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INTRODUCERE
Năutul, este una dintre cele mai vechi leguminoase pentru boabe luate de om în cultură încă
în epoca neolitică, fiind cunoscut şi consumat în Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, Africa şi
mai târziu în Europa Orientală şi Mediteraneană.
Năutul a fost menţionat în scrierile vechilor greci şi romani, ca unul dintre alimentele de
bază, ale populaţiei sărace a globului, alături de cereale.
Este o plantă agricolă a cărei importanţă economică derivă din compoziţia chimică a
boabelor bogate în proteină, constituindu-se într-un aliment proteic valoros, în alimentaţia
omului, şi a animalelor.
în diverse regiuni ale globului, reprezintă un important şi variat aliment, putându-se consuma
în stare verde sub formă de salate (vârfuri vegetative, boabe imature), mâncăruri preparate,
conserve, fëinuri, boabe încolţite bogate în vitamina C, boabe prăjite, etc.
Năutul este apreciat în medicina naturistă pentru importantele efecte terapeutice în afecţiuni
ale ficatului, diferite boli digestive, în creşterea imunităţii organismului, etc.
Multiplele avantaje agronomice ale năutului constau în capacitatea de fixare biologică a
azotului atmosferic prin simbioza realizată cu specia Rhizobium
Rhizobium,

leguminosarum

din genul

reducând necesitatea aplicării îngrăşămintelor chimice azotate, sporind fertilitatea

solului; rezistenţa ridicată la secetă şi arşiţă faţă de celelalte leguminoase; tehnologia de cultură
complet mecanizată; părăsirea terenului, relativ devreme permiţând pregătirea acestuia şi
cultivarea în toamnă a cerealelor păioase; structurarea şi aerarea solului şi absenţa dificultăţilor
de eliberare a resturilor vegetale (Bîlteanu, Gh., 1969).
Obiectivele principale ale ameliorării năutului, ca de altfel ale tuturor plantelor cultivate, sunt
direcţionate spre creşterea cantitativă şi calitativă a potenţialului genetic, sporirea stabilităţii
producţiei şi a rezistenţei la factorii biotici şi abiotici de stres în diferite condiţii ecologice, mai
importante fiind: bolile (Ascochyta
cicerina,

Helicoverpa

armigera),

rabiei,

Fusarium

f. sp. ciceris);

dăunătorii

(Liriomyza

excesul de apă, nebulozitatea, insuficienţa sau excesul unor

macro- şi microelemente în sol, etc.
Odată

cu

aderarea

României

la

Uniunea

Europeană

creşte

importanţa

asigurării

distinctibilităţii noilor soiuri, comparativ cu creaţiile înregistrate în Catalogul U.E. Soiurile care
nu îndeplinesc cerinţele de distinctibilitate nu vor fi înscrise în Catalogul European, sămânţa
putând fi comercializată numai în ţara de origine şi numai până în anul 2007.
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Sămânţa din soiurile care îndeplinesc aceste cerinţe ale Uniunii Internaţionale pentru
Protecţia Creaţiilor Vegetale - International Union for the Protection of New Varietes of Plants
(U.P.O. V.), vor putea fi produse în orice ţară şi comercializată în Uniunea Europeană.
O altă cerinţă a U.E., privind înregistrarea soiurilor, este denumirea comercială, propusă de
ameliorator, care nu trebuie să exprime superioritatea productivă sau calitativă. De asemenea, nu
se admite o denumire care este inclusă anterior în Catalogul U.E.
Prin cercetările întreprinse am dorit să contribuim la cunoaşterea mai aprofundată a unor
aspecte teoretice şi practice legate de ereditatea unor caracteristici cantitative ale năutului, în
vederea aplicării celor mai eficiente metode de ameliorare a capacităţii de producţie şi a
elementelor de productivitate, pentru obţinerea unor soiuri cu o sporită valoare genetică.

