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CAPITOLUL 1
GRÂUL. IMPORTANŢĂ

1.1 Grâne cultivate
Dintre speciile, subspeciile şi convarietăţile cuprinse în clasificarea dată
de J. Mac Key (1963), preluată de N. Ceapoiu în monografia „Grâul" (1984)
pentru ţara noastră şi pentru întreaga lume, prezintă importanţă cu totul
deosebită grâul comun (ssp. vulgare) şi grâul durum (conv. durum).
Grâul comun [Triticum aestivum (L) Thell. ssp.vulgare (Vili.) MK.]
ocupă 90% din suprafaţa mondială semănată cu grâu. Boabele se utilizează în
primul rând pentru fabricarea pâinii (în industria de panificaţie) fiind astfel
numit şi „grâu de pâine". Are forme de toamnă şi de primăvară.
Grâul duram [Triticum turgidum(V) The/Lssp. turgidum conv. durum
(Desf.) MK.]. Se situează, ca importanţă, pe locul al doilea (după grâul
comun). Boabele acestuia se întrebuinţează îndeosebi pentru prepararea
pastelor făinoase (în industria de pastificaţie). Şi grâul duram are forme de
toamnă şi forme de primăvară.
Subspecia vulgare aparţine la secţia hexaploidă (2n=42), iar con varietatea
duram, la secţia tetraploidă (2n=28).

1.2 Importanţă
Grâul este una din cele mai importante cereale. Se bucură de atenţie
deosebită din următoarele considerente: conţinutul ridicat al boabelor în hidraţi
de carbon, substanţe proteice şi vitamine; fabricarea pâinii şi a variatelor
produse din faină, care constituie hrana de bază pentru o mare parte din
populaţia globului (35 - 40%); se extinde în cele mai diferite climate, asigurând
producţii satisfăcătoare pretutindeni unde se cultivă; tehnologia de cultivare
este complet mecanizată; boabele constituie materia primă pentru diferite
industrii (alcool, amidon, dextrină, glucoza) şi importantă sursă de schimburi
comerciale; boabele conţin toţi aminoacizii esenţiali; boabele se întrebuinţează

î

şi în hrana animalelor, prezentând, în comparaţie cu boabele de porumb
numeroase avantaje (conţinut mai ridicat în substanţe proteice, producţie
competitivă cu producţia porumbului, etc.).
Taratele ce se obţin din măcinatul boabelor de grâu reprezintă un nutreţ
concentrat valoros, fiind bogat în proteine, hidraţi de carbon şi substanţe
minerale. Paiele se utilizează la fabricarea celulozei, în hrana animalelor şi ca
aşternut în grajduri iar surplusul se toacă concomitent cu recoltarea, constituind
sursă de materie organică şi protecţie împotriva pierderii apei din sol.
Grâul prin biologia plantei are şi importanţă fitotehnică incontestabilă.

1.3 Compoziţia chimică a boabelor de grâu şi valoarea lor
nutritivă
1.3.1 Compoziţia chimică
Boabele de grâu sunt constituite în cea mai mare parte din substanţe
extractive neazotate, substanţe proteice şi apă. în cantităţi mult mai mici, se
găsesc substanţele grase şi substanţele minerale, alături de care, boabele de
grâu mai conţin vitamine, enzime şi alte substanţe.
Substanţele extractive neazotate reprezintă 62-75,5% din greutatea
bobului de grâu, fiind compuse în mod deosebit, din amidon şi cantităţi mici de
zahăr şi dextrină.
Substanţele proteice din componenţa boabelor de grâu au valori cuprinse
între 8 şi 24%, acest conţinut putând fi influenţat de factorii genetici şi de
factorii de vegetaţie. Majoritatea soiurilor de grâu comun, conţin în boabele lor
între 12 şi 16% substanţe proteice (N. Ceapoiu,1972).
Grânele din zonele cu climat secetos sunt mai bogate în substanţe
proteice, decât grânele din zonele cu climat oceanic. în condiţii de irigare,
conţinutul bobului de grâu în substanţe proteice este, de asemenea, mai scăzut.
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