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Capitolul 1

INTRODUCERE

în Vechiul Testament se menţionează că orzul a fost cea mai
importantă dintre cerealele provenite din Orientul apropiat.
Orzul (Hordeum vugare L.) este o plantă anuală, din familia
Poaceae, cu rădăcini fasciculate şi cu tulpina cilindrică, cu înălţimea de
30 - 150 cm şi grosimea de 2,5 - 4,0 mm, cu 5 - 7 internoduri netede şi
glabre (Flora RSR, ). Frunzele glabre, la baza laminei au două auricule
albe sau violete, mari, glabre, acoperindu-se pe jumătate din lungimea
lor. Ligula este scurtă, trunchiată, glabra sau ciliată. Spicul este lung de
4 - 1 0 cm, cu axa glabra. Spiculeţele, dispuse câte trei pe un călcâi al
axei spiculeţului, sunt toate fertile. Glumele sunt liniar subulate, late de
0,2 - 2,0 mm, lung aristate. Paleile ovat lanceolate sau oblongi, au
culoare galbenă sau neagră şi sunt alipite de cariopsă, sau sunt libere.
Paleia inferioară este 5-nervată, terminată cu o aristă lungă de până la 10
cm, netedă sau glabra, sau cu o deformaţie scurtă, umflată, trifurcată.
Cariopsele de orz au formă fusiformă, lungimea de 8 - 12 mm,
diametrul de 2,0 - 4,5 mm, masa a 1000 de boabe este cuprinsă între 23
şi 58 g, iar masa hectolitrică variază între 58 şi 75 kg (BILTEANU şi
BÎRNAURE, 1989).
Paleile aderă strâns la cariopsă şi cu cât sunt mai fine, cu atât se
încreţesc mai mult. Din această cauză, orzoaica, care are paleile mai
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fine, prezintă un număr mai mare de încreţituri, comparativ cu orzul
comun.
Subspecia vulgare are articulele axei mai lungi şi spiculeţele
dispuse pe patru rânduri inegale.
Subspecia

hexastichon

are

articulele

axei

mai

scurte

şi

spiculeţele dispuse sub forma a şase rânduri longitudinale distincte.
Orzoaica (Hordeum distichon L.) are tulpina înaltă de 60 - 130
cm, iar frunzele cu auriculele bazale lungi, foarte late şi glabre. Spicul
puternic comprimat, are lungimea de 4 - 15 cm. Spiculeţele sunt dispuse
câte trei pe un călcâi al axei spicului, cel mijlociu este fertil şi are arista
lungă de peste 15 cm, iar cele laterale sunt nearistate şi rudimentare.
în Orientul antic orzul era alimentul de bază al oamenilor, dar şi
al animalelor. Din orz se preparau fierturi, pâine şi chiar bere.
Cariopsele sunt mai bogate în amidon, comparativ cu cele ale orzoaicei.
Orzul se poate semăna toamna sau primăvara, culturile de
toamnă

necesitând

expunerea

la

temperaturi

coborâte,

pozitive

(vernalizare), pentru a putea forma flori.
Importanţa ce i se acorda este pe deplin justificată, deoarece, în
afară de albumine, conţine multe vitamine şi substanţe minerale: potasiu,
calciu, fosfor (SCHMITT, 1966).
Orzul
Mediterane

împreună
din

cu grâul

perioada

au fost

paleolitică.

cultivate în zona

Populaţia

din

estul

Mării
Mării

Mediterane a cules seminţele de grâu şi orz, care au fost găsite în diferite
situsuri arheologice. Cele mai vechi cariopse de orz au provenit din
perioada paleolitică din Levant, iar primele cariopse de orz cultivat au
fost găsite în straturile neolitice de la Tell Abu Hureyra, din Siria.
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Cariopse de orz au fost găsite şi în piramidele egiptene, ceea ce
indică faptul că această specie a fost cultivată acum mai bine de 5.000
de ani. Cele mai vechi scrieri pictografice sau pe tăbliţe referitoare la orz
datează de aproximativ 3.000 de ani.
în vechea Chină, orzul se număra printre cele cinci plante
considerate ca sfinte. El a fost cultivat de greci şi de romani, jucând un
rol important în hrana oamenilor şi a animalelor domestice.
Izvoarele istorice de la începutul scrierii sumeriene şi egiptene
dovedesc faptul că în acea perioadă, orzul era cea mai răspândită plantă
de cultură, în numeroase înscrisuri facându-se

referire şi la bere. Din

orz şi ierburi se prepara o băutură: kykeon, utilizată de iniţiaţi, în etapele
timpuri ale misterelor Eleusiniene. De asemenea, Plinius în Istoria
Naturală, menţionează că grecii preparau

din crupe de orz prăjite, o

băutură.
Orzoaica este menţionată pentru prima dată abia în jurul anului
400 î.e.n. de greci şi de romani în Europa, ca o formă rară de orz.
Formele primitive de orz, descoperite în Orientul Apropiat erau
orzurile mutice, scurt aristate sau trifurcate, orzurile semiaristate cu
spice negre, forme cu palee albe şi roşii, cu boabe albe, albastre, roşii şi
negre,

precum

şi

alte

variante",

aparţinând

speciilor:

Hordeum

agriocrithon Aberg (orzul sălbatic cu mai multe rânduri descoperit în
Tibet); Hordeum spontaneum Kock (orzul sălbatic cu două rânduri
descoperit în Asia Mică); Hordeum irreguläre şi Hordeum deficiens
(orzul cu două sau mai multe rânduri de boabe, cât şi o serie numeroasă
de forme intermediare, prezente în Orientul african).
în funcţie de numărul de rânduri de cariopse din spic, după
Magness s.a. (1971), există trei tipuri de orz:
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- Hordeum vulgare var. hexastichum Körn., orzul cu şase rânduri,
care are toate florile fertile. în cadrul acestui tip de orz se pot deosebi
două grupuri:
Grupul tipic cu seminţele laterale numai puţin mai mici decât cele
centrale.
Grupul intermediar la care seminţele laterale sunt semnificativ
mai mici, comparativ cu cele centrale. Acest grup poate conţine forme
cu spiculeţele laterale sterile sau aproape sterile.
- Hordeum tetrastichum L. care se caracterizează prin existenţa
unor spice în care florile sunt dispuse pe patru rânduri.
- Hordeum distichum L., orzul cu două rânduri de cariopse pe
rahis. Spiculeţul central conţine totdeauna o floare fertilă, în timp ce
florile laterale sunt lipsite de staminé sau pistil. In cadrul acestui tip de
orz se pot deosebi următoarele două grupuri:
Grupul cu rânduri tipice, la care spiculeţele laterale au staminé şi
pistil reduse.
Grupul denumit deficitar la care florile laterale nu au staminé şi
pistil.
- Hordeum irreguläre E.Aberg şi Wiebe, care are spicele cu
rahisul tare şi cu florile laterale lipsite în unele cazuri de staminé şi
pistil, alteori fertile sau sterile. Spiculeţele centrale conţin flori fertile,
care formează cariopse.
Pe teritoriul

ţării

noastre, orzul

a pătruns în cultură

în

neolitic.încă de la începutul practicării agriculturii, fiind cultivat ca
cereală de primăvară şi abia în epoca bronzului a venit în contact cu
grâul comun (Triticum aestivum), faţă de care şi-a menţinut supremaţia
până în secolul al V-lea înainte de Christos.
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în perioada cuprinsă între secolul al III-lea înainte de Christos
secolul I după Christos, orzul era cultivat mai ales în zona subcarpatică
(MIRTU, 1969, citat de TIANU, 1985).
Prima intensificare a culturii orzului şi altor cereale a avut loc pe
la începutul secolului al Il-lea, Dacia Romană devenind unul din
principalele grânare ale Imperiului Roman.
în însemnările spătarului Nicolae Milescu (1675-1678) apar
primele mărturii scrise referitoare la cultura orzului în România (TIANU
şi col., 1985). La sfârşitul deceniului al optulea al secolului al XIX-lea,
orzul era a treia cereală a ţării, după grâu şi porumb (AURELIAN, 1880
citat de TIANU şi col., 1985).
După

primul

război

mondial,

nevoile

economice

(cerinţe

crescânde de furaje concentrate şi de materie primă pentru industria berii
în plină dezvoltare) au impus extinderea culturii orzului.
Intre anii 1930-1940, de asemenea, din considerente economice,
au fost reduse în număr considerabil suprafeţele cultivate cu orz
(îndeosebi cu orz de primăvară), care aveau un randament scăzut de
circa 700 kg/ha, urmând ca în anii celui de al doilea război mondial, ca
şi în cei următori, cultura orzului să se restrângă şi mai mult ca
suprafaţă.
în comparaţie cu grâul, orzul este privit ca o cereală inferioară
din punct de vedere alimentar, dar are avantajul că rezistă la secetă şi
suportă solurile mai puţin fertile şi uşor saline. Duke (1978) subliniază
faptul că plantele de orz sunt tolerante la baze, secetă, aluminiu, ger,
fungi patogeni, pH acid sau alcalin, insecte, nematozi, ceaţă, viruşi,
inundaţii etc. Din această cauză, orzul se cultivă pe o suprafaţă de peste
53.000.000 ha.
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in Europa, cultura orzului are cea mai mare zonă de răspândire
din emisfera nordică, fiind posibilă cultivarea de la 37° latitudine şi până
la cercul polar. Cele mai favorabile condiţii pentru cultura orzului sunt
cele din zona climatică cuprinsă între izoterma 8 şi 14 С (zona în care
este cuprinsă şi România). In această zonă orzoaica de primăvară
prezintă o perioadă de vegetaţie de circa 150 de zile, iar orzul de toamnă
de până la 300 de zile de la semănat.
România se află la limită între zona centrală şi cea sudică având
avantajul atât al orzului e toamnă cât şi a celui de primăvară. Producţia
mondială de orz reprezintă 7,5 % din recolta mondială de cereale, iar
necesarul mondial de orz pentru bere 15 % din producţia mondială de
orz şi numai 1 % din producţia mondială de cereale.
Europa produce circa 63 milioane de tone de orz, ceea ce
reprezintă 42 % din producţia mondială.
Ţările est-europene, din care face parte şi România produc 4
milioane tone de orzoaica şi 2 milioane tone de orz.
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