
PROIECT ADER 1.1.2. - "Crearea de linii noi de orez cu caracteristici de productivitate superioară și adaptabilitate la 
condițiile specifice limitei nordice de cultivare„

FAZA 3 / 2021 - „Realizarea hibridărilor între cele mai performante genotipuri cu adaptabilitate crescută la schimbările 
climatice,  verificarea descendenţelor în cursul etapelor ameliorative şi identificara elementelor de tehnologie specifice”



A2-Îmbunătățirea amenajării spațiilor pentru lucrări de ameliorare, 
depozitare și completarea dotării tehnice specifice;

• Lucrările de îmbunătăţire a spaţiilor
Centrului Experimental Polizeşti au început încă
din anul 2019 şi continuă în prezent, atât din surse
finanţate prin proiectul ADER 1.1.2., cât şi din
venituri proprii.
• Astfel, s-au realizat o serie de lucrări de
înlocuire a sistemului electric, s-a renovat
laboratorul şi biroul, s-a amenajat o locuinţă de
serviciu pentru un specialist nou-angajat.
• În cadrul proiectului s-au achiziţionat o
cositoare rotativă cu tamburi, pentru toaletarea
canalelor şi drumurilor dintre loturile orizicole şi o
freză Maschio model A180 pentru prelucrarea
terenului.
• De asemenea, pentru laborator, a fost
achiziţionat un cântar electronic, necesar
cântăririi probelor din fiecare variantă
experimentală.
• În figura 1 sunt prezentate câteva imagini
din timpul reparaţiilor efectuate în faza 3/2021 şi
rezultatul final.



A3-Identificarea surselor de germoplasmă, contactarea 
şi procurarea materialului de lucru suplimentar

În cadrul fazei 3 / 2021, au fost identificate noi
soiuri din Spania şi Italia, cu potential productiv
crescut, care au fost testate comparative cu soiul
Polizeşti 28, alături de două noi linii obţinute la CE
Polizeşti prin hibridări cu soiuri de provenienţă
coreeana, astfel:
- din Spania s-au achizitionat trei soiuri: Bomba,
Guara şi Argila. În acest an, s-a remarcat soiul Guara
care a depăşit soiul Polizesti 28 cu 1006 kg/ha orez
albit;
- din Italia s-au achiziţioat două soiuri: Onice şi
Proteo. În acest an, s-a remarcat soiul Onice care a
depăşit soiul Polizeşti 28 cu 1614 kg/ha;
- de asemenea, linia KR 025/2 a depăşit soiul

Polizeşti 28 cu 1124 kg/ha orez albit.
În tabelul 1 sunt cuprinse observaţiile fenologice,
rezultatele măsurătorilor biometrice, a producţiilor
la umiditatea STAS şi randamentului la prelucrare,
pentru noile soiuri achiziţionate, comparativ cu
martorul – soiul Polizeşti 28.



• Rezultatele privind densitatea de plante şi de panicule pe metrul pătrat sunt reprezentate în graficul din figura 
2, observându-se că cel mai apropiat de martorul Polizeşti 28, s-au situat linia KR 025/1, urmată în ordine 
descrescătoare de linia KR 025/2 şi soiul Italian Onice.

• În figura 3 sunt prezentate datele de înspicat la soiurile străine nou-achiziţionate în anul 2021. Cele mai precoce
soiuri, chiar şi decât Polizeşti 28, au fost Guara şi Onice, iar asemănător cu martorul a fost soiul Proteo, în timp
ce liniile coreene şi soiurile Argila şi Bomba au fost mai tardive la înspicat decât martorul cu 5 până la 14 zile.



• Măsurătorile biometrice privind talia plantelor, lungimea 
paniculului şi numărul de boabe în panicul sunt 
centralizate în graficul din figura 4, observându-se că cel 
mai bun rezultat în privinţa numărului de boabe în 
panicul, care interesează din punct de vedere productiv, 
a fost înregistrat de soiul Onice, urmat în ordine 
descrescătoare de linia KR 025/2, linia KR 025/1, soiul 
Argila şi apoi soiul Guara.

• În ceea ce priveşte gradul de şiştăvire, faţă de martorul 
Polizeşti 28, toate celelalte soiuri au prezentat un grad 
de şiştăvire mai ridicat, cel mai înalt grad fiind la soiul 
Proteo, iar cel mai scăzut, la linia KR 025/1, aceasta din 
urmă reprezentând de fapt un grad de adaptabilitate mai 
crescută la condiţiile de mediu zonale.



• Un alt factor foarte important pentru obţinerea de profit din cultura orezului îl reprezintă randamentul la prelucrare, care s-a dovedit a fi mai crescut,
comparativ cu martorul, doar la soiurile Onice şi Argila pentru orezul albit, care este cel mai important pentru consumatorul final (Fig. 6).

• Producţia cea mai crescută la orezul paddy în cadrul colecţiei de soiuri nou achiziţionate, comparativ cu soiul martor, a fost obţinută de soiul Guara, urmat
de linia KR 025/1 şi apoi de soiurile Onice, Argila şi linia KR 025/2 (figura 7).

• La prelucrarea orezului albit, cele mai bune rezultate au fost obţinute faţă de martorul Polizeşti 28 de soiul Onice, cu o diferenţă de 1614 kg/ha, urmat de
linia KR 025/1, cu o diferenţă de 1124 kg/ha, Guara cu o diferenţă de 1006 kg/ha, Argila cu o diferenţă de 806kg/ha şi linia KR 025/2 cu o diferenţă de 296
kg/ha (Figura 7).

• Masa a o mie de boabe a fost cuprinsă între valorile de 26 şi 36 g, cu cele mai bune rezultate obţinute, comparativ cu martorul, de soiurile Proteo şi Guara
(fig. 8).



A4- Înfiinţarea câmpului cu colecţia de soiuri şi dezvoltarea bazei de germoplasmă pentru
alegerea formelor parentale (anul 0);

• Câmpul cu colecţia de soiuri de orez înfiinţat în anul 2021 cuprinde material biologic autohton şi din străinătate (din Italia,
Turcia, Coreea, China, Uzbekistan, Rusia). Scopul câmpului cu colecţia de 117 soiuri este studierea soiurilor din punct de vedere al
însuşirilor morfo-fiziologice, al elementelor de productivitate (capacitatea de înfrăţire, lungimea paniculului, greutetea boabelor din
panicul etc.), al aclimatizării (în vederea depistării de forme parentale care corespund cu următoarele obiective:

-perioadă scurtă de vegetaţie, de 112–120 zile;
-capacitate mare de producţie şi bob fin;
-rezistenţa la cădere, la condiţii de frig şi toleranţă la salinitate.

• Prin noile creaţii se urmăreşte şi obţinerea de parametrii biologici îmbunătăţiţi, care să permită fermierilor sa obţina producţii
performante, stabile, economice şi de calitate superioară.
• Metoda de lucru are în vedere combinarea însuşirilor şi caracteristicilor pozitive ale soiurilor care prezintă adaptabilitate,
productivitate crescută şi indici de calitate superioară, pentru crearea unei linii mai productive şi cu adaptabilitate la conditii
pedoclimatice cât mai variate.

Figura 9. Rezultate privind datele de înspicat la colecţia de soiuri, 
comparativ cu martorul – Polizeşti 28

Figura 10. Rezultate privind numărul de zile de vegetaţie şi talia plantelor  
la colecţia de soiuri, comparativ cu martorul – Polizeşti 28



În tabelul 2 este
prezentată colecţia
de soiuri din anul
2021, în număr de
117 soiuri, cu
determinările
efectuate,
respectiv data
înspicatului şi
diferenţele faţă de
martorul
reprezentat de
soiul Polizeşti,
numărul de zile de
vegetaţie, talia la
coacere, numărul
de panicule,
lungimea
paniculului,
numărul total de
boabe, procentul
de boabe şiştave,
masa a o mie de
boabe,
randamentul la
prelucrare,
rezistenţa la
cădere, rezistenţa
la scuturare şi
rezistenţa la boli.



• Numărul de panicule pe metrul pătrat, totalul de boabe şi lungimea paniculului sunt relatate în
graficul din figura 11, iar gradul de şiştăvire comparativ cu soiul martor, în graficul din figura 12. 



Pentru randamentul la prelucrare, s-au remarcat o serie de soiuri, comparativ
cu martorul, motiv pentru care au fost selectate ca forme parentale
următoarele soiuri cu caractere fenotipice şi productive bune pentru procesul
de ameliorare:BALILA, CASTORE, CELESTE, CATULO, CANOVA, GITO, LEONARD,
LEONE, SCIROCO, ERCOLE, OTTELO, IMPULS, LINCE, CIRENE, LUNA, SOFIA, FAST,
CARAVAGIO, NEMBO, JOUN, VIG 018, UNKWAHG, GEUMO 3, HAEDAM, ECE LB.



Fig. 15. Aspecte din câmpul de colecţie a soiurilor de orez şi de la batozare, 
CE Polizeşti, SCDA Brăila, 2021



• Tehnologia de cultivare
aplicată la colecţia de soiuri
de orez în anul 2021 este
prezentată în tabelul 3, care 
cuprinde elementele
tehnologice şi agregatele cu 
care s-au efectuat lucrările.



A5-Efectuarea de hibridări directe şi selecţia materialului rezultat la 
plantele mamă, pentru obţinerea de genotipuri noi de orez (anul 1) 

• Seminţele obţinute de la
formele mamă polenizate
artificial reprezintă baza
genetică (boabele hibride) de
plecare pentru obţinerea
plantelor hibride ce vor fi
semănate in F1 alături de
formele parentale pentru
stabilirea, după caz, a
progresului realizat. În figura
16 sunt prezentate rezultatele
hibridărilor realizate între
diferiţi genitori, în faza 3 /
2021 a proiectului ADER 1.1.2.



• Astfel, câmpul de hibridare 2021, amplasat în
casa de vegetaţie, a fost înfiinţat cu sămânţa
din formele parentale valoroase selectate în
colecţia de soiuri sau în Câmpul de material
biologic iniţial. Formele parentale au fost
semănate eşalonat în 2 – 3 epoci, pentru a
asigura coincidenţa la înflorire.
• Seminţele obţinute de la forma mamă a
plantelor de orez, polenizate artificial,
reprezintă baza genetică (boabele hibride) care
semănate ulterior vor da naştere plantelor
hibride. Practic, se obţin boabe hibride în urma
combinării formelor parentale: A x B; A x C; A x
D; A x E, boabe care în F1 vor fi semănate
alături de formele parentale. Efectuarea
încrucişărilor între formele parentale, în casa de
vegetaţie au fost completate prin efectuarea
unor analize şi determinări la sămânţa
disponibilă, conform schemei de ameliorare a
plantelor autogame (figura 17).



A6-Obținerea plantelor hibride, din sămânță hibridă rezultată în urma
încrucișărilor controlate din câmpul de hibridare și realizarea alegerii indivizilor
cu caracteristici ce răspund la obiectivele urmărite (anul 2, 3);

• Liniile care au fost reţinute din
generaţia F1 – F6 în anul 2021 sunt
prezentate în tabelul 4, astfel că
pentru generaţia F1 au fost
reţinute 10 linii, pentru generaţia
F2 au fost reţinute 12 linii, pentru
generaţia F3 au fost reţinute 3
linii, pentru generaţia F4 au fost
reţinute 8 linii, pentru generaţia
F5 au fost reţinute 2 linii, pentru
generaţia F6 au fost reţinute 5
linii, iar pentru generaţia F7 au
fost reţinute 3 linii.



De la plantele hibride alese ca având
caracteristici distincte, comparativ cu
formele parentale şi ţinând cont de
necesitatea de asigurare a cerintelor
obiectivelor propuse s-au recoltat
paniculele, iar sămânţa se va utiliza pentru
înfiinţarea în anul următor (2022), a
Câmpurilor de hibrizi de grad imediat
superior.



A7-Verificarea, testarea, selectia si multiplicarea materialului 
nou creat (anul 4÷11).

• În cadrul câmpului de culturi
comparative de orientare (CCO),
au fost testate din punct de
vedere al însuşirilor morfo-
fiziologice şi de producţie 13 linii
nou create, amplasate în 3
repetiţii, rezultatele măsurătorilor
biometrice şi de producţie fiind
evidenţiate în tabelul 5, iar
diferenţele de producţie
comparativ cu martorul Polizeşti
28 au fost pozitive pentru toate
liniile nou create (fig. 19).





În figura 20 sunt evidenţiate fotografic
boabele după şlefuire la liniile nou
create şi testate în 2021, comparativ cu
soiul martor – Polizeşti 28.



• În cadrul culturilor comparative de orientare,
au fost testate 14 linii noi de orez (tabelul 5),
toate cu producţii peste martorul Polizeşti 28,
cu diferenţe pozitive semnificative, de la
532kg/ha până la diferenţe pozitive foarte
semnificative, de +3064 kg/ha la linia KR
027/3 şi +3615 kg/ha la linia KR 097.

• În graficul din figura 24 sunt reprezentate
diferenţele de producţie la orezul albit,
comparativ cu soiul martor, testate în câmpul
de orientare, observându-se că toate liniile
testate în faza 3/2021 au obţinut producţii
superioare, cu diferenţe de la 532kg/ha, până
la 3615 kg/ha.



• În Câmpul de control au fost testate 26 de linii nou 
create (tabelul 6), din care s-au remarcat următoarele:
KR 094/25-1  = 6787 KG/HA; KR 094/25-2 = 6347 
KG/HA; KR 094/7 = 6320 KG/HA; KR 094/9 = 6265 
KG/HA; SI KR 100/11 = 6216 KG/HA OREZ ALBIT.



• În graficul din figura 25 sunt 
reprezentate diferenţele de 
producţie la orezul albit, 
comparativ cu soiul martor, 
testate în câmpul de control, 
observându-se că toate 
numai două linii au obţinut 
producţii inferioare, iar 
restul au depăşit martorul cu 
până la 3021kg/ha.



• În cadrul culturilor comparative de concurs (Tabelul 7) au fost
testate 6 soiuri şi linii noi, cele mai bune rezultate de 
producţie, comparativ cu martorul Polizeşti 28, fiind obţinute
de soiul nou ROKO 20, care a fost omologat în faza 3/2021, cu 
o diferenţă de producţie de orez albit de +2735 kg/ha (figura
28).



• În tabelul 8 sunt rezultatele obţinute în cadrul lotului demonstrativ cu linii
care au fost introduse în testare la ISTIS în anul 2021 comparativ cu soiul
martor – Polizeşti 28. 

• Toate liniile testate au obţinut producţii superioare faţă de martor, 
remarcându-se cel mai mult linia KR027, cu o diferenţă de +3932 kg/ha la 
orezul albit, urmată în ordine descrescătoare de liniile KR025 şi KR 097 (cu 
diferenţe de producţie de +2624 kg/ha şi respectiv de +2242kg/ha, iar apoi
de soiul nou omologat ROKO20, cu o diferenţă de + 2016 kg/ha (figura 29). 



• A8-Actualizarea elementelor de tehnologie pentru cultura orezului

În tabelul 9 sunt prezentate succint datele privind actualizarea elementelor de tehnologie în anul 2021.



• A9-Promovarea rezultatelor
proiectului prin redactarea de 
articole si referate stiintifice
si publicarea principalelor
rezultate obtinute in reviste
de specialitate-
• În anul 2021 a fost omologat
noul soi de orez ROKO 20, cu 
caracteristici superioare din 
punct de vedere productiv şi cu 
cu adaptabilitate crescută la 
schimbările climatice (figura
31). 



- De asemenea, după verificarea
descendenţelor în cursul etapelor
ameliorative s-au selectat încă 6 linii
foarte productive, care au fost
introduse în procesul de testare ISTIS, 
în vederea omologării ulterioare. 
- s-au redactat cinci lucrări ştiinţifice
care au fost prezentate în cadrul
conferinţei internaţionale organizate
de SCDA Brăila 1st International
Conference on Rice and Engineering
Sciences in Braila, care sunt în curs de
publicare în cadrul volumului
conferinţei. Volumul va apărea în
Decembrie 2021. În tabelul 18 sunt
prezentate titlurile lucrărilor şi autorii.



A10-Organizarea unui simpozion stiintific, 
de colectivul laboratorului “Pedologie, 
imbunatatiri funciare si agrofitotehnia

culturilor pe solurile degradate”
- A fost organizată conferinţa internaţională
1st International Conference on Rice and 
Engineering Sciences in Braila - ICRESB -

https://www.icresb.scdabraila.ro/ , la care 
au fost prezentate în total 14 lucrări

ştiinţifice, ce urmează să fie publicate în
volumul conferintei, precum şi online.
Programul simpozionului este relatat în

figurile 32 şi 33. 




