
PROIECT ADER 1.1.2.
FAZA 2 / 2020

"CREAREA DE LINII NOI DE OREZ CU CARACTERISTICI DE 
PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ ȘI ADAPTABILITATE LA CONDIȚIILE
SPECIFICE LIMITEI NORDICE DE CULTIVARE"

COORDONATOR:
STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA



FAZA: NR.2 - „REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE HIBRIDARE ÎNTRE FORME PARENTALE VALOROASE, 
DERULAREA CICLULUI AMELIORATIV PRIN SELECŢIA MATERIALULUI CU CARACTERISTICI BIOLOGICE 
SUPERIOARE ŞI IDENTIFICAREA DE ELEMENTE TEHNOLOGICE ÎMBUNĂTĂŢITE.”
TERMEN: 31.10.2019 – 30.10.2020

• Obiectivele fazei:
- Crearea a 1-2 linii noi de orez cu productivitate superioară și adaptabilitate la condițiile

specifice limitei nordice de cultivare din țara noastră;
- Realizarea unui studiu de marketing pentru identificarea cerințelor consumatorilor în

privința calităților orezului alimentar și stabilirea unor direcții de ameliorare în vederea
satisfacerii acestor cerințe culinare;

- Stabilirea elementelor de tehnologie specifice care permit manifestarea în optim a
potențialului de producție a noilor creații de orez;

- Introducerea în procesul de omologare și certificare a 1-2 linii noi de orez;
- Promovarea culturii orezului în scopul valorificării terenurilor slab productive.



A2-IMBUNĂTĂȚIREA AMENAJĂRII SPAȚIILOR PENTRU LUCRĂRI DE AMELIORARE, DEPOZITARE ȘI
COMPLETAREA DOTĂRII TEHNICE SPECIFICE;
LUCRĂRILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SPAŢIILOR CENTRULUI EXPERIMENTAL POLIZEŞTI AU ÎNCEPUT ANUL TRECUT
ŞI CONTINUĂ ÎN PREZENT, ATÂT DIN SURSE FINANŢATE PRIN PROIECTUL ADER 1.1.2., CÂT ŞI DIN VENITURI
PROPRII.

• În cadrul proiectului s-a achiziţionat o grapă cu
discuri pentru prelucrarea solului, iar din venituri propria
s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a spaţiilor de
depozitare, aşa cum se observă în imaginile din figura 1.
• Sunt necesare în continuare investiţii pentru
îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare la CE Polizeşti
al SCDA Brăila, deoarece multe din clădirile existente se
află într-o stare avansată de degradare fizică.



A3-IDENTIFICAREA SURSELOR DE GERMOPLASMA, CONTACTAREA SI PROCURAREA MATERIALULUI
DE LUCRU SUPLIMENTAR;
PENTRU ACEASTĂ ACTIVITATE S-A REALIZAT UN STUDIU DE MARKETING PRIVIND CONSUMUL DE OREZ ÎN
ROMÂNIA. UN INDICATOR IMPORTANT ÎN APRECIEREA NIVELULUI DE TRAI ESTE REPREZENTAT DE CONSUMUL
DE PRODUSE AGROALIMENTARE, ASTFEL, O ANALIZĂ A TENDINȚEI DE CONSUM, PE PIAȚĂ, ESTE ESENȚIALĂ
ATUNCI CÂND SE DOREȘTE CUNOAȘTEREA ORICĂREI PIEȚE, ÎN ACEST CAZ, PE PIAȚA OREZULUI. ASTFEL, ÎN
FIGURA 2, ESTE ANALIZATĂ DINAMICA NIVELULUI CONSUMULUI DE OREZ PE CAP DE LOCUITOR, ÎN
PERIOADA 2008-2018, CONFORM DATELOR PRELUATE DIN BAZELE DE DATE INS.





• Consumatorul român de orez caută produsul care să îi asigure un raport calitate/preț supraunitar, aducător de beneficii
de sănătate, în nici într-un caz produsul cu prețul cel mai scăzut.

• Pentru acesta este importantă notorietatea producătorului, fiind dispus să plătească până la 9 lei pentru un kilogram de orez.
Îl consumă încadrându-se în parametrii statistici înregistrați și ar dori să încerce și alt produse din orez.

• Consumatorul român este conservator, atât în modul de utilizare al produsului în bucătăria sa, cât și la restaurant atunci când
comandă feluri de mâncare pe bază de orez, uneori.

• Consumatorul român achiziționează cel mai frecvent felurile clasice de orez, cu bob lung, mediu sau scurt. Ar fi dispus sa
încerce și alte tipuri dar nu prea o face. Surprinzător sau nu, această conservare a felurilor de orez consumate nu derivă din
preț, consumatorul arătând clar în cercetarea efectuată că nu prețul este factorul determinant în procesul de achiziție, ci, cel
mai probabil totuși din lipsă de informații.

• Producătorii, agenții economici de pe această piață ar trebui să ofere informații mai multe despre tipurile de orez consumate
mai rar, cum ar fi orezul negru și roșu, sau alte tipuri de orez, pentru că o dată convins de beneficiile de sănătate, cosmetice
sau geriatrice aduse de consumul unui anumit tip de orez, cu siguranță consumatorul ar încerca și s-ar orienta și spre acestea.



A4-ÎNFIINŢAREA CÂMPULUI CU COLECŢIA DE SOIURI ŞI DEZVOLTAREA BAZEI DE 
GERMOPLASMĂ PENTRU ALEGEREA FORMELOR PARENTALE (ANUL 0) ;

În tabelul 9 este prezenta colecţia de soiuri din anul 2020, 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.





A5-EFECTUAREA DE HIBRIDĂRI DIRECTE ŞI SELECŢIA MATERIALULUI REZULTAT LA PLANTELE
MAMĂ, PENTRU OBŢINEREA DE GENOTIPURI NOI DE OREZ (ANUL 1);

• Hibridarea este cea mai importantă metodă
de ameliorare prin care se dirijează procesul de
încrucisare sexuată între partenerii aleşi, cu
scopul realizării de genotipuri noi, care să
răspundă la obiectivele propuse.
• Lucrările de hibridare la orez sunt dintre cele
mai meticuloase, constând în emascularea plantei
mame, adică îndepărtarea staminelor cu ajutorul
unui foarfece şi a unui aspirator, după care se
realizează polenizarea cu un panicul de la planta
taăş şi se izolează cu un plic de hârtie pe care se
notează care sunt genitorii (fig.20).



• La C.E. Polizesti, Campul de hibridare este reprezentat de casa de vegetatie cu vasele de vegetatie in care se gasesc plante de orez destinate 
diferitelor incrucisari. Modul de organizare a CH a constat in pregatirea casei de vegetatie, a vaselor de vegetatie si a materialului biologic 
necesar. 

• Suprafata casei de vegetaţie (sera) este 6,8 x 7,75 m = 52,7 mp
• Spaţiul protejat cu sârmă, care este alipit serei, are o suprafaţă de 6,8 m x 7,75 m = 52,7 mp
• Suprafaţa solului în toate vasele de vegetaţie este 0,0314 mp x 96 vase = 3,0144 mp.
• După răsărire, s-a facut răritul plantelor lăsându-se un numar de 30-40 plante în fiecare vas, iar umiditatea solului s-a menţinut la 50-55%
din capacitatea pentru apă în câmp prin udări zilnice.
• In perioada creşterii intense umiditatea s-a menţinut între 70% din capacitatea totala pentru apă, cu un exces periodic, respectiv un strat
de apa de cca 5-6 cm. Când plantele au fost mici, udarea s-a facut cu atentie, folosindu-se un vermorel, iar mai târziu când plantele au crescut
mai mari s-a folosit o stropitoare cu sită. ulterior s-a facut submersia. Apa folosită nu a conţinut elemente nutritive.
• Pentru a se asigura condiţii uniforme tuturor vaselor de vegetaţie, acestora li s-a schimbat locul atât în lungul şirului cât şi lateral. In
timpul vegetatiei, in zilele calduroase, vagonetii cu vasesele de vegetatie si plantele experimentate au fost tinute in spatiul liber protejat cu
plasa. În timpul perioadei de vegetaţie s-au facut observaţii şi determinări asupra plantelor. Acestea au constat în măsurarea înălţimii plantelor,
a gradului de înfrăţire, determinarea numărului de plante atacate de boli sau dăunători, data atingerii principalelor fenofaze etc.



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 2020 sunt prezentate în
tabelul 11, astfel că pentru generaţia F1 au
fost reţinute 12 linii, pentru generaţia F2
au fost reţinute 3 linii, pentru generaţia F3
au fost reţinute 8 linii, pentru generaţia F4
au fost reţinute două linii, pentru generaţia
F5 au fost reţinute 5 linii, iar pentru
generaţia F6 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 urmâtor (2021), 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 12 linii nou create, amplasate in 3 
repetitii, rezultatele măsurătorilor biometrice şi de producţie fiind evidenţiate în tabelul
12. Diferenţele de producţie comparativ cu martorul Polizeşti 28 au fost pozitive pentru 10 
linii nou create şi doar două linii au obţinut producţii mai mici decât soiul Polizeşti 28 (fig. 
22).



• În figura 23 sunt evidenţiate fotografic boabele după şlefuire la liniile nou create. 

Fig. 23. Aspectul boabelor la liniile nou create, 
comparativ cu martorul Polizeşti 28



ÎN CÂMPUL DE CONTROL AU FOST TESTATE 21 DE LINII NOU CREATEE (TABELUL 13), DIN CARE S-
AU REMARCAT 8 LINII CARE AU AVUT PRODUCŢII MAI MARI DECÂT MARTORUL, CU DIFERENŢE DE 
PRODUCŢIE DE LA 505 KG/HA, PÂNĂ LA 1355 KG/HA (FIG. 24).



CÂMPUL DE CULTURI COMPARATIVE DE CONCURS 2020 A CUPRINS 8 SOIURI ŞI LINII, 
REMARCÂNDU-SE DIN PUNCT DE VEDERE PRODUCTIV, FAŢĂ DE MARTORUL POLIZEŞTI 28, DOAR
SOIUL POLIZEŞTI 19 (FIG. 25). 



REZULTATELE DETERMINĂRILOR BIOMETRICE, A PRODUCŢIILOR ŞI RANDAMENTULUI SUNT 
EVIDENŢIATE ÎN TABELUL 14.



ÎN TABELUL 15 SUNT DATE EXPERIMENTALE ALE LINIILOR DE OREZ INTRODUCE ÎN TESTARE LA ISTIS ÎN ANUL
2020. DOAR DOUĂ LINII AU OBŢINUT PRODUCŢII MAI MICI DECÂT MARTORUL, IAR CELELALTE 8 LINII AU 
OBŢINUT PRODUCŢII NET SUPERIOARE, CU DIFERENŢE DE LA 108 PÂNĂ LA 1109 KG/HA (FIG. 26).



ÎN TABELUL 16 SUNT PREZENTATE ASPECTE DIN CÂMP
CU CELE 10 LINII NOI, CARE AU FOST INTRODUSE
PENTRU TESTARE LA ISTIS ÎN ANUL 2020.



A8-ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE TEHNOLOGIE PENTRU CULTURA OREZULUI



A9-PROMOVAREA REZULTATELOR PROIECTULUI PRIN REDACTAREA DE ARTICOLE SI
REFERATE STIINTIFICE SI PUBLICAREA PRINCIPALELOR REZULTATE OBTINUTE IN REVISTE DE 
SPECIALITATE

• În anul 2020, în cadrul videoconferinţei PERSPECTIVE PRIVIND CERCETAREA PENTRU O AGRICULTURA 
DURABILA, IN CONDITIILE SCHIMBARILOR CLIMATICE ACTUALE organizată de SCDA Brăila, în data de 
21.08.2020  a fost prezentată lucrarea intitulată Rezultate ale activităţii de ameliorare a orezului la 
SCDA Brăila – CE Polizeşti, Autori: Ivan Ionel şi Ivan Elena. Lucrarea va fi publicată în volumul de 
Lucrări Ştiinţifice Lucrarile Stiintifice ale Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila volumul
2020 ISSN 2285 – 6137, ISSN - L 2285 – 6137, DOI: 10.5682/22856137.
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