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CONTRIBUŢII LA STUDIUL SISTEMULUI RADICULAR

LA UNELE GRAMINEE FURAJERE PERENE

ÎN AL II-LEA AN DE CULTURĂ

SILVIA MIHĂILESCU-FIREA, ANDREEA DĂNESCU şi ANDREI KOVACS

In această lucrare autorii prezintă rezultatele cercetărilor lor

asupra sistemului radicular pentru un număr de 8 specii de gra-

minee furajere perene după al 11-lea an de cultură, efectuate în

Gradin Botanincâ din Bucureşti.

Rezultatele observaţiilor noastre în primul an de cultură al acestor

specii de graminee furajere perene au fost concretizate în lucrarea

citată la numărul 4 din bibliografie.

Cele 8 specii care au fost semănate în primăvara anului 1972, au

fost scoase în cel de al doilea an dm cîmpul experimental la data de

27 septembrie 1973 în vederea efectuării măsurătorilor biometrice.

1. Agropyron intermedium (Host) P. Beaeuv. Pir.

La 1 mai 1973 (13 luni de la semănare), înălţimea plantelor era

cuprinsă între 52 —78 cm, în medie 61 cm ; lăţimea frunzelor de 1—1,2

cm. La
2*3 mai plantele aveau o înălţime cuprinsă între 95 —100 cm.

La 12 iunie (14 luni şi jumătate de la semănare), plantele aveau o

înălţime cuprinsă între 1—1,35 m şi au îmbobocit. La 19 iulie erau în

curs de coacere, iar înălţimea palntelor între 1,50—1,82 m.

La data recoltării pentru efectuarea de măsurători biometrice (27

septembrie 1973) 60% din frunzele bazale (lăstari sterili) au fost verzi.

Tijele fructifere, atît uscate, cît şi verzi erau persistente. Fructele de

asemenea persistau pe tije şi erau parţial diseminate. Plantele erau vigu-

roase, cu rădăcini puţine, dar groase, cu aspect sîrmos.

înfrăţirea plantelor a fost între 9—71 lăstari fertili şi între 17—36

lăstari sterili. înălţimea lăstarilor sterili era minim 30 cm, maxim 46, în

medie 39,5 cm. înălţimea părţii aeriene (inclusiv tija fructiferă) era de

cea. 140 cm.
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Prezentau stoloni al căror număr la fiecare tufă era cuprins între

3 şi 46.

Sistemul radicular pătrundea în sol la adîncimi cuprinse între 20—29

cm, în medie 24,9 cm. Cea mai mică rădăcină avea lungimea de 2 cm.

Rădăcinile se întindeau pe o rază de 40—49 cm, în medie 45,6 cm.

2. Agropyron pectiniforme Roem. et Schult. Pirul cristat

După 13 luni de la semănare (1 mai 1973), înălţimea plantelor era

cuprinsă între 55 —60 cm. Lăţimea frunzelor de 0,8—1 cm. La 23 mai

plantele au îmbobocit, iar înălţimea plantelor a fost de 70 —-80 cm. După

14,5 luni de la semănare (12 iunie 1973) aceau o înălţime cuprinsă între

90 100 cm şi în plina floare. După aproape 16 luni de la semănare (19
iulie 1973) seminţele s-au copt, iar înălţimea plantelor era de 105—107 cm.

La 27 septembrie 1973 (data recoltării) tufele se prezentau cu frun-

zele bazale în proporţie de 85 % verzi. Tijele florale (fructifere) persistente,
fructele fiind în cea mai mare parte diseminate.

înfrăţirea plantelor a fost între 9 —169 lăstari fertili si între 21 —111

lăstari sterili. înălţimea lăstarilor sterili era cuprinsă între 31 —46 cm,

în medie 38,9 cm. iar a celor fertili cuprinsă între 100—105 cm.

Prezintă stoloni al căror număr era cuprins între I—71 —7 la fiecare tufă.

Sistemul radicular pătrundea în sol la adîncimi cuprinse între 20—28

cm. în medie 24,3 cm. Cea mai mică rădăcină era de 1,8 cm. Rădăcinile

.se întindeau pe o rază de 40 —49 cm, în medie 44,3 cm.

Tabelul nr. 1

Date meteorologice între 1.X1.1972 şi 31.1X.1973

3. Agrostis stolonijera L. (Agrostis alba Auct.) larba cîmpului.

La 13 luni de la semănare (1 mai 1973) plantele aveau lungimi

cuprinse între 38—49 cm, iar lăţimea frunzelor era de 0,7 cm. La 23 mai

1973 plantele aveau înălţimi de 60 —75 cm. La 12 iunie (14,5 luni de la
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semănare) înălţimea plantelor era de 80 cm, atingînd şi 100 cm şi au

apărut bobocii. La 19 iulie (aproape 16 luni de la semănare), seminţele

erau în faza de coacere deplină, diseminarea nu a început încîi.

La 27 septembrie 1973 (la recoltare) tufele se prezentau cu frunzele

bazale în producţie de 98% uscate. Persistau numai tijele fructifere uscate

şi diseminate. Prezentau foarte mulţi stolon i (numărul lor varia între

5—36).

înfrăţirea plantelor a fost între 17—60 lăstari fertili şi între 5 —17

lăstari sterili. Unele tufe prezentau numai lăstari fertili. înălţimea lăsta-

rilor fertili era între 80 —124 cm, în medie 104,5 cm, iar a celor sterili

15—40 cm, în medio 23,5 cm.

Sistemul radicular pătrundea în sol la adîncimi cuprinse între 17—26

cm, în medie 21,5 cm. Cea mai mică rădăcină era de 1,5 cm Raza rada

cmilor era de 28—50 cm, în medie 39Д cm.

4. Bromus inermis Leyss. T î r s а сă.

La 1 mai 1973 (13 luni de la semănare) înălţimea plantelor era

cuprinsă între 46 —60 cm, atingînd uneori 95 cm. Lăţimea frunzelor era

de 1—1.4 cm. începutul îmbobocirii.

La 23 mai plantele atingeau înălţimea de 85—110 cm. La 14,5 luni

de la semănare (12 iunie), Bromas inermis era în floare. înălţimea plan-
telor era de cea 135 cm. La 19 iulie 1973 (aproape 16 luni de la semănare)

plantele atingeau o înălţime de 160 cm şi erau în faza de coacere deplină.

La 27 sepptembrie 1973, data recoltării pentru măsurători, tufele se

prezentau în proporţie de 75 —80%uscate. Tijele fructifere erau persistente

(vîrfurile însă rupte), iar fructele diseminate. Partea subterană cu mulţi

stoloni(între 5—46).

înfrăţirea plantelor a fost între 4—64 lăstari fertili şi între 4 —27

lăstari sterili ; înălţimea lăstarilor fertili era cuprinsă între 136—145 cm,

Sistemul radicular prezenta rădăcini mai puţine (dar mai grosuţe)

care pătrundeau în sol la adîncimi cuprinse între 9—22 cm, în medie

18 cm. Cea mai mică rădăcină era de 2,3 cm. Raza rădăcinilor între

25—40 cm, în medie 31,5 cm.

5. Dactylis glomerata L. G o 1 o m ă ţ.

La 13 luni de la semănare (1 mai 1973) mulţimea plantelor era

cuprinsă între 78—86 cm, avînd lăţimea frunzelor de 1 —1,2 cm. La 23 mai

plantele înalte de 120—140 cm erau la începutul înfloririi. La 14,5 luni de

la semănare (12 iunie) era sfîrşitul înfloririi şi începutul fructificării, iar

plantele aveau o înălţime de 145—160 cm. Coacerea deplină se înregistra
la data de 19 iulie (aproape 16 luni de la semănare).

La data recoltării 85%din frunzele bazale erau uscate. Persistau

numai tijele fructifere uscate, cu fructe parţial diseminate.

înfrăţirea plantelor a fost între 5—23 lăstari fertili şi între 6—19

lăstari sterili ; înălţimea lăstarilor fertili atingea 158 cm, iar a celor sterili

era cuprinsă între 44—70 cm, în medie 54,8 cm.

Faţă de înăţimea masei aeriene rădăcinile erau foarte puţine şi

subţiri. Ele pătrundeau în sol la adîncimi cuprinse între 21—28 cm, în
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Tabelul
2
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in

gr.
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I
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max.

med.

1

Agropyron intermedium

19

138

62,2

20

29

24,9

1,95

16,27

7,722

5,2

42

20,8

2

A

gropyron pectiniforme

12

103

39,9

20

28

24,3

3,824

47,997

18,302

10

122

45,2

3

Agrostis stolonifera

13

38

24,2

17

26

21,5

0,700

19,115

5,719

1,5

59

19,85

4

Dactyl
is

glomerata

22

65

40,9

21

28

24,6

0,915

2,665

1,564

1,3

6,1

3,33

5

Bromus inermis

12

119

33,6

9

22

18

0,695

4,830

2,368

2

14

5,52

6

Festuca pratensis

11,5

41

19,4

19

33

25,1

2,435

10,475

5,83

7,5

32

17,22

7

Festuca rubra

fallax

9

21

14,5

13

26

20

0,910

8,855

3,76

2,5

29

12,28

8

Phleum pratense

37

165

72,6

21

29

23.5

4,290

15,460

9,65

9

48

24.22



medie 24,6 cm. Cea mai mică rădăcină era 2,6 cm. Raza rădăcinilor între

38—57 cm, în medie 44,3 cm.

6. Festuca pratensis Huds. Păi u ş.

La 13 luni de la semănare (1 mai 1973), înălţimea plantelor era

cuprinsă între 44—69 cm, în medie 50 cm, iar lăţimea frunzelor de

0,5—0,8 om. La 23 mai plantele au înflorit, înălţimea lor medie fiind

de 100 cm. La 14,5 luni de la semănare (12 iunie 1973) se observa înce-

putul coacerii seminţelor. La 19 iulie (aproape 16 luni de la semănare)
fructele erau diseminate (în parte). Tot la aceeaşi dată plantele aveau

pînă la 116 cm înălţime.

Toamna, la recoltare, tufele se prezentau verzi datorită frunzelor

bazale ale lăstarilor sterili oare erau aproape în întregime verzi. Persistau

numai tije fructifere uscate, cu vîrfurile rupte.

înfrăţirea plantelor a fost între 4—50 lăstari fertili şi între 9—44

lăstari sterili ; înălţimea lăstarilor sterili era cuprinsă între 37—52 cm,

în medie 47,3 cm.

Nu prezentau stolo'ni.

Sistemul radicular pătrundea la adîncimi cuprinse între 19—33 cm,

în medie 25,1 cm, Raza rădăcinilor varia între 38—48 cm, în medie 42,7

cm. Cea mai mică rădăcină era de 2,7 cm.

7. Festuca rubra L.
ssp. commutata Gaud. (F. rubra ssp. eurubra

var. fallax Hack.)

La 1 mai 1973 (13 luni de la semănare) plantele aveau înălţimea de

18—31 om. Lăţimea frunzelor era de 1 mm. La 23 mai plantele au înflorit,

avînd înălţimea (lăstarilor floriferi cu tije) de 60—80 cm. La 12 iunie

1973 (14,5 luni de la semănare) plantele aveau înălţimea de 80—90 cm

fiind în faza de coacere a seminţelor. După aproape 16 luni de la semănare

(19 iulie 1973) seminţele foarte coapte în parte erau diseminate. Plantele

aveau 96— lOOom.

Toamna, la recoltare, frunzele bazale, în marea lor majoritate, erau

încă de culoare verde. Tijele fructifere persistau, dar aveau vîrfurile

rupte.

Numărul stolonilor era cuprins între 2 şi 23.

înfrăţirea plantelor a fost între 17—48 lăstari fertili şi între 42—

79 lăstari sterili, a căror înălţime era cuprinsă între 20—41 cm, în

medie 32,8 cm.

Sistemul radicular, cu rădăcini foarte fine şi mult întreţesute pătrun-

deau în sol la adîncimi cuprinse între 13—26 cm, în medie 20 cm.

Cea mai mică rădăcină era de 1,5 cm. Rădăcinile se întindeau pe o

rază cuprinsă între 32 —45 cm, în medie 37,6 cm.

8. Phleum pratense L. T i m o f t i с ă.

т,я 13 luni de la semănare CI mai 1973) plantele aveau o înălţime

de fip_ 7.5 cm. Lăţimea frunzelor era de 0,9—1 cm. La 23 mai plan-
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aproape 16 luni de la semănare, plantele au atins înălţimea de 125—

130 cm, iar seminţele s-au copt.

La data recoltării, lăstarii sterili erau încă aproape în întregime

verzi, cei fertili uscaţi. Persistau numai tije fructifere uscate, majo-
ritatea diseminate, în parte rupte.

La cîteva exemplare se constata fenomenul de viviparie.

înfrăţirea plantelor a fost între 20—60 lăstari fertili, a căror înăl-

ţime atingea 116 cm şi între 15—53 lăstari sterili cu înălţimea de

30—44 cm, în medie 37,3 cm.

Rădăcinile pătrundeau în sol la adîncimi cuprinse între 21 şi
29 cm. în medie 23,5 cm. Raza rădăcinilor era cuprinsă între 37—

47 cm, în medie 41,8 cm. Cea mai mică rădăcină era 1,5 cm.

Datele biometrice ale celor 8 specii de graminee citate mai sus

sînt cuprinse în tabelul 2 şi fig. 1. Cea mai mare greutate a biomasei

FIG.1

aeriene a avut-o Phleum pratense, urmată de Agropyron intermedium.

Dactylis glomerata, Agropyron pectiniforme, Bromus inermis, Agrostis
stolonifera, Festuca pratensis, Festuca rubla fallax.



In privinţa rădăcinilor, cele mai mari valori s-au constatat la

Agropyron pectiniforme, urmată de Phleum pratense, Agropyron in-

termedium, Festuca pratensis. Agrostis stolonifera, Festuca rubra jallax,
Bromus inermis şi Daclylis glomerata.

CONTRIBUTIONS A L'ÉTUDE DU SYSTjÉME RADICULAIRE

CHEZ QUELQUES GRAMINÉES PÉRENNES DANS LA DEUXIÈME ANNÉE

DE CULTURE

Résumé

Dans ce travail, les auteurs présentent les résultats de leurs recherches

sur le système radiculaire pour un nombre de 8 espèces de graminées fourragères

pérennes pendant la deuxième année de culture, effectuées dans le Jardin

Botanique du Bucarest. Les résultats de mesures biométriques effectuées sont pré-

sentés dans le tableau 2 et dans la figure 1.
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