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REZUMAT 
Lucrarea îşi propune studiul unor factori tehnologici care influenţează calitatea grâului dur (Triticum durum), făcând parte dintr-un 
domeniu de cercetare al cărui rezultate sunt extrem de necesare pentru industria pastelor făinoase, în dezvoltare în ţara noastră şi 
pentru care materia primă se importă. Lucrarea îşi propune să identifice soiuri de  grâu şi mijloace care să asigure materia primă în 
ţară.Substanţele proteice (compoziţia chimică) reprezintă partea  cea mai importantă a bobului de grâu dur, sub aspectul valorii 
nutritive şi al calităţii pentru industria de panificaţie, acesta fiind un soi foarte bogat în substanţe proteice. Cantitatea de gluten este 
influenţată, în primul rând, de condiţiile climatice şi de azotul din sol, pe când calitatea glutenului este determinată  mai ales de 
factorii genetici, boabele grâului dur fiind bogate în gluten. Făina obţinută din grâul durum produce un aluat de calitate superioară 
pentru pastele făinoase, care sunt gustoase, cu mare capacitate de absorbţie a apei, cu mare flexibilitate şi rezistenţă la rupere, cu 
însuşiri superioare la fierbere şi cu mare capacitate de conservare. 
 
ABSTRACT   
The study of influence of some tehnological elements on yeld quality in Triticum durum, belongs to a reasearch with various results 
and is extremly useful to panification industry for pasta. Our reaserch aims to fiind some wheat cultivars and tehnological elements 
which contribute to crop formation. The  proteic  substances  represent  the most  important  part  of  the  wheat  bean, and, 
regarding to the quality for panification industry is a very rich wheat in proteic substances. The  gluten  quantity  is influenced  by the  
weather  conditions, and by the azot from the soil. The gluten quality is determined by genetic factors. The wheat  flour  from durum 
makes a superior pasta, more tasteful and with  more  resistance and flexibility. 
 
Cuvinte cheie: însuşiri, calitate, grâu, rezultate 
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Calitatea materiei prime folosite în panificaţie şi în 

industria pastelor făinoase are o importanţă decisivă 

pentru calitatea produselor rezultate. Calitatea grâului este 

determinată de soiul cultivat şi de condiţiile tehnologice şi 

pedoclimatice. Rezultatele obţinute la soiul de grâu durum 

Pandur în anii 2006-2007 atestă că acesta este un soi 

valoros pentru industria pastelor făinoase, sub aspectul 

valorii indicilor de calitate. 

1. INTRODUCERE 

Calitatea grâului, indiferent de destinaţia lui, este un 
factor esenţial de stabilire a valorii de piaţă a acestuia. 
Valorile însuşirilor de calitate sunt puternic influenţate de 

tehnologia aplicată (V. Tabără, 2005). Calitatea grâului 
pentru industria pastelor făinoase este dată de: gluten, 
indice glutenic, sticlozitate, conţinutul în proteine, indicele 
de cădere, indicele de deformare etc. 

Proteinele, în care glutenul este cel  mai important 
component, alături de alte substanţe conţinute în bob, dau 
valoarea nutritivă, tehnologică şi de prelucrare (Todea 
Maria, Gh. V. Roman, 2004). 

2. MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru verificarea indicilor de calitate, experienţă  

ale cărei rezultate le analizăm  în această lucrare a vizat 

soiul Pandur din specia Triticum durum, creat la ICAA 

Fundulea. 
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Experienta de tip bifactorial a fost realizată în câmp 

după metoda fâşiilor, pentru factorul B-densitate, şi prin 

metoda blocurilor, pentru factorul A-agrofondul. 

În câmp s-a determinat densitatea plantelor la intrarea 

în iarnă şi la înspicare iar în laborator s-au determinat 

indicii fizici MMB şi MH, precum şi valorile însuşirilor de 

calitate: proteină, indice glutenic, sticlozitate, gluten 

umed, indicele de cădere, indicele de deformare etc. 

Determinarea valorilor însuşirilor de calitate ale 

producţiei s-a făcut prin metode acceptate de standardele 

de calitate şi prevăzute pentru grâul de panificaţie  

812-ISO7970/2001. 

Metoda folosită a fost aşezarea în fâşii cu agrofonduri 

suprapuse. Valorile indicilor de calitate au fost 

determinate în laborator şi aceştia au fost comparaţi prin 

intermediul valorilor medii, fiind prezenţi în lucrare sub 

forma tabelară şi grafică. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Valorile conţinutului în gluten umed (GU[%]) sunt 

prezentate în tabelele 1 şi 2. 

Condiţile climatice influenţează conţinutul în gluten 

umed al soiului Pandur. Se constată acest fapt din valorile 

medii ale glutenului realizate în anul 2006 – 33,4% şi în 

anul 2007 – 31,8%. 

Creşterea dozelor de azot pe un fond constant de fosfor 

(P60K60) determină creşterea conţinutului de gluten umed 

în boabele de grâu ale soiului Pandur. 

Densitatea de semănat influenţează puţin conţinutul în 

gluten umed (GU %). 

Se observă, însă, o tendinţă de scădere a glutenului 

umed odată cu creşterea densităţii de semănat, de la  

200 bg/m
2
 la 600 bg/m

2
. 

 

Tabelul 1. Conţinutul de gluten umed la soiul Pandur, sub influenţa agrofondului şi a densităţii de semănat,  

în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

 Anii experimentali  

 2006 2007  

Densitatea [bg/m
2
] 

Agrofond 

200 

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

200  

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

Media 

gluten 

umed 

A1 – N60P60K60 32,8 32,4 33,8 29,8 29,8 29,2 31,3 

A2 – N90P60K60 33,2 33,0 33,2 30,8 30,8 31,2 32 

A3 – N120P60K60 33,8 34,0 33,2 32,0 32,0 32,0 32,8 

A4 – N150P60K60 33,8 33,6 33,2 32,8 32,8 31,6 32,9 

A5 – N60P60K60 + 

Foliar 

33,8 33,8 33,4 30,2 30,2 30,2 31,9 

Medie densităţi 33,5 33,4 33,2 33,6 33,6 30,8 33 

Media ani 33,4 31,8  

 

Tabelul 2. Conţinutul mediu în gluten umed (GU[%]) sub influenţa agrofondului şi a densităţii  

de semănat, la soiul Pandur, în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

Densitatea [bg/m2] 

          Agrofond 

200 bg/m
2
 400 bg/m

2
 600 bg/m

2
 Gluten umed 

A1 – N60P60K60 31,3 31,1 31,5 31,3 

A2 – N90P60K60 32,5 31,9 31,7 32,0 

A3 – N120P60K60 35,3 33,0 32,6 33,6 

A4 – N150P60K60 36,5 33,2 32,4 34,0 

A5 – N60P60K60 + Foliar 32,2 32,0 31,8 32,0 

Medie densităţi 33,6 32,2 32,0 32,6 

 
Indicele glutenic (IG) este prezent în tabelele 3 şi 4. 

Analiza valorilor indicelui glutenic obţinute arată că 

indicele glutenic creşte odată cu creşterea dozei de azot. 

Este de remarcat faptul că fertilizarea cu azot conduce la 

creşterea valorilor indicelui glutenic. 

Sub influenţa densităţii de semănat, indicele glutenic se 

reduce ca valoare, deci densitatea creşte de la 200 bg/m
2
 la  

600 bg/m
2
 (tabelul 4). 

Sticlozitatea este un important factor de calitate pentru 
grâul dur destinat industriei de paste făinoase. Sub influenţa 

azotului indicele de sticlozitate creşte de la 64%, pe agro-
fondul N60P60K60, la 69%, pe agrofondul N150P60K60. 

Pe ani, cea mai mare valoare a indicelui de sticlozitate 
se realizează în condiţiile anului 2006–57,9, faţă de numai 
54,7 în anul 2007. 

Sub aspectul densităţii, se constată că aceasta nu 

influenţează în nici un fel valoarea indicelui de sticlozitate. 

O altă componentă biochimică importantă, prezentă în 

cariopsele de grâu, o constituie proteinele. Rolul acestora 

este foarte complex, ele îndeplinind în organism diferite 
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funcţii cum ar fi: substanţe de constituţie, biocatalizatori, 

substanţe de rezervă în aminoacizi, transportori ai unor 

biomolecule, agenţi protectori, anticorpi, hormoni. Prezenţa 

lor în hrană este absolut necesară, reprezentând singura 

sursă de aminoacizi esenţiali. Ca atare, conţinutul în aceste 

substanţe este deosebit de important, atât din punct de 

vedere al valorii nutritive, cât şi al valorii tehnologice şi de 

prelucrare (morărit, panificaţie). 
 

Tabelul 3. Valorile indicelui glutenic la soiul Pandur, sub influenţa agrofondului şi a densităţii de semănat,  

în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

 Anii experimentali  

 2006 2007  

Densitatea [bg/m
2
] 

Agrofond 

200 

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

200  

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

Media 

IG [%] 

A1 – N60P60K60 28 28 28 69 63 66 47,0 

A2 – N90P60K60 45 30 34 72 69 72 53,7 

A3 – N120P60K60 50 72 32 70 84 84 65,3 

A4 – N150P60K60 50 43 40 79 92 82 64,3 

A5 – N60P60K60 + 

Foliar 

33 34 26 72 70 71 51.0 

Medie densităţi 41.2 41,4 32 72,4 75,6 75 59,2 

Media ani 36,7 74,3  

 
Tabelul 4. Valorile medii ale indicelui glutenic la soiul Pandur, sub influenţa densităţii de semănat  

pe diverse agrofonduri, în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

Densitatea [bg/m
2
] 

          Agrofond 

200 bg/m
2
 400 bg/m

2
 600 bg/m

2
 Media IG[%] 

A1 – N60P60K60 48,5 45,5 47,0 46,25 

A2 – N90P60K60 58,5 49,5 53,0 51,25 

A3 – N120P60K60 60,0 63,0 58,0 60,5 

A4 – N150P60K60 64,5 67,5 61,0 64,25 

A5 – N60P60K60 + Foliar 52,5 52,0 48,5 50,25 

Medie densităţi 56,8 55,5 53,5 54,5 

 
Tabelul 5. Valorile indiceleui de sticlozitate la soiul Pandur, sub influenţa agrofondului şi a densităţii de semănat,  

în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

 Anii experimentali  

 2006 2007  

Densitatea [bg/m
2
] 

Agrofond 

200 

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

200  

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

Media 

indice 

sticlozitate 

A1 – N60P60K60 74 75 74 52 52 55 64 

A2 – N90P60K60 76 76 76 55 53 55 65,16 

A3 – N120P60K60 76 77 79 57 52 56 66,16 

A4 – N150P60K60 78 77 79 58 62 58 69 

A5 – N60P60K60 + 

Foliar 

76 74 72 52 52 52 63 

Medie densităţi 76 75,8 76 54,8 54,2 55,2 65,33 

Media ani 75,9 54,7  

 
Tabelul 6. Valorile medii ale indicelui de sticlozitate  la soiul Pandur, sub influenţa 

densităţii de semănat pe diferite agrofonduri, în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

Densitatea [bg/m
2
] 

          Agrofond 

200bg/m
2
 400 bg/m

2
 600 bg/m

2
 Media indice 

sticlozitate 

A1 – N60P60K60 63,0 63,5 64,5 64 

A2 – N90P60K60 65,5 64,5 65,5 65 

A3 – N120P60K60 66,5 64,5 67,5 66 

A4 – N150P60K60 68,0 69,5 70,5 70 

A5 – N60P60K60 + Foliar 64,0 63,0 62,0 62,5 

Medie densităţi 65,4 65,0 66,0 65,5 
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Proteina este elementul esenţial al calităţii grâului 

destinat fabricării pastelor făinoase. Valorile conţinutului 

de proteină, obţinute sub influenţa agrofondului şi a 

densităţii de semănat, sunt prezente în tabelul 7. 

Valorile medii ale conţinutului de proteină  la soiul 

Pandur realizate la SDE Timişoara, sub influenţa agro-

fondului şi densităţii de semănat în condiţiile anilor 2006-

2007, ne duc la următoarele concluzii:  

– analiza evidenţiază faptul că, prin creşterea dozei 

de azot, creşte conţinutul în proteină al bobului soiului 

de grâu Pandur: 15% pe agrofondul N60P60K60 şi 

17,3% pe agrofondul cu doza maximă de azot 

N150P60K60;  

– la fertilizarea foliară în momentul apariţiei spicelor, 

conţinutul de proteină creşte în medie, pe cei doi ani, cu 

0,7%. 

Condiţiile climatice influenţează şi ele, într-o oarecare 
măsură, conţinutul în proteine. Astfel, în anul 2006, 
conţinutul în proteină al bobului de grâu din soiul de grâu 
durum Pandur este de 16,53%, iar în anul 2007 conţinutul 
de proteine este de 15,90%. 

Analiza influenţei densităţilor de semănat asupra 

conţinutului de proteine (tabelul 8) evidenţiază faptul că 

acest factor proteinic influenţează puţin conţinutul în 

proteine al boabelor de grâu durum. Rezultatele privind 

conţinutul de proteine sub influenţa densităţii ne arată o 

tendinţă de reducere a acesteia odată cu creşterea densităţii 

de semănat. 

Aceasta se datorează faptului că, la o densitate mai 

mică, beneficiază de un spaţiu de înmulţire mai mare şi, ca 

atare, de un excedent de azot care favorizează un conţinut 

mai mare de proteine în boabe. 

 
Tabelul 7. Valorile medii ale conţinutului de proteină la soiul Pandur, sub influenţa agrofondului şi a densităţii  

de semănat, în anii 2006-2007, în condiţiile de la SDE Timişoara 

 Anii experimentali  

 2006 2007  

Densitatea [bg/m
2
] 

Agrofond 

200 

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

200  

[bg/m
2
] 

400  

[bg/m
2
] 

600  

[bg/m
2
] 

Media 

conţinutului 

de proteină 

[%] 

A1 – N60P60K60 16,9 15,9 15,7 14,1 14,3 13,3 15,0 

A2 – N90P60K60 17,4 16,6 16,5 15,7 16,0 15,5 16,3 

A3 – N120P60K60 16,2 16,3 16,6 18,2 16,9 16,2 16,7 

A4 – N150P60K60 16,9 16,8 16,6 18,5 17,8 17,1 17,3 

A5 – N60P60K60 + 

Foliar 

16,3 17,1 16,1 14,6 14,2 16,1 15,7 

Medie densităţi 16,74 16,54 16,3 16,22 15,84 15,64 16,20 

Media ani 16,53 15,90  

 

Tabelul 8. Valorile medii ale conţinutului de proteină la soiul Pandur, sub influenţa agrofondului  

şi a densităţii de semănat, în condiţiile anilor 2006-2007, la SDE Timişoara 

Densitatea bg/m2 

          Agrofond 

200bg/m2 400 bg/m2 600 bg/m2 Media 

conţinutului de 

proteină % 

A1 – N60P60K60 15,5 16,1 14,5 15,0 

A2 – N90P60K60 16,55 16,3 16,0 16,3 

A3 – N120P60K60 17,20 16,6 16,4 16,7 

A4 – N150P60K60 17,76 17,3 16,9 17,3 

A5 – N60P60K60 + Foliar 16,45 15,70 16,1 15,8 

Medie densităţi 16,50 16,20 16,0 16,2 

 

4. CONCLUZII 

Cercetările sunt cuprinse în perioada anilor 2006-2007 

şi rezultatele obţinute ne permit să tragem mai multe 

concluzii: 

1. Indicii de calitate (glutenul umed, indicelui glutenic, 

sticlozitatea şi conţinutul de proteină) sunt puternic 

influenţaţi de condiţiile de mediu ale celor doi ani 

experimentali şi de factorii experimentali (agrofondul şi 

densitatea de semănat). 

2. Prin valorile realizate la principalii indici de calitate, 
soiul Pandur se dovedeşte deosebit de valoros pentru 
industria pastelor făinoase. 

3. Condiţile climatice influenţează conţinutul în gluten 
umed al soiului Pandur. Se constată acest fapt din valorile 
medii ale glutenului realizate în anul 2006 – 33,45% şi în 
anul 2007 – 31,8%. 

4. Este de remarcat faptul că fertilizarea cu azot conduce 
la creşterea valorilor indicelui glutenic. Sub influenţa 
densităţii de semănat, indicele glutenic se reduce ca valoare, 
deci densitatea creşte de la 200 bg/m

2
 la 600 bg/m

2
. 
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5. Sticlozitatea este un important factor de calitate 
pentru grâul dur destinat industriei de paste făinoase. Sub 
influenţa azotului, indicele de sticlozitate creşte de la 64%, 
pe agrofondul N60P60K60 la 69%, pe agrofondul 
N150P60K60. 

6. Prin creşterea dozei de azot, creşte conţinutul în 
proteină al bobului soiului de grâu Pandur: 15% pe 
agrofondul N60P60K60 şi 17,3% pe agrofondul cu doza 
maximă de azot, N150P60K60. La fertilizarea foliară, în 
momentul apariţiei spicelor conţinutul de proteină creşte 
în medie, pe cei doi ani, cu 0,7%. 
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