – timpul de expunere cu trei graduări:  

   b1 – 30 de minute 

   b2 – 45 de minute 

   b3 – 60 de minute 
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Experiența a fost bifactorială  de tipul 2x2 în patru repetiții. 

  După tratamentul cu descărcări, seminţele de grâu au fost puse la germinat în fitotron, la 

parametri diferiţi, şi anume:  

- V1 -  8 grade, 50% iluminare şi 50% umiditate;  

- V2 - 25 grade, 50% iluminare şi 50% umiditate;  

- V3 - 35 grade, 50% iluminare şi 50% umiditate. 

 

Experienţa 3. - Determinarea respirației semințelor la grâul spelta comparativ cu grâul 

comun 

Pentru studiul complex al interrelațiilor respirației semințelor și pentru comparații 

multiple la cele trei soiuri abordate în cercetările noastre ne-am propus o experiență bifactorială. 

Factorul A – soiul de grâu pretabil la agricultura biologică cu trei graduări: 

a1 – Apullum 

a2 – Kappo 

a3 – Oberkulmer rotkorn   

Factorul B – perioada determinării respirației cu trei graduări: 

b1 – 3 zile 

b2 – 7 zile 

b3 – 11 zile 

Experiența 4. – Determinarea rezistenței la iernare a soiurilor luate în studiu 

Cercetările proprii cu privire la rezistența la iernare au vizat intrarea și ieșirea din iarnă a 

celor trei soiuri de grâu experimentate, precum și gradul de înfrățire în cei trei ani. 

Factorul A-anul experimental cu graduările: 

a1 - 2006 

a2 – 2007 

a3 - 2008    
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Factorul B – soiul de grâu pretabil la agricultura ecologică cu graduările: 

b1 – Apullum 

b2 – Kappo 

b3 – Oberkulmer rotkorn   

3.5.2. Cercetări privind tehnologia de cultivare a grâului spelta 

 

 Experienţa 1. – Influenţa îngrăşămintelor foliare asupra producţiei la soiurile de grâu 

pretabile pentru agricultura ecologică 

Factorul A-anul experimental cu graduările: 

a1 - 2006 

a2 – 2007 

a3 - 2008    

Factorul B – soiul de grâu pretabil la agricultura biologică cu graduările: 

b1 – Apullum 

b2 – Kappo 

b3 – Oberkulmer rotkorn   

Factorul C – fertilizanți ecologici foliari cu graduările: 

c1 – nefertilizat 

c2 – Biofert 

c3 – Biomit Plusz 

c4 – Biostar  

c5 – Maxiroot  

c6 – Terra Sorb 

c7 - Glutaxin 

Experiența a fost trifactorială de tipul 3x3x7 în patru repetiții. 
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Experiența 2. – Determinarea conținutului de proteină brută sub influența 

biofertilizanților foliari 

Determinările conţinutului în proteină brută au fost efectuate pentru 7 probe de grâu 

spelta, aceste probe fiind prelevate din parcelele în care s-au aplicat îngrăşăminte foliare 

ecologice, astfel: 

  V1- Biofert 

  V2 - Biomit Plusz 

  V3 - Biostar 

  V4 - Maxiroot 

  V5 - Terra Sorb 

  V6 - Glutaxin 

  V7 –nefertilizat 

Experiența 3. - Determinarea conținutului de gluten umed sub influența 

biofertilizanților foliari 

S-au studiat, la fel ca în cazul conținutului de proteină, următoarele variante: 

  V1- Biofert 

  V2 - Biomit Plusz 

  V3 - Biostar 

  V4 - Maxiroot 

  V5 - Terra Sorb 

  V6 - Glutaxin 

  V7 –nefertilizat 

Experienţele au fost amplasate în 4 repetiţii respectând riguros tehnologia de cultivare a 

grâului în vederea punerii în evidenţă a factorilor experimentali urmăriţi. 

Experiența 5 –Studiul desimii optime de semănat a grâului spelta 

Prin capacitatea sa mare de infrățire și prin rezistență bună la iernare grâul spelta, în 

general se recomandă a fi semănat la desimi de circa 300 b.g./m
2
 . Deoarece condiţiile pedo-

climatice din ţara noastră (soluri fertile, ierni diferite, perioade frecvente de secetă în toamnă, 
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grad mare de îmburuienare) diferă de alte zone ecologice de pe glob, în anul experimental 2008-

2009 ne-am propus să studiem desimea optimă de semănat a grâului spelta  într-un interval mai 

larg de boabe germinabile la metru pătrat.  

S-au studiat următoarele variante de desime:  

V1 – 300 b.g./m
2
   

V2 – 400 b.g./m
2
   

V3 – 500 b.g./m
2
   

V4 – 600 b.g./m
2
   

Experienţa a fost monofactorială, amplasată după metoda blocurilor în patru repetiţii. 

 

3.6. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ A CÂMPULUI EXPERIMENTAL ȘI 

AMPLASAREA EXPERIENȚELOR 

 

Pe parcursul anilor, experienţele au fost efectuate la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 

pentru Cultura Pajiştilor din comuna Jucu. 

 

3.7. CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE ÎN CARE S-AU DESFĂȘURAT 

CERCETĂRILE 

 

 În acest subcapitol sunt prezentate condițiile pedoclimatice în care s-au desfășurat 

cercetările pe parcursul celor trei ani experimentali.   
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CAPITOLUL IV. REZULTATE OBȚINUTE 

 

4.1. REZULTATE PRIVIND BIOLOGIA GRÂULUI SPELTA 

 

4.1.1 Rezultate comparative obținute privind însușirile seminței la cele trei soiuri luate în 

studiu 

 

4.1.1.1 Determinarea masei relative a 1000 de semințe (masa a 1000 de boabe) 

În urma determinării MMB-ului dintre cele trei soiuri de grâu luate în studiu, se 

evidențiază soiul Oberkulmer rotkorn din subspecia spelta, la care diferențele înregistrate  în cei 

trei ani experimentali sunt foarte semnificative față de soiul Apullum, luat ca martor (tabel 4.1).  

Soiul de grâu comun Kappo a înregistrat diferențe foarte semnificativ negative.  

Cea mai mare valoare a MMB-ului la soiul Oberkulmer rotkorn, din subspecia spelta, s-a 

înregistrat în anul agricol 2007-2008, aceasta fiind de peste 49 g (tabel 1).  

Tabel  1 

Valori ale masei 1000 boabe la soiurile luate în experiență 

Anul 

 

Soiul 

 

MMB Diferența 

 

Semnificația 

 

Testul 

Duncan g % 

 

2006-2007 

Apullum 40,33 100,0 0,00 Mt.           D 

Kappo 35,33 87,6 -5,00 000 A 

Oberkumer 

rotkorn 

47,33 117,4 7,00 ***               E 

 

2007-2008 

Apullum 39,17 100,0 0,00 Mt.      C 

Kappo 36,17 92,3 -3,00 000 B 

Oberkumer 

rotkorn 

49,17 125,5 10,00 *** F 

 

2008-2009 

Apullum 40,17 100,0 0,00 Mt.            D 

Kappo 35,17 87,6 -5,00 000 A 

Oberkumer 

rotkorn 

47,17 117,4 7,00 ***                E 

                                                DL (5%) = 0,56 

                                               DL (1%) = 0,84 

                                                                             DL (0,1%) = 1,36 
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4.1.1.3  Influența descărcărilor Corona asupra germinației semințelor la grâul spelta 

 

  Una dintre metodele testate de noi privind creșterea germinației semițelor a fost influența 

descărcărilor Corona asupra geminației grâului spelta. Determinările energiei și facultății 

germinative la grâul spelta prin expunere la descărcări corona sunt prezentate în tabelele 2, 3 și 4.  

Tabel 2 

Valori ale energiei şi facultăţii germinative a grâului spelta 

(parametrii fitotron: 8grade C, 50% iluminare şi 50% umiditate) 

Tensiune Timp expunere Energia germinativă Diferența Semnificația Test 

Duncan germeni 

normali 

% 

 

5 kV 

Martor 62,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 82,50 132,5 20,25 ***         E 

45 min 77,25 24,1 15,00 ***     D 

60 min 65,25 104,8 3,00 ***       B 

 

10 kV 

Martor 61,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 97,25 158,8 36,00 ***               F 

45 min 77,25 126,1 16,00 ***        D 

60 min 70,00 114,3 8,75 ***   C 

 

20 Kv 

Martor 61,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 91,75 149,8 30,50 *** G 

45 min 78,75 128,6 17,50 ***        D 

60 min 62,25 101,6 1,00 - A 

                            DL (5%) = 1,51 

                            DL (1%) = 2,03 

                               DL (0,1%) = 2,71 

Tensiune Timp expunere Facultatea germinativă Diferența Semnificația Test 

Duncan germeni 

normali 

% 

 

5 kV 

Martor 89,75 100,0 0,00 Mt.        C 

30 min 97,25 108,4 7,50 ***        F 

45 min 98,25 109,5 8,50 *** G 

60 min 98,50 109,7 8,75 *** G 

 

10 Kv 

Martor 89,25 100,0 0,00 Mt.        C 

30 min 98,25 110,1 9,00 *** G 

45 min 96,25 107,8 7,00 ***     E 

60 min 94,00 105,3 4,75 ***  D 

 

20 Kv 

Martor 89,75 100,0 0,00 Mt.        C 

30 min 96,00 107,0 6,25 ***      E 

45 min 86,00 95,8 -3,75 000     B 

60 min 78,50 87,5 -11,25 000 A 

                               DL (5%) = 0,75 

                               DL (1%) = 1,01 

                                  DL (0,1%) = 1,35 
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  Datele rezultate arată că prin tratamentul cu descărcări Corona seminţele germinate au 

fost în număr mai mare, cu diferențe foarte semnificative faţă de martor, în toate cele trei cazuri 

de expunere la parametrii: temperatură de 8 grade C, 50% iluminare şi 50% umiditate, cu 

excepţia tensiunii de 20 kV la timpii de expunere de 45 şi 60 minute când cu cât crește timpul de 

expunere se observă o scădere a facultații germinative față de martorul neexpus (86%, respectiv 

79%) (tabel 2). 

  Dacă la varianta martor au germinat peste 89% din totalul seminţelor, la varianta cu 

tensiunea de 5Kv şi la cea cu 10 Kv cu timpii de expunere de 30 min, 45 min, respectiv 60 min 

au germinat peste 97-98% din seminţe. La fel în cazul expunerii la tensiunea de 20 Kv cu timpul 

de expunere de 30 min (tabel 2). 

   În concluzie putem spune că germinaţia a fost stimulată de efectul tratamentului cu 

descărcări Corona folosind tensiuni de 5 și 10 kV și un timp de expunere de 30 până la 60 de 

minute cu diferențe foarte semnificative atât în ceea ce privește valorile energiei germinative cât 

și a facultății germinative. 

  În condițiile de experimentare propuse 8 
0
C, 50% iluminare și 50 % umiditate, metoda de 

tratament cu descărcări Corona conduce la stimularea energiei și a facultății germinative la grâul 

spelta. 
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Tabel  3 

Valori ale energiei şi facultăţii germinative a grâului spelta 

(parametrii: 25grade C, 50% iluminare şi 50% umiditate) 

Tensiune Timp 

expunere 

Energia germinativă Diferența Semnificația Test 

Duncan germeni 

normali 

% 

5 kV Martor 47,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 63,50 134,4 16,00 ***           F 

45 min 59,25 125,4 10,00 ***        E 

60 min 57,25 121,2 12,00 ***     D 

 

10 Kv 

Martor 47,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 81,25 172,0 34,00 *** C 

45 min 54,25 114,8 7,00 *** I 

60 min 59,25 125,4 12,00 ***        E 

 

20 Kv 

Martor 47,25 100,0 0,00 Mt. A 

30 min 75,25 159,3 28,00 ***               H 

45 min 73,25 155,0 26,00 ***            G 

60 min 49,25 104,2 2,00 ***     B 

                                    DL (5%) = 0,74 

                                   DL (1%) = 1,00 

                                      DL (0,1%) = 1,33 

Tensiune Timp 

expunere 

Facultatea 

germinativă 

Diferența Semnificația Test 

Duncan 

germeni 

normali 

% 

 

5 kV 

Martor 98,25 100,0 0,00 Mt. F 

30 min 98,25 100,0 0,00 Mt. F 

45 min 98,00 99,7 -0,25 - F 

60 min 97,25 99,0 -1,00 - F 

 

10 kV 

Martor 98,25 100,0 0,00 Mt. F 

30 min 98,25 100,0 0,00 Mt. F 

45 min 92,25 93,9 -6,00 000          D 

60 min 90,25 91,9 -8,00 000        C 

 

20 kV 

Martor 98,25 100,0 0,00 Mt. F 

30 min 94,25 95,9 -4,00 000     E 

45 min 85,25 86,8 -13,00 000    B 

60 min 75,25 76,6 -23,00 000 A 

                               DL (5%) = 1,01 

                               DL (1%) = 1,36 

                                  DL (0,1%) = 1,81 

 

 



Ing. Oana Ofelia Gheolțan (Mureșan)                                                                              Rezumat  

 

 

18 

 

  La creşterea temperaturii în fitotron la 25 grade C şi la 50% umiditate, seminţele de grâu 

puse la germinat, în cazul variantelor cu 5 kV şi 10 Kv, la toţi timpii de expunere,  au avut o 

facultate germinativă de peste 90%, aproape de 100%. Aceasta înseamnă că în condiții optime de 

temperatură valorile germinației se apropie de 100% (tabel 3). 

  La varianta cu 20 kV, facultatea germinativă începe să scadă, faţă de martorul netratat, 

din nou odată cu creşterea timpului de expunere la descărcările Corona (tabel 3). 

Tabel 4 

Valori ale energiei şi facultăţii germinative a grâului spelta 

(parametrii: 35grade C, 50% iluminare şi 50% umiditate) 

Tensiune Timp 

expunere 

Energia și facultatea 

germinativă 

Diferența Semnificația Test 

Duncan 

germeni 

normali 

% 

5 kV Martor 3,25 100,0 0,00 Mt. AB 

30 min 7,25 223,1 4,00 - AB 

45 min 0,75 23,1 -2,50 - A 

60 min 0,25 7,7 -3,50 - A 

 

10 kV 

Martor 3,25 100,0 0,00 Mt. AB 

30 min 6,25 192,3 3,00 - AB 

45 min 1,50 46,2 -1,75 - A 

60 min 0,25 7,7 -3,00 - A 

 

20 kV 

Martor 3,25 100,0 0,00 Mt. AB 

30 min 24,50 753,8 21,25 *     B 

45 min 1,25 38,5 -2,00 - A 

60 min 0,25 7,7 -3,00 - A 

                            DL (5%) = 19,39 

                            DL (1%) = 26,21 

                               DL (0,1%) =34,91 

 

   

  În cazul creşterii temperaturii la 35 grade C, seminţele de grâu, fie tratate  sub perie cu 

descărcări Corona sau nu, îşi pierd facultatea germinativă, ceea ce confirmă faptul că maxima de 

germinaţie la grâu este de 28-32 (tabel 4). 
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4.1.2. Rezultate obținute privind fiziologia seminței 

4.1.2.1  Determinarea respiraţiei seminţelor 

 

  În procesul de respiraţie s-au înregistrat diferenţe ale valorilor intensităţii respiraţiei între 

cele trei soiuri de grâu analizate. 

Rezultatele obținute evidențiază că față de soiul Apullum, luat ca și martor, soiul Kappo 

prezintă diferențe foarte semnificativ negative, în timp ce Oberkulmer rotkorn înregistrează 

diferențe foarte semnificativ pozitive. Diferențele semnificative ale valorilor respirației 

semințelor sunt evidențiate și prin Duncan (tabelul 5) 

                        Tabel 5 

Determinarea intensității respirației la cele trei soiuri de grâu 

prin metoda Pfeffer 

 

 

Perioada 

determinării 

respirației 

(zile) 

 

 

Soiul 

 

mg CO2 

eliberat/10g 

sămânță/h 

 

 

 

 

 

Diferența 

 

 

 

 

Semnificația 

 

 

 

Test 

Duncan 

mg CO2 

eliberat 

% 

 

 

3 

 

Apullum 15,10 100,0 0,00 Mt. BC 

Kappo 7,27 48,1 -7,83 000 A 

Oberkulmer 

rotkorn 

19,93 132,0 4,83 ***     D 

 

 

7 

 

Apullum 29,10 100,00 0,00 Mt.             E 

Kappo 13,73 47,2 -15,37 000 B 

Oberkulmer 

rotkorn 

37,30 132,0 8,20 *** F        

 

 

11 

Apullum 13,77 100,0 0,00 Mt. B 

Kappo 5,80 42,1 -7,97 000 A 

Oberkulmer 

rotkorn 

16,63 120,8 2,87 ***  C 

                             DL (5%) = 1,68 

                             DL (1%) = 2,52 

                               DL (0,1%) = 4,05 

 

În ceea ce privește perioada determinării respirației rezultatele obținute arată că în 

toate cele trei determinări respirația a fost mai intensă la grâul spelta. Intensitatea respiraţiei 
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înregistrează valori maxime la 7 zile după ce seminţele au fost puse la germinat, la toate cele 

trei soiuri analizate, după care începe să scadă (GHEOLȚAN OANA OFELIA și colab., 

2007) (tabel 5).  

 

4.1.3 Rezultate obținute privind iernarea soiurilor de grâu luate în studiu 

 

La soiurile de grâu luate în studiu s-a determinat starea de vegetaţie la intrarea în iarnă 

(20 noiembrie 2006, 23 noiembrie 2007, respectiv 20 noiembrie 2008). Determinarea s-a facut la 

fiecare soi pe o suprafaţă de 1 mp, în trei repetiţii, numărându-se plantele de grâu (tabelul 6). La 

momentul determinării cele trei soiuri au fost în faza de două frunze, neavând fraţi formaţi. 

Tabel 6 

Starea de vegetație la intrarea în iarnă a soiurilor de grâu 

Anul Soiul Nr. de plante % 

răsărire semănate răsărite 

 

 

2006-2007 

Apullum 500 324 65 

Kappo 500 344 69 

Oberkulmer rotkorn 300 215 72 

 

2007-2008 

 

Apullum 500 429 86 

Kappo 500 414 83 

Oberkulmer rotkorn 300 281 93 

 

2008-2009 

Apullum 500 362 72 

Kappo 500 324 65 

Oberkulmer rotkorn 300 204 68 

 

 Soiul Oberkulmer rotkorn din specia spelta a fost semănat la o densitate de 300 b.g/mp, 

iar celelalte două soiuri au avut o densitate de 500 b.g/mp. Procentul de răsărire este mai ridicat 

la grâul spelta în comparație cu soiul Apullum, respectiv Kappo. Astfel, în anul agricol 2006-

2007, procentul de răsărire la Oberkulmer rotkorn a fost de 72% comparativ cu 65% și 69% la 

Apullum, respectiv Kappo (tabel 6). 

 În anul agricol 2007-2008, se poate afirma că grâul spelta a avut cea mai bună răsărire 

dintre cei trei ani experimentali, obținînd un procent de 93% față de 86% la Apullum și 83% la 

Kappo. Ultimul an experimental (2008-2009) nu a fost la fel de propice răsăririi datorită lipsei de 
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precipitații după semănat, procentul de răsărire în cazul celor două soiuri de grâu comun fiind de 

72% (Apullum), respectiv 65% (Kappo), iar la soiul Oberkulmer rotkorn 68%. 

La cele trei soiuri de grâu luate în cultură s-au făcut determinări și în ceea ce priveşte 

starea de vegetaţie a acestora la ieşirea din iarnă, respectiv în primăvară, la data de 13 aprilie 

2007, 14 aprilie 2008, respectiv 13 aprilie 2009. La momentul determinării cele trei soiuri de 

grâu prezentau un număr de 2-3 frunze şi 1-2 fraţi.  

Determinările s-au efectuat pe aceleaşi parcele și în aceleași puncte, pe celeași plante, în 

care s-a efectuat intrarea în iarnă a plantelor de grâu. (tabelul 7). 

Tabel 7 

Starea de vegetație la ieşirea din iarnă a soirilor de grâu 

Anul Soiul Nr. de plante Procent de 

înfrățire 

% 
la intrarea în 

iarnă 

la ieșirea din 

iarnă 

 

 

2006-2007 

Apullum 324 521 160 

Kappo 344 505 146 

Oberkulmer rotkorn 215 331 153 

 

2007-2008 

 

Apullum 429 670 156 

Kappo 414 643 155 

Oberkulmer rotkorn 281 482 171 

 

2008-2009 

Apullum 362 523 144 

Kappo 324 506 156 

Oberkulmer rotkorn 204 342 167 

 

La ieșirea din iarnă faţă de soiurile Apullum și Kappo diferenţele de înfățire înregistrate 

au fost în favoarea soiulului Oberkulmer în doi din cei trei ani experimentali (2007-2008, 

respectiv 2008-2009) (tabel 7).  

 

6.1. REZULTATE PRIVIND INFLUENȚA UNOR FERTILIZANȚI FOLIARI 

ORGANO-MINERALI ASUPRA BIOLOGIEI ȘI PRODUCȚIEI GRÂULUI 

SPELTA 

6.1.1 Rezultate privind influenţa biofertilizatorilor foliari asupra producției 

În condițiile unui amplasament (câmp experimental) ecologic izolat de influența unor 

fertilizanți chimici sau substanțe fitofarmaceutice de sinteză chimică s-a amplasat o experiență cu 
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soiuri de grâu comun (Apullum și Kappo), pretabile la agricultura ecologică, alături de grâul 

spelta (soiul Oberkulmer rotkorn) în scopul stabilirii unor influențe ale fertilizării ecologice 

foliare asupra biologiei plantelor, producției și calității grâului. 

 Studiul a fost efectuat pe o perioadă de trei ani (2006-2007, 2007-2008 și 2008-2009) 

urmărindu-se influența următoarelor produse ecologice foliare: Biomit plusz, Biostar, Biofert, 

Maxiroot, Terra Sorb și Glutaxin. 

 În urma observațiilor fenologice și calculelor statistice experimentale s-au desprins 

următoarele aspecte: 

 Grâul spelta are un potenţial de producţie între 6.000 şi 7.000 kg/ha, apropiat unor soiuri 

valoroase cultivate în zona noastră. În condițiile pedoclimatice din țara noastră la grâul spelta se 

obțin frecvent producții de peste 4000 kg hectar. Calităţile sale de rusticitate au fost stimulate 

prin aplicarea unor îngrăşăminte foliare organo-minerale. Dacă la Apullum şi la Kappo se obţin 

sporuri foarte semnificative prin aplicarea de Biofert sau Maxiroot, la grâul spelta mai multe 

îngrăşăminte foliare stimulează producţia asigurând diferenţe foarte semnificative şi distinct 

semnificative în primul an de experiență (2006-2007) (tabelul 8). Dintre îngrăşămintele foliare 

testate, în anul agricol 2006-2007, Biofert şi Biostar asigură sporuri foarte semnificative și 

distinct semnificative de producţie, diferențele de producție fiind cuprinse între 500-600 kg/ha, 

iar cu sporuri foarte semnificative de producţie față de martorul nefertilizat se evidenţiază 

îngrăşămintele foliare Terra Sorb şi Glutaxin, valorile fiind de 790-915 kg/ha (GHEOLȚAN 

OANA OFELIA, G. MORAR, 2007) (tabel 8).  

În anul agricol 2007-2008, la soiul Apullum, nu s-au obținut diferențe semnificative de 

producție în niciuna dintre variantele de fertilizare organo-minerale. La soiul Kappo diferențe 

semnificative au fost obținute prin aplicarea îngrășămintelor Biostar și Biofert  cu sporuri de 

producție de peste 350 kg/ha, iar în cazul îngrășământului TerraSorb de peste 400 kg/ha. În cazul 

soiului Oberkulmer rotkorn, din grâul spelta, s-au constatat diferențe distinct semnificative și 

foarte semnificative prin aplicarea îngrășămintelor Biostar, Biofert, TerraSorb și Glutaxin, 

diferențele față de martorul nefertilizat fiind de peste 500 kg/ha, respectiv Biomit cu sporuri 

semnificative (400 kg/ha). 

În cel de-al treilea an de experiență, anul agricol 2008-2009, diferențele de producție 

obținute prin aplicarea fertilizanților foliari au fost semnificative îndeosebi în cazul soiului 

Oberkulmer rotkorn, din subspecia spelta, sporurile față de martor depășind 400 kg/ha în cazul 
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fertilizării cu Biostar și 350kg/ha la Biofert, Terra Sorb și Glutaxin. La celelalte două soiuri nu 

au existat diferențe față de varianta martor, excepție cazul variantei fertilizate cu îngrășământul 

Biofert la soiul Apullum unde s-a obținut un spor de producție semnificativ (372 kg/ha). 

 

Fig. 4.4 – Câmp experimental (Jucu, 2008) (original) 
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Tabel 8 

 

Influenţa unor îngrăşăminte foliare organo-minerale asupra producţiei la grâul 

spelta comparativ cu două soiuri ameliorate 

                                                                                                                

Anul 

agricol 

Soiul 

 

Îngrășământ 

foliar 

Producții Diferența 

(kg) 

Semificația 

kg/ha % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 

 

 

 

Apullum 

Nefertilizat 4376 100 0,00 Mt. 

Biomit 4488 103 112 - 

Biostar 4258 97 -118 - 

Biofert 4981 114 605 *** 

Maxiroot 4307 98 -70 - 

TerraSorb 4411 101 35 - 

Glutaxin 4187 96 -189 - 

 

 

 

Kappo 

Nefertilizat 4736 100 0,00 Mt 

Biomit 4657 98 -79 - 

Biostar 4155 88 -581 00 

Biofert 4430 94 -306 - 

Maxiroot 5645 119 909 *** 

TerraSorb 4503 95 -233 - 

Glutaxin 4461 94 -275 - 

 

 

Oberkulmer 

rotkorn 

Nefertilizat 3377 100 0,00 Mt. 

Biomit 3383 100 6 - 

Biostar 4023 119 646 *** 

Biofert 3937 117 560 ** 

Maxiroot 3363 99 -14 - 

TerraSorb 4172 124 794 *** 

Glutaxin 4293 127 916 *** 
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Tabel 8- continuare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2008 

 

 

 

Apullum 

Nefertilizat 4838 100 0,00 Mt. 

Biomit 4860 100 21 - 

Biostar 5137 106 298 - 

Biofert 4906 101 68 - 

Maxiroot 4849 100 11 - 

TerraSorb 4934 102 96 - 

Glutaxin 4900 101 62 - 

 

 

 

Kappo 

Nefertilizat 4438 100 0,00 Mt. 

Biomit 4738 107 301 - 

Biostar 4801 108 363 * 

Biofert 4809 108 37 * 

Maxiroot 4744 107 306 - 

TerraSorb 4854 109 417 * 

Glutaxin 4747 107 310 - 

 

 

Oberkulmer 

rotkorn 

Nefertilizat 4006 100 0,00 Mt. 

Biomit 4415 110 409 * 

Biostar 4542 113 536 ** 

Biofert 4569 114 563 *** 

Maxiroot 4306 107 300 - 

TerraSorb 4593 115 587 *** 

Glutaxin 4548 114 542 ** 
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Tabel 8-continuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009 

 

 

 

Apullum 

Nefertilizat 3188 100 0,00 Mt. 

Biomit 3390 106 202 - 

Biostar 3423 107 235 - 

Biofert 3560 112 373 * 

Maxiroot 3281 103 93 - 

TerraSorb 3287 103 99 - 

Glutaxin 3211 101 23 - 

 

 

 

Kappo 

Nefertilizat 3892 100 0,00 Mt. 

Biomit 3928 101 36 - 

Biostar 4026 103 134 - 

Biofert 3978 102 86 - 

Maxiroot 4192 108 300 - 

TerraSorb 3996 103 104 - 

Glutaxin 3999 103 108 - 

 

 

 

Oberkulmer 

rotkorn 

Nefertilizat 2952 100 0,0 Mt. 

Biomit 3195 108 243 - 

Biostar 3367 114 415 * 

Biofert 3351 113 398 * 

Maxiroot 3002 102 50 - 

TerraSorb 3327 113 375 * 

Glutaxin 3302 112 349 * 

                                                                                                             DL (5%) = 329 

                                                                                                             DL (1%) = 437 

                                                                                                                DL (0,1%) = 562 
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6.1.3 Rezultate privind calitatea producţiei sub influenţa biofertilizatorilor  

6.1.3.1  Rezultate privind conţinutul în proteină brută 

Tabel 9 

Conţinutul în proteină brută la grâul spelta  

sub influența biofertilizanților experimentați 

Varianta Conţinut de PB (%) 

Nefertilizat 16,59 

Biofert  16,83 

Biomit 17,33 

Biostar 17,08 

Maxiroot 16,67 

Terra Sorb 16,94 

Glutaxin 17,07 

 

 Se observă conţinutul ridicat în proteină brută la toate cele 7 probe analizate, astfel încât 

putem spune că, grâul spelta se încadrează în grupa grânelor de foarte bună calitate, având un 

conţinut în proteină brută de peste 16%, chiar 17% (tabel 9).  

Cel mai mare conținut de proteină brută, peste 17%, s-a determinat în cazul grâului din 

parcelele fertilizate cu Biomit Pluss (17,33%),  Biostar (17,08) și Glutaxin (17,07%). 

 

6.1.3.2. Rezultate privind conţinutul de gluten   

                                                                                                           Tabel 10 

Conţinutul în gluten a grâului spelta 

sub influența biofertilizanților experimentați 

Varianta Conţinutul în gluten 

(%) 

Nefertilizat 26,72 

Biofert 28,42 

Biomit 27,16 

Biostar 27,20 

Maxiroot 26,32 

TerraSorb 29,68 

Glutaxin 27,12 
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Din punct de vedere cantitativ glutenul trebuie să depăşească un procent de 25% pentru a 

avea o făină panificabilă. Din tabel reiese că, în ceea ce priveşte conţinutul de gluten la grâul 

spelta, acesta depăşeşte 26%, chiar 28% - 29% în cazul variantelor în care s-au utilizat 

îngrăşămintele foliare Biofert şi TerraSorb (tabel 10). În concluzie, grâul spelta are o făină cu 

conţinut ridicat în gluten, având în vedere că unele soiuri de grâu, cum sunt Transilvania sau 

Apullum au un conţinut de gluten de 28,2%, respectiv 26,3%.  

 

7.1. REZULTATE PRIVIND INFLUENȚA DESIMII DE SEMĂNAT ASUPRA 

EVOLUȚIEI PLANTELOR ȘI ASUPRA PRODUCȚIEI LA GRÂUL SPELTA 

 

Rezultatele obţinute referitoare la influenţa desimii de semănat asupra fenologiei şi 

producţiei la grâul spelta au avut ca obiectiv elucidarea optimizării desimii de semănat în 

condiţiile în care toate recomandările se refereau la desimi în jurul valorii de 300 (b.g./m
2
). 

Experiența a fost amplasată după metoda blocurilor cu patru variante și patru repetiții cu 

desimi de semănat cuprinse între 300 și 600 b.g./m
2
 în anul agricol 2008-2009 la Jucu, jud. Cluj. 

 

7.1.1 Rezultate privind răsărirea grâului spelta la diferite desimi de semănat 

La intrarea în iarnă plantele semănate la diferite desimi prezintă valori ale răsăririi 

cuprinse între 71 şi 78% , din numărul de boabe semănate, valori care se justifică pe deplin 

având în vedere relativa secetă din luna octombrie a anului 2008. Faptul că pe toate parcelele au 

răsărit sub 80 % din seminţele semănate justifică valorile mai mari ale desimii de semănat de 

500-600 b.g./m
2
 unde desimea la răsărire are valori normale pentru intrarea în iarnă (373-458 

pl//m
2
) (tabelul 11). 
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Tabelul 11 

Procentul plantelor răsărite  

(Jucu, 2008-2009) 
% plante răsărite 

Desime la 

semănat 

(b.g./m
2
) 

Desime la răsărire 

(pl/m
2
) 

% 

răsărire 

300 212,67 71 

400 312,00 78 

500 373,33 75 

600 458,00 76 

 

7.1.2 Rezultate privind iernarea şi gradul de înfrăţire al grâului spelta sub influența desimii 

de semănat 

 

La determinarea a numărului de plante ieşite din iarnă şi înfrăţite se constată o păstrare a 

ierarhiei a valorilor desimii de semănat, parcelele semănate cu desimile mici recuperând numai 

parţial din deficitul de plante înregistrat în toamnă (tabelul 12). 

Deşi gradul de înfrăţire scade pe măsura creşterii desimii de semănat valorile numărului 

de plante înfrăţite la desimile de 300 şi 400 b.g./m
2 

sunt insuficiente pentru o desime optimă de 

spice/ m
2
. Cele mai apropiate valori de desimea optimă sunt parcelele semănate cu 500-600 

b.g./m
2
, la care deşi gradul de înfrăţire scade numărul de plante la  m

2
 se apropie de valorarea 

optimă (tabel 12). 

Tabelul 12 

 

Gradul de înfrăţire  

(Jucu 2008-2009) 

Desimea de semănat 

(b.g./m
2
) 

Nr. pl la intrarea din 

iarnă 

Nr. pl înfrăţite la 

ieşirea din iarnă 

Grad de înfrăţire 

300 212,67 325,33 1,50 

400 312,00 453,33 1,40 

500 373,33 527,33 1,37 

600 458,00 599,33 1,27 
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7.1.4 Influenţa desimii de semănat asupra producţiei la grâul spelta 

 

Producţia de boabe la grâul spelta în condiţiile anului 2008-2009 creşte pe măsura 

creşterii desimii de semănat (tabelul 13). Cele mai mari producţii s-au obţinut la desimi cuprinse 

între 500 şi 600 b.g./m
2
, unde diferenţele înregistrate sunt cuprinse între 787 şi 1326 kg/ha 

respectiv 126-144% faţă de martor, iar aceste diferenţe sunt foarte bine asigurate statistic. 

Analiza diferenţelor prin testul Duncan verifică pe deplin semnificaţia diferenţelor prin analiza 

varianţei. 

 

 

Tabelul 13 

 

 

    Influenţa desimii de semănat asupra producţiei de boabe la grâul spelta  

(Triticum aestivum ssp.spelta)  
(Jucu 2008-2009)  

Desimea de 

semănat 

(b.g./m
2
) 

Producţia 

 (kg/ha) 

% Diferenţa Semnificaţia Test 

Duncan 

300 2987,11 100 0 Mt. A 

400 3163,47 106 176,36 - A 

500 3774,62 126 787,51 ***    B 

600 4313,14 144 1326,03 ***       C 

DL/DS(p 5%)    210,46 210,71-225,20 

DL (p 1%)    302,65  

DL (p 0,1%)    445,12  
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CONCLUZII 

 Datorită  impactului negativ a agriculturii intensive asupra mediului, a apărut agricultura 

ecologică (biologică, organică), ca o alternativă la acest mod de producție; 

 

 Agricultura ecologică (biologică, organică) asigură obținerea de produse sănătoase, fără 

compuși toxici, substanțe poluante, rezidii sau metale grele; 

 

 Suprafețele cultivate în acest sistem de agricultură, atât pe glob cât și la noi în țară sunt 

într-o continuă creștere; 

 

 Soiului Oberkulmer rortkorn, din subspecia spelta, are valori ale MMB-ului cuprinse 

între 47 și 49 grame, iar soiurile Apullum și Kappo, au valori ale MMB-ului cuprinse 

între 39-40 grame, respectiv 35,5-36 grame; 

 

 Utilizarea descărcărilor Corona asupra semințelor de grâu determină între anumite limite 

și în parametrii normali de temperatură, umiditate și lumină valori crescute ale 

germinației, metoda putând fi folosită cu succes în stimularea germinației semințelor de 

grâu;  

 Intensitatea respirației la semințele germinate de grâu crește progresiv, odată cu imbibiția 

semințelor, iar după apariția radicelei scade, semințele de grâu spelta având o intensitate a 

respirației mai mare în comparație cu cele două soiuri de grâu comun; 

 

 Iernarea grâului apreciată prin diferența dintre numărul de plante de grâu la intrarea și 

ieșirea din iarnă evidențiază soiul Oberkulmer rotkorn care a avut un număr de plante 

înfrățite mai mare decât soiurile  Kappo și Apullum; 

 

 Grâul spelta are un potenţial de producţie apropiat unor soiuri valoroase cultivate în zona 

noastră; 
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 Calităţile sale de rusticitate au fost mai mult stimulate prin aplicarea unor îngrăşăminte 

foliare organo-minerale. Dacă la Apullum şi la Kappo se obţin sporuri foarte 

semnificative prin aplicarea de Biofert sau Maxiroot, la grâul spelta mai multe 

îngrăşăminte foliare stimulează producţia asigurând diferenţe foarte semnificative şi 

distinct semnificative în anii favorabili din punct de vedere climatic. Dintre 

îngrăşămintele foliare testate, Biofert şi Biostar asigură sporuri foarte semnificative și 

distinct semnificative de producţie, iar cu sporuri foarte semnificative de producţie față 

de martorul netratat s-au evidenţiat și îngrăşămintele foliare Terra Sorb şi Glutaxin; 

 

 În cazul calității producției grâului spelta sub influența fertilizanților ecologici foliari 

rezultatele obținute arată un conținut de proteină brută de peste 16% în cazul 

biofertilizanților Biofert, Maxiroot și Terra Sorb și de peste 17% la Biomit, Biostar și 

Glutaxin. Conținutul de gluten umed depășește 26%, chiar 28% la aplicarea fertilizantului 

Biofert și peste 29% la Terra Sorb; 

 Procentul de răsărire al semintelor din grâul spelta este cuprins între 71 şi 78 % fapt ce ne 

determină să recomandăm suplimentarea numărului de boabe germinabile pe metru pătrat 

corespunzător cu desimea de plante la care tindem să ajungem; 

 

 Cele mai mari producţii s-au înregistrat la valori  ale semănatului de 500-600 b.g./m
2
, 

concluzie care ne îndreptăţeşte să credem că acest element tehnologic trebuie 

reconsiderat pentru condiţiile ţării noaste. 
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