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CAPITOLUL 1
INTRODUCERE

1.1. Importanţa culturii inului pentru ulei
Inul pentru ulei este una din cele mai vechi culturi cunoscute de om,
cultivate pentru ulei şi fibre.
Cu toată competiţia generată în industria lacurilor şi vopselelor de
constituenţii petro-chimici, pentru uleiul de in, din ultimii 30 de ani, totuşi cererile
de sămânţă de in pe piaţa mondială au rămas la cea 2,5 mii. t/an. Tot mai multe
cercetări pe plan mondial pentru a face faţă acestei concurenţe, au fost direcţionate
în sensul găsirii de noi posibilităţi de utilizare ale inului pentru ulei, ceea ce a făcut
ca în ultimii 10 ani în cercetările pe plan mondial din ţările mari cultivatoare de in
(SUA, Canada, Argentina, India, China,) şi ţări ale Uniunii Europene, să crească
interesul pentru această cultură.
Reconsiderarea acestei vechi şi tradiţionale culturi, rezidă din marile
perspective pe care le are, prin diversificarea modului de utilizare a producţiei
principale( seminţele) cât şi a subproduselor rezultate( tulpini, pleavă, şroturi,
câlţi).
Sămânţa de in (anhidră) conţine ulei între 32-44%. Proprietatea principală a
uleiului de in, sicativitatea, este dată de acidul linolenic, care, în prezenţa aerului
oxidează puternic, formând o peliculă, conferind calitatea lacurilor şi vopselelor.
Făina de in este un excelent nutreţ pentru vacile de lapte, deoarece are o
palatabilitate bună, efecte laxative şi un conţinut ridicat în proteină de calitate
(Bhatty, 1990).

Cele mai noi tendinţe de utilizare a inului de ulei în ţări puternic
industrializate ( SUA, Canada, Germania, Australia) şi chiar unele ţări din Europa
de Est (Cehia, Polonia, Ungaria) sunt:
• în consumul uman în diverse domenii ale industriei alimentare, în special în
panificaţie (seminţe împrăştiate deasupra produselor sau adaos de făină de in la făina
de grâu, sporind valoarea nutritivă a diferitelor sortimente de pâine)şi industria
cărnii,datorită conţinutului ridicat de proteine, (cea 28%), acid Omega-3 (20%),
fibră digestibilă solubilă(22%), lignani(80 mg/100 g sămânţă) şi vitamine din grupul
A, B şi E (5 mg/100 g), (Stitt, 1990, Romans, Johnson, Costello, Libal, 1990);
• în scopuri medicale, în prevenirea şi tratarea unor boli cardiovasculare,
(tromboză coronariană, scleroza multiplă, hipertensiune arterială) şi de natură
malignă( cancerul de colon şi sân), (Thompson, 1987,1994, Maja Seidi, 1994) ;
• în hrana animalelor (vaci de lapte, păsări) prin utilizarea şroturilor rămase
prin extracţia uleiului, precum şi a amestecului făinii de in în raţia de
concentrate,ceea ce conferă o valoare nutritivă deosebită laptelui, cărnii, ouălelor,
cu rol benefic pentru organismul uman :
• în explorarea de noi posibilităţi de utilizare industrială sau alimentară a
uleiului de in (Proiectul BIODIESEL al Uniunii Europene sau programele
Australian sau Canadian de realizare a uleiului de in comestibil - soiurile de tip
Linola, cu un conţinut cât mai redus de acid linolenic);
• în industria textilă, prin utilizarea fibrelor de in (textile neţesute), în
industria lemnului, la fabricarea plăcilor aglomerate şi alte industrii( hârtie,
materiale izolante folosite în construcţii, celuloză).
Datorită utilizărilor tradiţionale cât şi a celor noi, cererea de sămânţă de in
creşte mai rapid decât producţia realizată, în acest context este necesară găsirea
unor modalităţi de sporire a producţiei pe hectar. Aceasta se poate realiza prin două
căi: prin îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură şi prin cultivarea unor soiuri
îmbunătăţite, cu potenţial genetic de producţie superior, cu rezistenţă mai bună la
boli şi/sau toleranţă mai mare la condiţiile nefavorabile de mediu.

1.2. Dezvoltarea culturii inului în lume şi în România
Inul a fost cultivat încă din preistoria omenirii (în neolitic). în Egipt, sunt
indicii că se cultiva în urmă cu peste 4000 de ani î.e.n. Inul este originar din
regiunea Mării Mediterane şi sud-vestul Asiei . Ancestorul inului actual este linum
angustifolium şi linum perene.

Inul pentru ulei aparţine speciei Linum usitatissimum ssp. transitorium
mediterraneum (Vav. et Elladi), iar inul pentru fibre face parte din Linum
usitatissimum ssp. eurasiaticum proles elongata (Bâlteanu, 2001).
Cercetările pe plan mondial în domeniul creării de noi soiuri de in pentru ulei
au trei direcţii prioritare:(l) sporirea potenţialului de producţie în condiţii optime de
cultură, (2) îmbunătăţirea rezistenţei şi/sau toleranţei la factorii biotici şi abiotici
care limitează în mod frecvent producţia, (3) îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai
recoltelor (conţinutul ridicat de ulei şi de calitate superioară) cu randamente de
extracţie sporite, potrivit cerinţelor industriei lacurilor şi vopselelor. Există în lume
centre de ameliorare a inului pentru ulei preocupate de crearea de soiuri de in cu
sămânţă galbenă, care au o producţie de sămânţă mai mică dar cu un conţinut de ulei
mare şi de calitate bună, folosite cu succes în realizarea lacurilor incolore precum şi
pentru utilizarea în panificaţie şi patiserie, în industria farmaceutică şi a săpunurilor.
Pentru folosirea uleiului de in direct în alimentaţia umană, care înlocuieşte
uleiul de floarea-soarelui, au fost create soiuri de tip „Linola", toate cu sămânţă
galbenă (obţinute prin mutageneză), care au un procent scăzut de acid linolenic
(sub 3%), concomitent cu creşterea proporţiei celorlalţi acizi graşi nesaturaţi
(linoleic , oleic) şi saturaţi (palmitic ,stearic), (Green şi Marshall, 1984).
Aproape toate centrele de ameliorare a inului pentru ulei, utilizează
principiile clasice de recombinare a genelor şi selecţiei, care au dus la progrese
genetice importante.
Deşi inul a fost printre primele plante la care a fost descoperit fenomenul de
androsterilitate, pe plan mondial s-a utilizat mai puţin fenomenul heterozis în
crearea de soiuri.

Prin cercetările de inginerie genetică, transformarea genetică, s-a reuşit
transferarea în genomul inului a genelor de rezistenţă la erbicidul Roundup pe bază
sulfonil-uree, (Mc Hughen şi Holm, 1994), obţinându-se linii transgenice din soiul
canadian Norlin, rezistente la erbicid.
Obiectivul principal al lucrărilor de ameliorare a inului pe plan mondial este
realizarea unor progrese genetice semnificative pentru caractere agronomice
importante cum sunt: capacitatea de producţie, rezistenţa la condiţiile nefavorabile
de mediu şi la bolile cele mai păgubitoare pentru zona respectivă, în paralel cu
obţinerea unor indici de calitate superiori ai producţiei, în scopul creşterii
rentabilităţii exploataţiilor agricole cultivatoare de in.
Au fost create soiuri de in pentru ulei cu sămânţă galbenă care au un conţinut
de ulei de peste 45% cu un potenţial ceva mai redus de sămânţă decât al soiurilor
cu sămânţă castanie, dar care, prin conţinutul mare de ulei realizează o producţie
de ulei egală cu acestea. Uleiul obţinut de la aceste soiuri cu sămânţă galbenă poate
fi utilizat, datorită lipsei pigmenţilor în realizarea de lacuri incolore cerute tot mai
mult în industrie în ultimul timp.
De altfel, acest tip de in se poate preta foarte bine la utilizarea în procesul de
panificaţie - patiserii, în industria farmaceutică şi a săpunului, precum şi la
prepararea unor produse alimentare dietetice şi produse energizante pentru sportivi.
Pe plan mondial, în activitatea de creare de noi soiuri de in pentru ulei sunt
implicate instituţii de cercetare de stat (INRA în Franţa, Universitatea din
Saskatchewan, Staţiunile de Cercetare Agricolă din Saskatchewan, Alberta şi
Morden Manitoba în Canada, Institutul Naţional al inului din SUA în statul Dakota
de Nord, Academia de Ştiinţe Agricole Gansu, în China, CRI A - Szeged în
Ungaria, DSL- Giessen în Germania, Institutul de Cercetare al Inului în Rusia).
Menţionăm că în ţara noastră nu au fost înregistate soiuri străine, cultivânduse numai creaţiile româneşti în proporţie de 100%. Totuşi, în România, piaţa
seminţelor de in s-a diminuat considerabil, datorită în mare măsură sistării activităţii
fabricilor de uleiuri tehnice vegetale prin amplificarea importurilor de lacuri şi
vopsele sintetice.

Până în 1989 România a fost a doua ţară europeană cultivatoare de in pentru
ulei (după fosta URSS) şi una din primele 10 ţări mari cultivatoare de in pentru ulei
pe plan mondial, (FAO STAT 2004). Suprafaţa ocupată cu in pentru ulei a fost de
cea 80000 ha. Datorită marilor schimbări survenite în structura modului de
proprietate a pământului şi lipsei de mijloace mecanizate şi a fondurilor băneşti
(pentru îngrăşăminte, erbicide), suprafeţele cultivate cu această plantă au scăzut
continuu, de la 49900 ha cultivate în 1990 s-a ajuns în 1999 la cea 5000 ha, iar în
anul 2002 suprafaţa cultivată la nivelul ţării noastre a fost de 1300 ha şi, respectiv,
1200 ha în prezent.
în lume se cultivă cu in pentru ulei aproximativ 3,5 milioane hectare. Se
produc în lume circa 750 mii tone ulei de in (Bâlteanu, 2001).
Producţia medie de sămânţă de in /ha a fost între 400-1115 kg/ha în perioada
1990-2002 în marea producţie, aceasta neasigurând în totalitate producţia internă
de in pentru ulei, apelându-se şi la unele importuri mai ales din fosta URSS. Cauza
acestor producţii scăzute s-a datorat faptului că cultura inului pentru ulei a avut un
caracter extensiv, aceasta ocupând în general terenuri mai puţin fertile în cadrul
unor unităţi cu posibilităţi economice foarte reduse.
In unităţile de cercetare au fost create soiuri care au un potenţial biologic de
producţie de până la 2800 kg/ha şi un conţinut mediu de ulei între 41.5-46% iar
producţia medie de sămânţă realizată în aceste unităţi a fost între 1800-2000 kg/ha,
aceasta datorându-se respectării tehnologiei de cultură şi folosirii seminţei cu
valoare biologică ridicată.
Lucrările de ameliorare pentru crearea de soiuri de in pentru ulei, de Ia
I.C.D.A. Fundulea, au avut ca finalizare înscrierea în Lista Oficială a Soiurilor de
Plante de Cultură din România

în perioada 1990-2004, a 13 soiuri adaptate

condiţiilor din ţara noastră şi cu o plasticitate ecologică bună, rezistente la cea mai
păgubitoare boală -fuzarioza inului- şi cu un conţinut ridicat de ulei în sămânţă
43,5% la soiurile cu sămânţă castanie: Alexin, Floriana, Fluin, Geria, Iulia, Lirina,
Raluca, Cristina, Janina şi 45 - 47% la soiurile cu sămânţă galbenă: Genţiana,
Florinda, Iunia-'96, Oliana.

