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REZUMAT 

Scopul acestei lucrări este acela de a urmări şi evidenţia calitatea producţiei de grâu în câteva localităţi din judeţul Timiş în 

perioada ianuarie-iunie 2007. Pentru realizarea acestei lucrări s-au folosit probe de grâu recoltate conform standardului. Pentru 

determinarea calităţii grâului au fost analizate 3 caracteristici fizice ale  masei de seminţe (masa hectolitrică, temperatura, 

umiditatea relativă) şi 3 indici de panificaţie (gluten, indice de deformare, index gluten). 

 

ABSTRACT 

This paper purpose is that highlight and to point out the quality cereals production in some the places in the County of Timiş between 

January and June 2007. For realization this paper using samples grains. In order to determine wheat quality we analysed three physical 

features of the seeds (hectolitric volume,temperature, and  relative  humidity) and  three bread-making indices (gluten, deformation  

index, and gluten index). 

 
Cuvinte cheie: grâu, producţie, calitate, Timiş 

Key words: wheat, production, quality, Timis 

 

1. INTRODUCERE 

Cunoaşterea calităţii producţiei de grâu este extrem de 

importantă, în primul rând pentru morari, aceştia fiind direct 

interesaţi de beneficiile obţinute în urma comercializării făinii 

rezultate din grâul recoltat în fiecare an, de aceea condiţiile de 

păstrare temporară a grâului joacă un rol primordial în 

prevenirea degradării masei de seminţe aflate în păstrare; şi în 

al doilea rând pentru brutari interesaţi în mod deosebit de 

indicatorii de panificaţie ai grâului. 
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2. MATERIAL ŞI METODĂ 

Au fost efectuate vizite şi recoltări de probe din  
5 depozite de grâu şi 2 depozite de orz (producţia de orz 
este de la an la an tot mai redusă) din judeţul Timiş. 
Recoltarea probelor s-a făcut conform Stasului de 
recoltare probe, analizele fizice s-au realizat direct în 
depozit folosind un termometru şi un umidometru, iar 
analizele de calitate au fost efectuate în cadrul 
laboratorului morii Carani.  

Au fost determinate: masa hectolitrică, umiditatea 
relativă, temperatura, indicele de deformare, glutenul 
umed şi indicele glutenic. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

Valoarea masei hectolitrice este considerată foarte bună 

dacă depăşeşte 78 kg/hl, bună dacă se situează între  

75–78 kg/hl şi satisfăcătoare dacă se găseşte între  

70–75 kg/hl. 

În urma determinărilor efectuate se evidenţiază (în 

tabelul 1) faptul că în toate cele cinci luni, producţia de 

grâu din localitatea Alioş şi Orţişoara a fost de bună 

calitate; în Belinţ, s-au obţinut valori de peste 78 kg/hl în 

cazul masei hectolitrice, drept urmare grâul din această 

zonă este de foarte bună calitate, iar în celelalte localităţi 

având o calitate satisfăcătoare. 

După cum se observă din tabelul 1, umiditatea relativă 

a grâului recoltat din zona Jamu Mare depăşeşte 15%. Prin 

urmare grâul nu a fost recoltat la starea optimă de 

maturitate, prezentând un conţinut mai mare de apă..  

Indicatorul de calitate „gluten umed” încadrează soiurile 

de grâu în clasa foarte bună dacă valoarea acestuia depăşeşte 

26%, clasa bună între 24–26% şi satisfăcătoare între 22–24%. 

Tabelul 1. Situaţia cantitativă şi calitativă a producţiei de grâu în judeţul Timiş în anul 2007 

Baza de 
recepţie 

Stoc 
(t) 

MH 
(kg) 

UR 
(%) 

T 
(°C) 

Gluten Indice 
deformare 

Index 
glutenic 

Atac 
ploşniţe 

IANUARIE 

Alioş 13 76 11,8 18 22,4 9 29 0,2 

Făget 650 73 14 9 22 7,5 34 - 

Jamu Mare 70 73 17,5 14 20,8 7 32 - 

Orţişoara 25,8 76,5 14 20 20 21 20 0,7 

Belinţ 108 79 12,7 19 19 13 22 0,4 

FEBRUARIE 

Alioş 13 76 13,8 18 22,8 12 28,3 0,2 

Făget 300 73,8 13,8 19 22 24 32 - 

Jamu Mare 69 73 16,8 14 20,8 8 32 - 

Orţişoara 4,7 76,5 14 20 20 21 20 0,7 

Belinţ 14 72 12 18 21,5 24 12 1 

MARTIE 

Alioş 13 76 13,8 18 22,8 12 28 - 

Făget 230 73,8 13,5 11 22 24 34 0,2 

Jamu Mare 69 73 16,8 14 20,8 8 32 - 

Orţişoara - - - - - - - - 

Belinţ - - - - - - - - 

APRILIE 

Alioş 13 76 13 18 20,8 10,8 28 - 

Făget - - - - - - - - 

Jamu Mare 69 73 11,5 20 23 9 32 - 

Orţişoara - - - - - - - - 

Belinţ - - - - - - - - 

MAI 

Alioş 3 76 13 18 22 10 27 - 

Făget - - - - - - - - 

Jamu Mare 6 75 14,2 14 20,6 8 30 - 

Orţişoara - - - - - - - - 

Belinţ - - - - - - - - 

IUNIE 

Alioş 3 76 13 20 20 8 30 - 

Făget - - - - - - - - 

Jamu Mare 6 73 14,7 13 23 7 32 - 

Orţişoara - - - - - - - - 

Belinţ 1156 77,7 14,6 30 - - - - 
 



STUDIU PRIVIND CALITATEA PRODUCŢIEI DE GRÂU ÎN JUDEŢUL TIMIŞ ÎN ANUL 2007 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 21 

Rezultatele obţinute în urma analizelor reliefează faptul 
că producţia de grâu din zonele luate în calcul, se 
încadrează în general în clasa satisfăcătoare. 

Cu excepţia localităţii Orţişoara, unde indicele de 
deformare a înregistrat valori de peste 20 mm, ceea ce ne 
indică un gluten slab, filant, rezultată şi în urma degradării 
produse de atacul ploşniţelor; în restul zonelor s-a obţinut 
un gluten bun pentru panificaţie. 

Analizând valorile gluten indexului, calitatea grâului în 
general este bună şi satisfăcătoare. 

3. CONCLUZII 

Analizele efectuate privind indicii de calitate în 
corelaţie cu criteriile de apreciere ale calităţii grâului de 
panificaţie, desfăşurate în lunile ianuarie-iunie evidenţiază 
următoarele aspecte: 

 Masa hectolitrică a avut o amplitudine a valorilor de 
la 73 kg/hl la 78 kg/hl, dintre care se remarcă grâul 
recoltat în Belinţ cu 79 kg/hl; 

 Conţinutul de gluten în medie s-a situat între 19 şi 
22%, ceea ce clasează grâul în clasa satisfăcătoare; 

 Indicele de deformare în cadrul tuturor probelor 
analizate încadrează grâul în pe ansamblu, în clasa 
bună; 

 Indexul glutenic a prezentat valori între 20 şi 34, 

astfel grâul face parte din clasa satisfăcătoare. 

 În urma indicatorilor de calitate urmăriţi la recoltele 

de grâu din zonele respective, se poate trage 

concluzia că în general grâul este satisfăcător din 

punct de vedere calitativ. 
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