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Rezumat. Articolul elucidează importanţa creării soiurilor noi de culturi leguminoase, drept sursă de proteină vegetală care contribuie la minimalizarea deficitului proteic, demonstrând justificarea deciziei Organizaţiei Naţiunilor Unite
de a declara anul 2016 An Internaţional al Leguminoaselor.
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INTRODUCERE
Pe parcursul multor decenii, culturile leguminoase au fost şi continuă să se menţină în topul celor mai
importante surse de proteină vegetală. Prioritatea economică a acestei grupe de plante constă în conţinutul ridicat al boabelor în substanţe proteice (în medie
27,8% la mazăre, 24,6% la fasole, 38,5% la soia), care
le conferă o valoare alimentară şi nutritivă superioară.
În condiţiile actuale, când posibilităţile de procurare a îngrăşămintelor minerale se reduc continuu, o
însemnătate tot mai mare le revine culturilor leguminoase, care datorită simbiozei rizobiale contribuie la
acumularea azotului biologic în sol ameliorând fertilitatea lui. Astfel, în urma activităţii simbiotice, în sol
se acumulează după cultura mazării circa 48-50 kg/ha
de azot biologic, a soiei – 108-120 kg/ha, a fasolei –
78-80 kg/ha [2]. Această capacitate determină valoarea agronomică înaltă a grupului respectiv de culturi,
invocându-le ca cei mai buni premergători pentru
majoritatea culturilor agricole, fiind recomandate mai
ales pentru culturile cerealiere de toamnă.
Avantajele enumerate dovedesc rolul deosebit al
culturilor leguminoase atât în alimentaţia comunităţii umane şi în furajarea animalelor, cât şi importanţa
indiscutabilă ca plante premergătoare, fapt care a dat
un imbold ONU să declare 2016 – An Internaţional
al Leguminoaselor.
Prezenta lucrare are ca scop identificarea rolului
soiurilor noi de plante leguminoase, create la ICCC
„Selecţia”, în minimalizarea deficitului proteic în sectorul agrar al Republicii Moldova.
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MATERIALELE ŞI METODA DE CERCETARE
Ca material de analiză au fost utilizate realizările ameliorării soiurilor plantelor leguminoase recent
incluse în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii
Moldova:
▪▪ soiurile de mazăre:		
MZ-7-06 (2011)		
						MZ-13-12 (2015)
▪▪ soiurile de soia:		
Magia (2013)		
						Moldoviţa (2015)
▪▪ soiurile de fasole:		
Garofiţa (2013)		
						Mariţa (2015)
Ţinând cont de obiectivele ameliorative urmărite, la
baza creării acestor soiuri a stat metoda clasică – hibridarea, care condiţionează o variabilitate genotipică amplă.
Cercetările au fost efectuate pe loturile experimentale ale ICCC „Selecţia”, în Câmpul Comparativ
de Concurs (CCC) având condiţii caracteristice stepei
Bălţiului, în perioada anilor 2013–2015.
La materialul biologic studiat s-a determinat producţia de boabe (la umiditatea standard – 14%), conţinutul de substanţe utile în bob după metoda Kjeldahl
şi alte caractere morfologice. Prelucrarea matematică
a datelor s-a efectuat conform metodei statistice după
Dospehov B.A. [5].
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din totalitatea factorilor biotici şi abiotici care determină nivelul de producţie, soiului îi revine cota de
30-40%, fapt ce argumentează necesitatea în flux continuu a creării soiurilor noi înalt productive de calitate
superioară.
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Analizând rezultatele obţinute pe parcursul a mai
multor ani de experimentare, s-a constatat o instabilitate cu fluctuaţii mari de la an la an a capacităţii de
producţie la culturile leguminoase. Acest fapt se explică prin gradul redus de adaptabilitate a lor la schimbările condiţiilor agrometeorologice.
Dacă în anii favorabili culturile leguminoase îşi
manifestă pe deplin potenţialul biologic, atunci în anii
cu secetă, ce ne frecventează des în ultimul deceniu,
diminuarea producţiei constituie circa 50-70% din
nivelul mediu multianual de producţie [3]. Gradul de
favorabilitate a condiţiilor climatice este strâns legat
de particularităţile biologice ale culturii. Receptabilitate mai înaltă la schimbările condiţiilor climatice manifestă culturile de soie şi fasole la care producţia de
boabe variază între 3 500 kg/ha (în anii favorabili) şi
900 kg/ha (în anii secetoşi).

La cultura mazării în perioada de referinţă în Catalogul Soiurilor de Plante au fost înregistrate soiurile MZ7-06 şi MZ-13-12. Urmărind obiectivul ameliorării calităţii producţiei prin alegerea genitorilor – donatori de
proteină, – a fost posibilă majorarea conţinutului proteic
la soiurile noi cu 0,4-2,4 unităţi procentuale (tabelul 1).
Prioritatea evidentă a soiurilor noi se manifestă
prin cantitatea de proteină brută obţinută la unitatea
de suprafaţă, comparativ cu soiurile deja omologate,
datorită capacităţii înalte de producţie şi calităţii superioare a boabelor. Un alt avantaj al acestor soiuri este
evitarea pierderilor mari la recoltare, graţie prezenţei în
genomul plantelor a genei „afila” (genă care controlează
procesul modificării frunzelor în cârcei) şi „def ” (genă
care determină rezistenţa boabelor la scuturare). Perioada scurtă de vegetaţie cu eliberarea timpurie a loturilor califică mazărea ca premergătoare excelentă pentru
culturile cerealiere de toamnă.

Tabelul 1
Producţia de boabe şi calitatea lor la soiurile noi de mazăre
(CCC, ICCC „Selecţia”, media pe 2013–2015)
Soiurile

Tipul de frunze

Producţia de boabe
kg/ha

± kg/ha faţă
de Mr

Conţinutul de
proteină, %

Cantitatea de proteină
la ha
kg

± kg/ha faţă
de Mr

Sandrina – Mr

obişnuit

2333

-

22,9

481

-

MZ-7-06

modificat în cârcei

2716

+383

24,4

596

115

MZ-13-12

modificat în cârcei

3060

+727

25,7

708

227

DL0,5 kg/ha

110-150

În contextul rezolvării problemei deficitului
proteic, soia de foarte mult timp domină piaţa mondială a proteinelor vegetale. În boabele ei se conţin până
la 37,0-48,0% proteină digestibilă prin care îşi aduce
contribuția majoră la lichidarea decalajului proteic în
sectorul zootehnic şi-n sfera alimentaţiei umane [1].
În Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova
sunt înregistrate șase soiuri de soia create la ICCC
„Selecţia”, ponderea cărora în suprafaţa cultivată
constituie 70-80%.
Cercetările efectuate în ultimii ani au condus la
crearea unor soiuri noi de soia valoroase şi bine adaptate la condiţiile de cultură. În perioada anilor 2013–
2015 au fost omologate două soiuri de soia: Magia
(2013) şi Moldoviţa (2015).
Obiectivul principal urmărit în lucrările de ameliorare la cultura soiei este majorarea capacităţii de producţie, care în ultimii ani a fost puternic influenţată
de condiţiile meteorologice, în special de volumul de
repartizare a precipitaţiilor pe parcursul perioadei de
vegetaţie. Din punct de vedere climatic, anii de experi-

mentare s-au caracterizat printr-un grad diferit de favorabilitate. De cele mai optime condiţii de dezvoltare
şi creştere plantele au beneficiat în anul 2014, când pe
întreg ciclul vegetativ regimul hidric a însumat peste
320 mm precipitaţii, fapt care a dus la realizarea unui
nivel de producţie semnificativ (tabelul 2).
Analizând rezultatele reflectate în tabel, s-a confirmat încă o dată legătura corelativă pozitivă a nivelului
de producţie cu regimul hidric, cu valori cuprinse între r = 0,50-0,75 (3).
Producţia de boabe este rezultatul îmbinării armonioase a unor componente morfoproductive ca:
▪▪ numărul de noduri productive
▪▪ numărul de păstăi la nod
▪▪ numărul total de păstăi
▪▪ numărul de boabe
▪▪ numărul de boabe în păstaie
▪▪ masa de boabe pe plantă
▪▪ MMB
La o evidentă diminuare a valorilor medii în anii
de studiu au fost supuse aşa elemente productive ca
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Tabelul 2
Capacitatea de producţie şi elementele morfoproductive la soiurile noi de soia
(CCC ICCC „Selecţia”, media 2013–2015)
Producţia de boabe, kg/ha

MMB, g

Masa boabelor pe plante, g

Soiul

2013

2014

2015

media

% faţă
de
martor

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Aura – martor

1275

1971

900

1382

-

145

179

120

8,9

7,6

2,5

Magia

1386

2392

1130

1636

118,4

133

169

112

8,5

8,0

2,9

Moldoviţa

1398

2697

1381

1825

132,0

140

176

137

10,6

9,4

3,5

DL05 kg/ha

101

157

96

Tabelul 3
Indicii de producţie şi calitatea soiurilor noi de soia
(CCC, ICCC „Selecţia”, media 2013–2015)
Producţia de boabe
Soiul

Conţinutul
de proteină,
%

Cantitatea de proteină acumulată
la 1 ha

kg/ha

± kg/ha faţă
de Mr

kg

Aura – martor

1382

-

37,6

471

± kg/ha faţă % faţă de Mr
de Mr
-

-

Magia

1636

+254

38,2

567

+96

120,4

Moldoviţa

1825

443

39,7

657

+186

139,5

DL05 kg/ha

96-57

MMB şi masa boabelor pe plantă (tabelul 2), care au
avut un efect negativ asupra formării nivelului de producţie.
O sarcină prioritară şi de mare actualitate în lucrările de cercetare la cultura soiei o constituie ameliorarea conţinutului de proteină şi îmbunătăţirea calităţii
lui. Rezultatele relevate în tabel scot în evidenţă superioritatea soiurilor noi create faţă de martor, cu 120139% după producţia de boabe şi cu 103-106% după
conţinutul proteic (tabelul 3). Surplusul semnificativ
de proteină obţinută la soiurile noi pe o unitate de
suprafaţă ridică efectul economic al unui hectar cultivat cu soia.
Fasolea este una din principalele furnizoare de
proteină vegetală bogată în aminoacizi esenţiali strict
necesare alimentaţiei umane.
Pe piaţa mondială, precum şi pe cea naţională,
cerinţele faţă de boabele de fasole sunt foarte mari,
dar oferta producătorilor este modestă, deoarece în
republică suprafeţele însemânţate cu această cultură
variază de la an la an în funcție de schimbările fluctuante ale climei, care au un impact negativ asupra nivelului de producţie.
ICCC „Selecţia” este unica instituţie de cercetare în domeniul ameliorării fasolei din ţară unde au
fost create numeroase soiuri, omologate în diferite
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perioade. Rezultatele cercetărilor din ultimii ani oferă producătorilor două soiuri noi de fasole la care
producţia înaltă de boabe se asociază cu calitatea
valoroasă a ei.
Resursele climatice sunt factorii de bază care influenţează şi determină nivelul de producţie şi stabilitatea lui la cultura fasolei, mai ales pentru Republica
Moldova, care face parte din grupul ţărilor cu regim
climatic instabil. Din anii de studiu cel mai favorabil
a fost anul 2013, în care pe parcursul perioadei de vegetaţie au căzut 284 mm precipitaţii cu temperaturi
medii moderate (18-21oC), optime pentru creşterea şi
dezvoltarea plantelor de fasole. În acest an a fost posibilă realizarea mai pronunţată a potenţialului biologic
(tabelul 4). Condiţiile anului 2015 însă au fost diametral opuse, de secetă acută, care a contaminat elementele productive, în deosebi, MMB şi masa boabelor per
plantă, fapt ce a redus considerabil nivelul de producţie (cu 30-68%). Rezultatele oglindite anterior confirmă dependenţa directă a capacităţii de producţie de
regimul hidrotermic, coeficientul de corelaţie având
valori de r = 0,45-0,70 [3].
În paralel cu obiectul de ameliorare a capacităţii
de producţie, o atenţie deosebită se acordă calităţii
boabelor, pentru a conferi o valoare alimentară superioară noilor soiuri de fasole. În toţi cei trei ani de
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Tabelul 4
Caracteristica agrobiologică a soiurilor noi de fasole
(CCC, ICCC „Selecţia”, media 2013–2015)
Producţia de boabe, kg/ha

Masa boabelor pe plante, g

MMB, g

Soiul

2013

2014

2015

media

% faţă
de
martor

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Crizantema – martor

2348

1910

803

1687

-

9,8

6,6

5,3

235

202

193

Garofiţa

2783

2159

972

1971

117

11,9

7,0

6,3

223

213

160

Mariţa

3163

2129

1059

2115

125

13,2

11,8

6,8

291

234

214

DL05 kg/ha

121

79

61

Tabelul 5
Indicii de producţie şi calitate la soiurile de fasole
(CCC, ICCC „Selecţia”, media 2013–2015)
Producţia de boabe
Soiul

kg/ha

± kg/ha faţă
de Mr

Conţinutul
de proteină,
%

Cantitatea de substanţe
proteice la 1 ha
kg

± faţă de Mr
kg

%

Crizantema – martor

1687

-

19,2

298

-

-

Garofiţa

1903

+216

21,0

368

+70

123

Mariţa

2115

+428

22,1

430

+132

144

DL05 kg/ha

61-121

studiu soiurile noi au înregistrat valori ridicate în ce
privește conţinutul de proteină (tabelul 5).
Datele tabelului confirmă avantajele soiurilor noi
nu numai după nivelul de producţie, dar şi după cantitatea de substanţe proteice acumulate la 1 ha. Ambele
soiuri au o calitate culinară şi gustativă înaltă, precum
şi timp redus de dezagregare a boabelor la fierbere
(62-74 min.).
Declanşarea crizei acute a deficitului proteic în
industria alimentară şi-n sectorul zootehnic impune
extinderea largă a soiurilor noi de plante leguminoase
create la ICCC „Selecţia”, care ar contribui la majorarea
randamentului proteic al fiecărei unităţi de suprafaţă cu
120-140%. Astfel, rezultatele obţinute dovedesc aportul
său în minimalizarea decalajului de proteine, care se
menţine în ţară. Soiurile autohtone au şi o prioritate deosebită prin faptul că nu sunt modificate genetic.
CONCLUZII
Soiurile noi de culturi leguminoase îmbină capacităţi înalte de producţie şi calităţi superioare ale boabelor, depăşind soiurile martori cu 115-130%.

Conţinutul înalt de proteină favorizează creșterea
randamentului proteic cu 120-140% a unei unităţi de
suprafaţă cultivată cu mazăre, soie şi fasole.
Extinderea soiurilor noi în sectorul agrar va contribui la majorarea furnizării proteinei vegetale în sfera alimentară şi furajeră.
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