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Introducere

Grâul durum şi comun de toamnă se cultivă în Moldova de peste 3 mii de ani [1-3]. 
Triticale este o cultură nouă cerealieră, care a fost creată prin unirea genomurilor de grâu 
şi secară. Această cultură, din punct de vedere genetic prezintă un statut intermediar 
dintre componentele parentale. În genomul de triticale numeric domină cromozomii de 
grâu durum, de aceea plantele fenotipic sunt asemănătoare mai mult cu soiurile materne 
(grâul) şi mai puţin cu cele paterne (secara). Triticale este o cultură plastică şi rezistentă 
la factorii abiotici (ger, secetă, arşiţă etc.) şi biotici (făinare, rugină, tăciune, fuzarioză 
etc.). Comparativ cu grâul comun şi durum, triticale are un potenţial productiv mult 
mai mare şi prezintă recolte stabile în anii cu condiţii climaterice restrictive şi pe soluri 
mai slabe [4-5]. În legătură cu cele sus- menţionate, sporirea rezistenţei pentru a mări 
productivitatea culturilor păioase - triticale, grâul comun şi durum de toamnă prezintă 
un mare interes pentru agricultura Republicii Moldova.

Materiale şi metode

Pentru obţinerea formelor şi soiurilor noi de aceste culturi s-au folosit câteva modele 
de hibridări, dintre care : intraspeci că, interspeci că şi intergenerică. Florile formei 
materne au fost castrate (excizia staminelor din spiculeţele laterale), iar cele paterne 
(în borcănaşe cu apă) au fost introdu-se sub punga de pergament împreună cu spicele 
formei materne pentru a decurge polenizarea. Metoda biologică de creare a formelor 
noi de grâu durum, comun şi triticale primare şi secundare este cea mai e cientă. În 
cadrul segregării are loc intensi carea procesului de recombinare a genelor, ca rezultat 
formându-se noi genotipuri cu meioză îmbunătăţită, şi prin urmare - cu fertilitate mai 
înaltă a polenului şi a numărului de spiculeţe şi boabe în spic. Pe parcursul a mai mult 
de 30 ani de investigaţii ştiinţi ce cu scopul creării formelor noi primare şi în special 
secundare de triticale la diferite etape ale procesului de ameliorare au fost studiate mai 
mult de 40 mii de forme hexaploide, selectate din generaţiile hibride F
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diferită şi genotipuri noi cu productivitate înaltă şi rezistenţă sporită. Pe parcursul 
acestor ani, în culturile comparative de concurs, pe parcele cu suprafaţa de 10 m2 în 3-4 
repetări a fost studiat un set întreg de forme şi soiuri noi, caracterizate prin productivitate 
înaltă, rezistenţă la iernare, secetă, arşiţă şi maladii (făinare, rugină, tăciune, 
septorioză şi al.).

Rezultate şi discuţii

În baza rezultatelor obţinute în culturi comparative de concurs cele mai bune 
genotipuri după productivitate şi alte caractere agronomic valoroase au fost transmise 
la Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante. În decursul acestor ani, au fost 
prezentate 20 soiuri noi de triticale, grâu durum şi comun de toamnă. Actualmente, 
sunt omologate 4 soiuri de triticale, 3 de grâu durum şi 2 de grâu comun (tab. 1). În 
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anii 2001-2009, cu excepţia anului 2003, când în Moldova au îngheţat mai mult de 
250 mii hectare de grâu, productivitatea soiurilor noastre de triticale a fost de 49,0-
54,4 q/ha, grâu durum de toamnă - 46,2-49,8 q/ha şi grâu comun 41,7-46, q/ha. În anii 
(2007 - 2008) grâul comun a fost atacat puternic de rugină brună şi fuzarioză, de aceea 
productivitatea soiurilor a fost mai mică (tab.1).

*În anul 2003 suprafeţele de grâu durum şi comun au pierit din cauza gerurilor. 
Triticale, la Baza Experimental Ştiinţi că a IGFP AŞ RM au demonstrat o recoltă de 
15,0-17,0 q/ha, iar în gospodăria ţărănească „D. Cantemir”, Cimişlia recolta a fost de 
21,0-25,0 q/ha, pe când grâul comun şi durum au prezentat valori de 5-10 q/ha. În anul 
2006 grâul nu s-a semănat. Triticale au înregistrat o recoltă de 34,1-36,6 q/ha. 

Tabelul 1. Productivitatea soiurilor culturilor păioase de toamnă, omologate în Moldova

Cultura, soiul

Recolta, q/ha
Media 

pe 7 ani
+/- la 

martor

Triticale

Ingen 93, martor 73,6 65,3 72,0 30,0 24,3 52,6 25,5 49,0 00

Ingen 33 84,6 69,0 72,0 32,0 26,0 70,9 26,7 54,4 +5,4

Ingen 35 78,3 71,3 69,0 31,0 26,0 62,6 24,8 51,8 +2,8

DS 
05 3,9 2,1 3,3 1,8 1,5 2,3 2,0 2,4

Grâu durum

Hordeiforme 333, martor 80,3 60,6 57,5 30,0 17,6 52,3 25,4 46,2 00

Auriu 273 81,0 61,3 57,0 32,0 29,0 54,7 26,8 48,8 +2,6

Hordeforme 335 81,6 59,6 60,5 31,3 21,3 50,9 45,2 47,2 +1,0

DS 
05

4,1 3,9 3,7 2,8 1,6 2,5 2,2 2,9

Grâu comun

Moldova 5, martor 74,0 66,6 43,0 32,0 19,2 29,6 27,5 41,7 00

Moldova 11 78,0 70,0 51,0 38,0 24,0 30,5 31,4 46,1 +4,4

DS 
05 5,0 4,2 3,4 3,3 2,0 2,4 2,9 3,1

 În multe ţări ale lumii, triticale se folosesc atât ca cultură alimentară, cât şi furajeră. 
Productivitatea masei verzi este mai înaltă comparativ cu a secării, care se utilizează în 
hrana vitelor mari cornute de lapte. Primăvara, când lucerna se termină din conveierul 
verde şi se simte o insu cienţă acută de nutreţuri, triticale sunt tocmai bine venite. 
Din masa verde de triticale, înainte de înspicare se poate de pregătit siloz de calitate 
superioară, făină de masă verde, furaj presat în brichete etc. Un interes sporit pentru 
această cultură cerealieră a apărut datorită conţinutului înalt de proteine şi aminoacizi 
esenţiali în boabe şi masă verde care depăşesc grâul comun. De aceea, un interes 
deosebit prezintă calitatea boabelor de triticale, în special, din punct de vedere alimentar 
(particularităţile biochimice şi tehnologice de pani caţie.) în procesul de creare a noilor 
soiuri de triticale hexaploide primare şi secundare. Spre  nalul investigaţiilor din 
ultimii ani, s-au creat soiuri noi de triticale cu productivitate înaltă şi calitate sporită a 
bobului. 
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Cercetarea conţinutului de proteine la mai multe forme noi de triticale hexaploide 
primare şi în special secundare a demonstrat o variabilitate largă a acestui caracter. Din 
culturi comparative de concurs şi culturi comparative de control a fost selectat un set 
de linii noi cu un conţinut de proteină de 13,7-14,6%, ceea ce prezintă cu 1,3-2,4% mai 
mult decât la soiurile de grâu durum şi în special, în raport cu grâul comun de toamnă. 
Studierea componenţei de aminoacizi esenţiali la cele mai bune genotipuri , în ceea ce 
priveşte productivitatea a demonstrat, că după cei mai importanţi aminoacizi esenţiali 
(treonina, valina, leucina, lizina şi al.) acestea depăşesc cu mult grâul, dar cedează 
secării. Cele mai bune forme şi soiuri de triticale posedă o ereditate intermediară 
între soiurile de grâu şi secară după conţinutul de aminoacizi, caracterele biologice şi 
agronomice, cât şi indicii biochimici şi de pani caţie. 

Soiurile noi de triticale - Ingen 35 şi Ingen 38 au sticlozitatea bobului de 85-90 
%, proteina - 14-15% şi glutenul 21-24%. Din amestecul de făină a soiului de triticale 
Ingen 35 cu cel de grâu comun în raport de 1 : 1 volumul pâinii ajunge până la 850 
cm3, adică este aproape de nivelul pâinii din făină pură de grâu a soiului Odeski 117 
(tab.2).

Tabelul 2. Caracteristica biochimică şi de pani caţie la triticale şi grâu (durum, 
comun) de toamnă.

Cultura Soiul Proteină,% Gluten,% Volumul pâinii,  
cm3

Triticale Ingen 93 14,0-14,2 20,0-21,0 500-550

// Ingen 33 13,9-14,0 20,6-21,2 520-570

// Ingen 35 14,0-15,0 21,6-24,1 580-600

Grâu durum Auriu 273 12,7-13,0 23,0-24,0 600-640

// Hordeiforme 333 13,0-14,0 23,6-24,5 580-610

Grâu comun Odeski 117 12,0-12,8 23,0-24,8 850-900

// Moldova 5 12,8-14,0 23.6-24,5 830-890

Secara Zâmbreni 70 10,0-11,0 00-00 300-340

Triticale + Grâu Ingen 35 + M -5 13.4-14,0 22,0-23,0 800-850

Din făină de triticale pot   fabricate diverse produse de pani caţie şi patiserie. 
Multiplele experienţe de preparare a pâinii din soiurile noastre au con rmat datele din 
literatura de specialitate, că pâinea de triticale este mai mică după volum în comparaţie 
cu cea de grâu comun. Totodată, aluatul se maturizează mai repede, glutenul este mai 
puţin elastic şi se întinde până la 35-40 cm. Ereditatea acestor caractere la soiurile noastre 
omologate este intermediară între formele materne de grâu (Odeski 117 şi Codreanca) 
la care aluatului se întinde până la 60-70 cm. şi paterne de secara (Zâmbreni 70 şi al.) 
- 10-12 cm. De aceea, volumul pâinii din făină de triticale la soiurile omologate şi de 
perspectivă este de 500-600 cm3, pe când din grâul comun ajunge până la 850-900 cm3, 
iar din secară - 300-340 cm3 ( tab.2). Pe de altă parte, calitatea pâinii de triticale (valoarea 
nutritivă) este cu mult mai înaltă ca cea de grâu. Ea are un gust plăcut, speci c pentru 
secară. După conţinutul aminoacizilor esenţiali (lizină, metionină, leucină, izoleucină, 
valină şi al.) soiurile de triticale au un procent cu mult mai înalt al acestora decât grâul 
comun şi se apropie de forma paternă – secara (tab. 3).
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Generalizând datele prezentate, se poate menţiona că după caracterele productivităţii, 
calităţii biochimice şi de pani caţie pâinea de triticale este cu mult mai calitativă şi 
mai folositoare, apropiindu-se de calităţile pâinii de secară. Pâine mai gustoasă şi mai 
hrănitoare se poate obţine din amestec de făină de triticale şi grâu în raportul de 1:1. 

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor esenţiali la formele şi soiurile noi de triticale 
(media pe 2 ani), %.

Soiul

Rata aminoacizilor din proteina generală, %

treonină valină izoleucină leucină tirozină
fenil-

alanină
lizină

Ingen 93 3,22 4,55 3,30 6,67 2,08 4,11 2,06

AD 206 x KAD 2 3,17 5,04 3,90 7,33 2,13 4,87 2,51

Ingen 35 2,13 4,38 2,46 5,96 2,35 4,23 2,27

6 TA 502 x M. 11 2,47 4,49 3,65 6,66 2,70 5,12 2,06

Ingen 33 2,39 4,44 3,57 6,28 2,42 5,25 1,95

Grâu,  Odeski 117 1,83 3,87 2,23 5,42 1,22 3,78 1,80

Secara, Belta 4,23 5,97 4,12 7,49 2,74 6,16 2,67

Triticale are aceiaşi dăunători ca şi grâul comun: buha semănăturilor, gândacul 
ghebos, ploşniţa cerealelor, cărăbuşul, tripsul etc., din care motiv şi metodele de 
combatere sunt similare. 

 Soiurile de triticale şi grâu durum de toamnă create şi omologate în republică au 
o rezistenţă înaltă la boli (făinare, rugină brună, mălura grâului, septorioză etc.), pe 
când soiurile de grâu comun aproape în  ecare an se atacă de bolile sus menţionate. În 
anii e pitotiei (2007, 2008) al ruginii brune şi a fuzariozei spicului productivitatea şi 
calitatea grâului comun a scăzut cu 30%. De aceea, amelioratorii sunt datori să creeze 
soiuri noi, rezistente la rugina brună şi fuzarioza spicului. 

Soiurile de triticale de toamnă, omologate sunt semitardive. În dependenţă de 
condiţiile anului, triticale se recoltează cu 5-6 zile mai târziu decât soiurile de grâu 
comun şi durum de toamnă, care au un grad de maturitate medie şi precoce. Recoltarea 
soiurilor de triticale hexaploide este necesar de efectuat în faza de maturaţie totală a 
semănăturilor, luând în consideraţie şi maturizarea tulpinilor- secundare cu bob bine 
împlinit şi copt. 

Concluzii

În po da condiţiilor climaterice aspre ale iernii 2003/2004 şi secetei din 2006, 1. 
2007 şi a altor ani, productivitatea soiurilor de triticale (Ingen 33, Ingen 35 şi al.) şi 
de grâu durum de toamnă (Auriu 273, Hordeiforme 335 şi al.) este destul de înaltă, 
genotipurile  ind rezistente la maladiile – fuzarioza radiculară, rugina brună, fuzarioza 
spicului şi al.

Soiurile de triticale nu cedează grâului după conţinutul de proteine, dar cedează 2. 
după procentul de gluten. 

Ereditatea elasticităţii glutenului este intermediară formelor paterne, de aceea 3. 
volumul pâinii din 100 gr.de făină e de 500-570 cm3.

Calitatea pâinii de triticale este foarte bună, deoarece conţinutul aminoacizilor 4. 
esenţiali se apropie mult de conţinutul acestora la secară.
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