
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"

FA ZA 4  /  2022
”REAL IZAREA ACT IV ITAT I L OR  D E  AMEL IORARE ,  

VER I F ICAREA ,  TE STAREA S I  MULT IPL ICAREA 
MATER IAL UL U I  NOU  CREAT S I  PROMOVAREA 

REZULTATEL OR  PRO IECTUL U I”

COORDONATOR:
STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA



Obiectivele fazei: 

- Completarea dotării tehnice specifice şi completarea inventarului de lucru existent – etapa 2022.
- Colecţionarea de material biologic orizicol nou şi studierea variabilităţii acestuia în vederea depistării de forme

parentale care corespund cu obiectivul urmărit – etapa 2022.
- Înfiinţarea câmpului cu colecţia de soiuri, dezvoltarea bazei de germoplasmă şi alegerea formelor parentale (anul

0) – etapa 2022.
- Crearea de material biologic nou prin hibridare în scopul realizării de genotipuri noi, care să răspundă la

obiectivele ameliorative propuse (anul 1) – etapa 2022.
- Obţinerea plantelor hibride (anul 2) – etapa 2022.
- Aplicarea selecţiei în populaţiile cu variabilitate existentă sau creată (anul 3) – etapa 2022.
- Selecţia combinaţiilor hibride valoroase în vederea stabilizării caracterelor vizate (anul 4) – etapa 2022.
- Studierea liniilor obţinute şi verificarea potenţialului genetic (anul 5) – etapa 2022.
- Obţinerea şi finalizarea populaţiilor ce îndeplinesc condiţiile de cultivar (anul 6÷8) – etapa 2022.
- Multiplicarea materialului semincer nou creat (anul 9÷11) – etapa 2022.
- Identificarea unor elemente noi sau actualizate privind tehnologia de cultivare a orezului.
- Promovarea rezultatelor proiectului prin redactarea de articole şi referate ştiinţifice.



Rezultatele fazei 4 / 2022: 

- Studiul liniilor de orez şi a soiurilor nou create în condiţiile climatice ale anului 2022
- Testarea din punct de vedere al gustului şi calităţii liniilor şi soiurilor noi de orez
- Se vor continua cercetările de testare a influenţei culturii orezului asupra fertilităţii solului
- Omologarea a încă trei soiuri noi de orez în 2022 – ROKO21, ROKO22 şi ROKO23 şi crearea a

încă două linii noi înalt productive,
- Organizarea conferinţei internaţionale ICRESB 2022 cu publicarea lucrărilor în volumul 2/2022

al ICRESB JOURNAL si pe site-ul: https://www.icresb.scdabraila.ro/
- Raport final de activitate



A-1. Imbunătățirea amenajării spațiilor pentru 
lucrări de ameliorare, depozitare și completarea 
dotării tehnice specifice.

În faza a patra a proiectului ADER 1.1.2., s-
au continuat lucrările de amenajare a
spaţiilor de lucru şi de depozitare (fig. 1) şi
s-a achiziţionat o maşină de împrăştiat
îngrăşăminte în câmp, foarte necesară
pentru aplicarea corectă a tehnologiilor de
cultură în cadrul experimental, respectiv
pentru fertilizarea culturii de orez.



A-2. Identificarea surselor de germoplasmă, contactarea şi procurarea materialului de lucru 
suplimentar

Pe lângă soiurile şi cultivarele colectate în fazele
anterioare, s-au contactat şi alte surse de gene de
orez, astfel încât, am primit de la Banca de gene din
Suceava următoarele soiuri de orez : L – III - 122 , L - IV
– 29 , L – IV – 32 , L – IV – 34 , L – V – 8 , STEGARU 65 şi
TOPOLEA 58/76, care au fost repatriate de la Banca de
gene din SUA. Soiurile au fost semănate în colecţia de
soiuri ale SCDA Brăila, unde s-au făcut obsevaţii privind
însuşirile morfo-fiziologice ale genotipurilor, precum şi
determinări ale elementelor de productivitate.
Acestea au fost testate alături de colecţia de soiuri
anterioară, însumând 130 de soiuri, cu perioade
diferite de vegetaţie, de la timpurii până la tardive.



A-3. Infiinţarea câmpului cu colecţia de soiuri şi dezvoltarea bazei de germoplasmă pentru  
alegerea formelor parentale.
COLECTIA DE SOIURI.

În anul 2022, colecţia de soiuri a cuprins 130 variante,
reprezentate de soiuri autohtone şi străine, timpurii şi tardive,
soiuri cu capacitate mare de producţie, având însuşiri morfo-
fiziologice diferite.
Pentru cultivare, s-a folosit tehnologia cadru pentru câmpul de

ameliorare, respectiv cu semănat în uscat, folosind 36 cuiburi /m.p.
Speciile de buruieni monocotile, dicotile si cyperaceae au fost

combătute prin aplicarea erbicidului Stomp 3,6 l/ha, la care s-au
adăugat şi lucrări manuale.
Irigaţia a constat în submersie continuă cu nivel de apă variabil,

coroborat cu condiţiile meteorologice înregistrate.
Reţeta de fertilizare a constat în aplicarea de îngrăşăminte

complexe NPK 15:15:15 în cantitate de 175 kg/ha, iar pe vegetaţie
s-a aplicat uree 150 kg /ha (în luna iunie) şi 150 kg/ha (în luna
iulie).
Schema de amplasare a experienţelor în câmp a fost după metoda

blocurilor, cu o singură repetiţie, cu suprafaţa variantei de 1 m.p.



Rezultate obţinute
 Data înspicatului a fost cuprinsă pe tot

parcursul lunii august, iar comparativ cu
martorul Polizeşti 28, s-au înregistrat
diferenţe negative semnificative la soiurile
Nucleoriza, Orizont, Agat şi Diamant, care au
avut data înspicatului cu 8 până la 12 zile mai
devreme decât martorul, şi diferenţe pozitive
foarte semnificative la linia L – 4 – 32, cu o
întârziere de 32 de zile a datei înspicatului
faţă de martor, urmată de soiurile Sofia,
CL26/2014 şi Sirius cu diferenţe de 14 până la
17 zile după martor.



 Talia medie a plantelor a fost cuprinsă între valoarea
minimă de 65cm, la soiul Proteo, până la valoarea
maximă de 142 cm la soiul Vitro, cu diferenţe faţă de
soiul martor Polizeşti 28, de la – 26cm, la +51cm (fig. 4).

 Lungimea medie a paniculului este o caracteristică
fenotipică importantă, fiind corelată pozitiv cu
productivitatea soiurilor de orez. Liniile L-5-8 şi L-4-32
(aduse de la Banca de gene SUA, ca fiind din colecţia
românească) nu au înspicat, celelalte valori medii ale
lungimii paniculului din colecţia de soiuri de orez 2022
fiind cuprinsă între valorile de 11,1cm (L43) până la
22,6cm (Dunărea şi Originario) (fig. 4).



Numărul de boabe / panicul şi MMB – pentru colecţia de soiuri de orez în 2022 au fost
cuprinse între valoarea minimă de 58 boabe/panicul la soiul Cammeo şi valoarea maximă de
197 boabe/panicul la soiul ROKO 21, care a fost omologat anul acesta, în cadrul SCDA Brăila
(fig. 5).

 Concluzie pentru activitatea A-3. Ca forme parentale pentru următoarele hibridări au fost selectate
următoarele soiuri considerate preţioase din punct de vedere al caracteristicilor productive şi pentru
coincidenţa la înflorire: Balila, Galileo, Ercole, Aristotel, Polizesti 28, Cirene, Fliper, Cristalino,
Originario, Carnaroli, Orizont, Geuru, Taebong, Goun, Unkwang, Ece, Impuls, Otelo, Roko 22.



A-4. Efectuarea de hibridări directe şi selecţia materialului rezultat la plantele mamă, pentru
obţinerea de genotipuri noi de orez (anul 1).
F 1. CÂMPUL DE HIBRIDĂRI.

În procesul de ameliorare a orezului, la CE Polizeşti
din cadrul SCDA Brăila, folosim metoda hibridării
directe între diverse varietăţi de orez cultivate în
ţară şi în străinatate.
Cele mai bune genotipuri pentru capacitatea mare

de înfrăţire, rezistenţa mare la cădere şi boli, s-au
dovedit a fi soiurile italiene, iar pentru precocitate –
cele mai performante soiuri au fost cele ungureşti şi
ruseşti.
Câmpul de hibridări a fost amplasat în casa de

vegetaţie, în vase de vegetaţie, iar semănatul s-a
eşalonat astfel încât să se poată asigura coincidenţa
la înspicat a formelor parentale (fig. 6).

Pentru încrucişare s-a folosit metoda hibridării directe,
cu utilizarea următoarelor forme parentale: Polizesti 19,
Polizesti 28, Cirene, Luna, Gloria, Cielo, Celeste,
Cattulo, Giotto, Baldo, Scioco, Leonardo, Leone, Casore,
Lince, Ercole, Sang Ju, Jopiong Haedam, Osmancik 97,
Unkwang.



A-5. 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).

F2. CÂMPUL DE ALEGERE - A fost amplasat în
casa de vegetaţie şi a cuprins 12  combinaţii:
 Dunae X osmancik 97, 
 Polizesti 28 X Osmancik 97, 
 Celeste X Polizesti 19,
 Cirene X Polizesti 19,
 Rodi X Polizesti 28,
 Castore X Polizesti 19,
 Bwo X Polizesti 19,
 Osmancik 97 X Polizesti 19,
 Osmancik 97 X Unkwang,
 Haedam X Polizesti 28, 
 Haedam X Osmancik 97,
 Polizesti 19 X Haedam.



A-6. Verificarea, testarea, selecţia şi multiplicarea materialului nou creat (anul 4÷11).
Cuprinde câmpurile de selecţie de la F3 până la F11, câmpul de control, culturile comparative de 
orientare şi concurs şi lotul demonstrativ.

Ca material biologic s-au folosit seminţele recoltate din anul anterior sub formă de elite şi vrac,
care au fost selectate conform metodei de selecţie individuală repetată, ambalate în pungi şi
etichetate, apoi semănate manual în câmpul experimental, conform schemei de ameliorare.
Pentru cultivare s-a folosit tehnologia cadru pentru sectorul de ameliorare: discuit, nivelat în 2

treceri, fertilizat, pregătit patul germinativ, semănat manual, erbicidat cu Stomp şi introdus apă
prin inundare.
Schema de fertilizare a constat in :
- Complexe N15P15K15 = 175 kg /ha ;
- Uree = 300 kg /ha, aplicată în două faze;
- Vermiplant 1,7 l / ha, Inogreen 1,7 l / ha şi Delfan plus 1,7 l / ha, aplicate pe vegetaţie.
Dăunătorii au fost combătuţi prin utilizarea insecticidului FORCE 1,5G în doză de 5 kg/ha.



Rezultate obţinute în câmpurile de selecţie 2022:
F3 . CÂMP DE SELECŢIE. A  fost amplasat în câmpul experimental Polizeşti şi a cuprins 3 combinaţii, 
care sunt menţionate în tabelul 1.



F4. CÂMP DE SELECŢIE – Generaţia F4 a cuprins 2 combinații, din care s-a reţinut numai combinaţia
Polizeşti 28 x Galileo, într-un număr de 100 elite (tabel 2);

F5. CÂMP DE SELECŢIE = 3 combinații;



F6. CAMP DE SELECTIE = 1 combinație;

F 7- 8. CAMP DE SELECTIE =  4 + 3 combinații;



F 9. CÂMP SELECŢIE. 
Data semanatului 16.05.2022



F 10. CÂMP SELECŢIE.
Data semanatului 16.05.2022

F 11. CÂMP SELECŢIE
Data semanatului 16.05.2022.

Din liniile selectate s-au reţinut câte 100-200 elite şi
seminţe, de la 0,5 kg până la 5 kg.



CÂMPUL  DE CONTROL 
Material şi metodă.
Experienţa a cuprins 36 variante şi a fost amplasată în câmpul experimental Polizeşti după

metoda blocurilor, cu suprafaţa variantei de 10 m.p, într-o singură repetiţie. Pentru cultivare, s-
a folosit tehnologia cadru pentru sectorul de ameliorare. Semănatul s-a efectuat manual, în
uscat, prin încorporarea seminţelor la 1-3 cm, la data de 10.05.2022 (fig. 8).
Variantele experimentale au fost:Polizesti 28 Mt., KR 094/17, KR 094/2, KR 094/3, KR 094/4, KR

094/5, KR 094/6, KR 094/7, KR 094/8, KR 094/9, KR 094/10, KR073/2021, KR 094/12, KR 094/13,
KR 094/14, KR 094/15, KR 071 L3, KR 025 L2, KR 025 L3, KR 025 L4, KR 100/11, KR 100/12, KR
094 B 24 L2, KR 094 B 25 L1, KR 094 L2, KR 094 B 26L 1, Polizesti 19, KR 126 L 10, KR 073 L7, KR
094/18, KR 094/20, KR 100 L1, KR 100 L2, KR 100 L3, KR 100 L4, KR 100 L6.



Rezultate privind densitatea plantelor în câmpul de control
 Densitatea plantelor în câmpul de control s-a situat între valorile de 200 pl/mp la Polizeşti

19 şi 496pl/mp la liniile KR094/7 şi KR094/10, în timp ce numărul de panicule/mp cel mai mic
a fost înregistrat la linia KR100L3 (384panicule/mp), cu o diferenţă negativă faţă de martor,
de -48panicule/mp, iar numărul cel mai mare de panicule s-a înregistrat la linia KR094/9
(596panicule/mp), cu o diferenţă pozitivă semnificativă de +164, faţă de martorul Polizeşti 28
(fig. 9).



Data înspicatului – Faţă de martorul Polizeşti 28, cele mai precoce linii au fost KR094/13, care a 
înspicat cu 5 zile mai devreme, urmate de liniile KR094/6, KR094/7, KR094/8 şi KR094/9, 
precum şi de soiul Polizeşti 19, care au înspicat cu 2 zile mai devreme faţă de martor. Cele mai
tardive linii comparativ cu martorul, au fost KR025l3 şi KR094/20, care au înspicat cu 6 zile mai
târziu, respectiv pe data de 23.08.2022 (fig. 10).



Talia medie a plantelor la variantele din câmpul de control s-a situat între valoarea cea mai
mică de 78 cm la linia KR100L4, cu o diferenţă de -10cm faţă de martorul Polizeşti 28 şi
valoarea maximă de 116cm la linia KR094/12, cu o diferenţă de +28cm faţă de martor (fig. 11). 
Din cele 36 de variante, 30,5% au avut o talie mai mică sau egală cu martorul, în timp ce restul
de 69,5% au fost mai înalte decât martorul.



 Lungimea paniculului a fost cuprinsă între valoarea minimă 12,8cm la linia KR071 L3 şi
valoarea maximă de 21,3cm la linia KR094/12, cu diferenţe faţă de martorul Polizeşti 28, de
la -1,2cm la + 7,3cm (fig. 12)

 Numărul de boabe în panicul a fost cuprins între valoarea minimă de 68 boabe/panicul - la
linia KR073 L7 şi valoarea maximă de 130 boabe/panicul la linia KR094/14, adică s-au
înregistrat diferenţe faţă de martor de la -14 la +48 boabe/panicul (fig. 11).



Producţia de orez paddy obţinută în câmpul de control cu linii noi de orez – cele mai bune rezultate de producţie la 
orezul paddy (nedecorticat), comparativ cu martorul, au fost obţinute de liniile KR 094 B25 L1, cu o diferenţă pozitivă
distinct semnificativă de 1263kg/ha, urmată în ordine descrescătoare de liniile KR 094/13 şi KR 094/5, cu diferenţe
positive disctinct semnificative de 1180kg/ha şi respectiv 1164kg/ha. Cele mai slabe producţii, comparativ cu martorul, 
au fost obţinute de linia KR 073  L7, cu o diferenţă negativă foarte semnificativă de -50,1% faţă de martor, urmată de 
liniile KR 100  L4 şi KR 100  L6, cu diferenţe negative foarte semnificative, de - 31,3% şi respectiv – 30,1%.



CULTURI COMPARATIVE DE ORIENTARE.
Material şi metodă.
Experienţa are ca scop testarea potenţialului de producţie la unele linii nou create în cadrul proiectului ADER 1.1.2

din generaţia F 8-10, şi a fost amplasată la CE Polizeşti, în blocul fizic 3580, cuprinzând 24 de variante, amplasate în
câmp după metoda blocurilor cu 3 repetiţii, cu suprafaţa fiecărei variante de 12 m.p.
Pentru cultivare s-a folosit tehnologia cadru pentru sectorul de producţie. Planta premergătoare din asolament a fost

o cultura de floare soarelui. Buruienile au fost combătute prin erbicidare cu Stomp 3,6 l/ha iar pe vegetaţie s-a folosit
erbicidul Aura, în doză de 0,6 l/ha.



CULTURI COMPARATIVE DE CONCURS .
Material şi metodă.
Cultura comparativă de concurs a cuprins 10 variante, respectiv 8 soiuri româneşti şi 2 soiuri spaniole, care au fost

amplasate în câmp după metoda blocurilor cu 3 repetiţii. Semănatul s-a efectuat manual, în uscat, la data de 03.05.2022,
prin încorporarea seminţelor la adâncimea de 3-4 cm.
Variantele experimentale au fost: Polizesti 28 (Mt.), Roko 20, Roko 21, Roko 22, Roko23, Impuls, Magic, Argila, Guara şi

Polizeşti 19.
Pentru cultivare s-a folosit tehnologia cadru pentru sectorul de producţie.



LOT DEMONSTRATIV 2022
Material şi metodă.

În lotul demonstrativ sunt studiate soiurile create şi omologate la C.E. Polizeşti alături de liniile nou
create în vederea studierii potenţialului de producţie în condiţii de producţie.

Variantele experimentale sunt: Polizesti 28, Roko 20, Roko 21, Roko 22, Roko 23, Linia 094/16, Linia
094/17, Linia 100/3, Linia 100/7 şi Polizeşti 19.
Rezultatele experimentale au fost centralizate în tabelul 12, observându-se faptul că cele mai bune

rezultate de producţie au fost obţinute de soiul ROKO20, Linia 100/3, Linia 100/7 şi soiul Polizeşti 19, cu o
masă a o mie de boabe cuprinsă între 28 şi 32g (tabelul 12).



A-7. Actualizarea elementelor de tehnologie pentru cultura orezului;
TESTARE UNOR INGRASAMINTE FOLIARE.

Material şi metodă.
Experienţa a cuprins 6 variante cu 3

repetiţii, unde au fost aplicate îngrăşăminte
foliare cu aminoacizi şi acizi huminici şi fulvici.

Variantele experimentale: V1 = Mt.
netratat ,V2 Inogreen S = 2 l/ha , V3 =
Vermiplant 2,0 l/ha ,Vermiplant 4,0 l/ha,
Delfan Plus 1,0 l/ha , Delfan Plus 2,0 l/ha.

Pentru semănat s-a folosit soiul ROKO 20.
Data semanatului: 12.05.2022
Rezultate experimentale – Determinările

biometrice şi de producţie au fost centralizate
în tabelul 13, cele mai bune rezultate fiind
înregistrate la varianta fertilizată cu
Vermiplant 4l/ha şi Delfan Plus 1l/ha.



TESTAREA VARIETATILOR DE OREZ CONFORM TEHNOLOGIEI CLEARFIELD.
Material şi metodă - Experienţa a cuprins 7 variante cu 3 repetiţii, cu soiuri rezistente la imazamox. Pentru
cultivare s-a folosit tehnologia Clearfield, iar variantele experimentale au fost: Luna, Omega, Nemesi, Sirio, Terra, 
CL 15 şi CL 26, semănate la data de 6 Mai 2022.
Rezultatele experimentale au fost centralizate în tabelul 14, în care observăm cele mai bune rezultate productive 
la soiurile Nemesi, Luna şi Omega, urmate de CL15, Terra, Sirio şi CL26.



TESTAREA UNOR PRODUSE PENTRU COMBATEREA NEMATODULUI OREZULUI
(Aphelenchoides besseyi).
Material şi metodă - Experienţa a cuprins 5 variante cu 3 repetiţii, cu suprafaţa parcelei de 10

mp. Variantele experimentale au fost: V1 = Mt. netratat , V2 = Bacillus subtilis 1,0 % aplicat la
sămânţă ,V3 = Bacillus subtilis 1,5 % aplicat la sămânţă,V4 = Bacillius subtilis 1 % aplicat pe
vegetaţie şi V5= Bacillius subtilis 1,5 % aplicat pe vegetaţie.
Pentru cultivare s-a folosit soiul Roko 20.
Rezultatele obţinute au fost centralizate în tabelul 14, observând că cele mai bune rezultate au

fost obţinute în urma tratamentului în vegetaţie cu doza de 1,5l/ha, urmat în ordine
descrescătoare de tratamentul în vegetaţie cu doza de 1l/ha şi apoi de tratamentele la sămânţă
(tabelul 15).



A-8. Promovarea rezultatelor proiectului prin redactarea de articole si referate stiintifice si
publicarea principalelor rezultate obtinute in reviste de specialitate.
În faza 4/2022 a fost organizată conferinţa internaţională ICRESB-2022, care a avut loc în sistem

hibrid, fizic la SCDA Brăila şi online pe platforma Zoom, programul fiind cel redat în figura 20.
Cu această ocazie, au fost prezentate rezultatele obţinute în cadrul proiectului în lucrările:
 “RESEARCH PROJECTS FOR RICE BREEDING IN TERM TO INCREASE QUALITY AND BENEFITS FOR CONSUMERS” - Autori: Daniela

TRIFAN, Ionel IVAN, Elena IVAN, Nicolae TRITEAN, Camelia URDĂ, Yi GIHWAN
 NEW RICE LINES OBTAINED BY THE METHOD OF HYBRIDIZATION AND REPEATED SELECTION AT AGRICULTURAL RESEARCH AND

DEVELOPMENT STATION BRAILA, ROMANIA - Autori: Ionel IVAN, Daniela TRIFAN, Elena IVAN, Yi GIHWAN
Lucrările au fost publicate în volumul ICRESB JOURNAL 2, la Editura Universitară Bucureşti, cu ISSN 2810 – 5052 ISSN-L 2810 – 5052,
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/28105052



A-9. Predarea si inscrierea la institutii abilitate, in vederea
omologarii, a 1-2 linii de orez.
Rezultate previzionate: Predarea şi înscrierea la instituţiile
abilitate, în vederea omologării, a 1-2 linii de orez. 
Rezultate obţinute: Au fost înscrise pentru testare Linia 100/7 
si Linia 094/16. De asemenea, în anul 2022 au fost omologate
trei noi soiuri de orez, ROKO 21, ROKO22 şi ROKO23 (fig. 22 -
24).


