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STAȚIUNEA  DE  CERCETARE  DEZVOLTARE  AGRICOL Ă 

SUCEAVA – LA  CEAS  ANIVERSAR  ÎN  ANUL  CENTENARUL UI 

 
 Bodea D., Enea I. C.  – S.C.D.A Suceava 

 

În anul 1946 prin decizia nr.1933 a Ministerului Agriculturii a luat ființă prima unitate de 
cercetare agricola din zona nordica a Moldovei (Statiunea Experimentala Agricola Suceava, 
actuala Statiune de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceva), ca necesitate a dezvoltarii 
agriculturii în Bucovina. Dupa trei ani de functionare in zona submontana de la Ilișești (19 km 
distanță de Suceava), prin decizia nr. 564249 din 24 august a aceluiasi minister, stațiunea a fost 
transferată la Suceva. 

Scopul fundamental al S.C.D.A Suceava este de a elabora și perfecționa sistemul de 
agricultură zonal și nu numai, care să pună în valoare prin producții ridicate și de calitate 
superioară în cel mai eficient mod creația genetică și transferul acestor informații  către 
principalul beneficiar al activității de cercetare și anume fermierul. 

Zona unde se afla cantonată este individualizata prin conditii pedoclimatice specifice, 
caracterizate prin restrictii termice, neuniformitatea regimului hidrologic - de le insuficienta la 
exces - si printr-o mare diversitate de tipuri de sol, de la soluri cu fertilitate scazuta pana la cele 
cu fertilitate bună. Consecinta a acestei diversitati ecologice  a constituit-o, de la inceput 
necesitatea diversificarii preocuparii legate de activitatea de cercetare ca raspuns la rezolvarea 
principalelor probleme ale agriculturii din Podișul Sucevei. 
       Încă de la început, tematica de cercetare abordată de unitate a vizat crearea de noi   
genotipuri de cartof, cereale păioase, porumb, plante furajere, plante  tehnice s.a., unde s-au 
obținut rezultate remarcabile. S-au elaborat și perfecționat tehnologii diferențiate pentru 
genotipurile create  în concordanță cu cadrul natural al zonei pentru maximizarea producției cu 
inputuri reduse, cu consumuri mici de combustibili și energie, folosind un sistem rațional de 
fertilizare și de combatere a agenților de dăunare. 
 
  

Rezultate obținute 
 
La ameliorarea grâului, S.C.D.A. Suceava a desfăşurat, încă de la înfiinţare o activitate 

de cercetare susţinută în domeniul ameliorării, urmărindu-se  iniţial trierea şi  identificarea celor 
mai potrivite soiuri de grâu de toamnă,  autohtone şi străine, în vederea introducerii lor în 
cultură  şi  a inlocuirii cultivarelor vechi de tip extensiv (A15, Cenad 117, Tg.Frumos 16, Roșu 
de Botoșani, etc.) cu unele cu performanţe ridicate. 

Cercetările  organizate pe baza unui sistem naţional de experimentare a soiurilor de grâu  
s-au dezvoltat  abia după anul 1950, amplificându-se  după anul 1970, când s-au iniţiat  lucrările  
speciale de ameliorare în direcţia  creării de noi linii și soiuri de grâu mai valoroase şi mai bine 
adaptate  la condiţiile  ecologice şi de cultură din Moldova şi din  partea de nord a ţării. Prin 
dezvoltarea  cercetărilor de ameliorare au fost create genotipuri superioare de grâu, aceasta fiind 
una din  modalităţile  sigure şi eficiente de sporire a productivităţii, stabilităţii şi calităţii 
recoltelor 
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Din anul 1946  şi până în  2018, pe parcursul a  şapte decenii, au fost verificate, sub 
aspectul comportării  în vegetaţie şi producţie, în culturi  comparative, un număr de 6761 soiuri 
şi   linii de grâu de perspectivă, dintre care 1795 de soiuri de provenienţă autohtonă şi străină. 
Cele mai valoroase dintre aceste soiuri au fost introduse şi generalizate în producţie, ocupând la  
nivelul diferitelor perioade  suprafeţe însemnate.  
 După perioada de pionierat, începând cu anul 1973, în activitatea de ameliorare apar și 
primele succese în direcția creării de soiuri de grâu care au însușiri superioare față de vechile 
cultivare sub aspectul rezistentei la cădere, a rezistenței la boli și dăunători, perfect adaptati 
condițiilor zonale și cu o producție ridicată și stabilă în timp. Ca urmare a lucrărilor de 
ameliorare a fost omologat în 1979 soiul de grâu Bucovina, apoi în anii următori soiurile 
Suceava 84 și Aniversar, iar după anul 1998 Magistral, Gasparom, Esențial, Drobeta și Putna. 

Pentru crearea celor opt soiuri de grâu de toamnă s-au folosit  surse genetice valoroase, 
cele mai multe adaptate zonei de nord şi nord-vest a Moldovei. 

Testările  făcute  de-a lungul timpului asupra principalelor  însuşiri fiziologice ale 
cultivarelor noi au evidenţiat valoarea acestora, încadrând  soiurile  Gaşparom, Magistral, 
Esenţial, Drobeta şi Putna între genotipurile  de grâu  cu rezistenţă sporită la acţiunea factorilor 
de risc, biotici şi abiotici. Astfel,  sub raportul rezistenţei la iernare,  s-a înregistrat o ameliorare 
progresivă a acestei însuşiri, soiurile create la Staţiunea Suceava caracterizându-se, din acest 
punct de vedere, ca foarte rezistente, la fel faţă de stresul climatic  provocat de condiţiile de 
secetă  din unele  primăveri şi veri, noile soiuri s-au dovedit rezistente. 

De asemenea, a fost mult îmbunătăţită rezistenţa la atacul  bolilor foliare (făinare, 
septorioză şi rugina brună), care în condiţiile de cultură  din nordul Moldovei  constituie 
frecvent factori importanţi ce influenţează stabilitatea şi calitatea recoltelor de grâu. Faţă de 
atacul  acestor boli, noile soiuri prezintă îmbunătăţiri semnificative, rezistenţa  genotipurilor 
fiind evident sporită de la forme mijlocii  de rezistente până la forme rezistente. 

După  durata  perioadei de vegetaţie soiurile Aniversar şi Magistral  se înscriu între 
formele de grâu timpurii, ajungând  la maturitate  cu două zile mai devreme decât martorul 
Flamura 85, în timp ce soiurile Gaşparom, Esenţial, Drobeta şi Putna se  încadrează în grupa 
soiurilor semitimpurii,  maturizându-se cu până la două zile mai târziu  decât Flamura 85.                                                                                                                                                                 
          Apreciind valoarea soiurilor sub aspectul productivităţii în foarte mulți ani de  
experimentare comparativ cu alte soiuri străine sau românești, se constată  că s-au remarcat în 
mod  evident soiurile create la S.C.D.A. Suceava, si anume Aniversar, Gaşparom,  Magistral şi 
Esenţial,  care au realizat  producții mai mari cu aproximativ 11% comparativ  cu  Flamura 85.  
În acelaşi  timp s-au remarcat şi printr-o  stabilitate mai mare a producţiilor,  probată prin   pasul 
amplitudinii producţiilor, relativ mai  restrâns, de la 1938 kg la soiul Aniversar până la 2581 kg 
la Magistral.  
 De-a lungul timpului performanţa  soiurilor Suceava 84 şi Aniversar, a fost pusă în  
valoare  în mod evident prin răspunsul ecologic de înalt nivel competitiv. Astfel  datorită valorii 
productive şi comportării bune în vegetaţie, soiul Suceava 84 a avut o răspândire mare în 
cultură, în Moldova, până în anul 1998, când treptat a fost  înlocuit cu Gaşparom şi Magistral, 
iar soiul Aniversar a ocupat suprafeţe mai mici din anul 2002, fiind înlocuit cu Putna. 

La secara de toamna, cercetările de ameliorare a secarei de toamnă  începute după anul 
1950, la puţin timp  după înfiinţarea S.C.D.A Suceava, prin  verificările asupra comportării 
diferitelor populaţii locale şi soiuri străine în condiţiile de cultură din partea de vest a Podişului 
Sucevei au constituit o etapă premergătoare organizării sistematizate şi amplificării lucrărilor de  
ameliorare la secară, care s-au  dezvoltat după anul 1970, apreciindu-se astfel că, odată cu 



 5 

aceasta, cultura secarei de toamnă, ca şi a altor plante din zonă, s-a  înscris pe o traiectorie 
ascendentă. 
  S.C.D.A Suceava a facut muncă de pionierat mai ales până în anul 1975 cand s-a 
constituit și studiat colecția care avea  sa dea mai tarziu primele linii și apoi primele soiuri 
valoroase si cu capacitate ridicată de producție. După aceasta perioadă preocuparea 
determinantă o constituie  ameliorarea soiurilor intensive  cu talie scurtă (90-120 cm) și cu o 
capacitate de 75-80 q/ha. Cercetarile genetice repetate efectuate la Stațiunea Suceava cu 
utilizarea combinată a metodelor de hibridare, mutageneză și consangvinizare au condus la 
descoperirea  de noi surse genetice  cu determinism dominant pentru scurtarea paiului ca Sv 
130, Sv.781, Sv.623 care au făcut ca în ameliorarea secarei la noi în țară să se mearga spre 
posibilitatea de largire a sortimentului de soiuri cu cultivare pitice. 
 În anul 1983 a fost omologat soiul Gloria, primul soi romanesc de secară cu paiaul scurt 
care a fost introdus în producție rapid în toate zonele țării. Începând cu anul 1998 s-au omologat 
soiurile Orizont și Ergo, apoi Suceveana în anul 1996. Cu destinație specială pentru producerea 
de scleroți de cornul secarei Claviceps purpureea – a fost creată linia „Carpați” cu o mare 
receptivitate la la atacul ciupercii. 
 La crearea soiurilor şi a liniilor valoroase s-au folosit surse genetice valoroase, combinând 
atât gene  din germoplasma europeană, incluse în populaţia hibridă prin soiurile poloneze şi 
germane, de mare producţie, cât şi gene ecologic diferenţiate, din fondul autohton  de 
germoplasmă, introduse prin liniile consangvinizate  caracterizate prin talie scurtă şi rezistenţă 
sporită la  cădere şi la boli. 

Perioada  1996-2018  s-a caracterizat prin progrese înregistrate în direcţia creării de 
forme cu paiul scurt, de mare productivitate şi cu rezistenţă îmbunătăţită la cădere. 

Observaţiile fenologice efectuate asupra materialului de ameliorare  experimentat în 
aceasta perioadă, au evidenţiat comportarea diferită a noilor genotipuri în ceea ce priveşte 
creşterea  plantelor  şi rezistenţa  acestora la acţiunea  factorilor de risc, biotici  şi abiotici. 

Sortimentul restrâns  de soiuri  de secară autohtone reprezentat prin  Gloria, Orizont şi 
Ergo a fost îmbogăţit cu soiul Suceveana, care  se impune  faţă  de celelalte  prin   performanţă 
productivă şi rezistenţă  mai bună la cădere şi la atacul bolilor.  

În anul 1995 a fost omologat și primul soi de secară de primăvara Impuls. 
 La triticale s-a urmărit crearea dee soiuri hexaploide și octoploide productive cu paiul 
scurt, adecvate pentru culturile pe soluri acide, umede și reci din nord-vest-ul Podișului Sucevei 
și din zonele cu condiții similare din țară. În acest fel au fost omologate două soiuri valoroase 
sub aspectul producției și a unor însușiri de rezistență la frângere, cădere, boli și dăunători si 
perfect adaptate condițiilor zonale: Silver (1992) și Prospect (1993).  

Orzul de primăvară prin suprafețele cultivate cât și prin importanță ocupă un loc 
semnificativ în regiunea deservită de Stațiunea Suceava. Încă din anul 1949 s-au efectuat 
cercetări privind comportarea în cultură a diferitelor soiuri, datele experimentale furnizare 
periodic contribuind la înlocuirea vechilor soiuri de tip extensiv sensibile la cădere și slab 
productive, cu soiuri străine, mai intensive și care au raspuns pozitiv la condițiile noastre zonale. 

Perioada de după anul 1980 se caracterizează ca o nouă etapă în dezvoltarea cercetărilor 
din domeniul ameliorării orzului de primăvară, în care, în paralel cu studiul colecției mondiale 
de peste 1500 de soiuri privind identificarea celor mai valoroase cultivare pentru a fi introduse 
în cultură, s-au amplificat mult și lucrările de ameliorare propriu-zisăpentru crearea de soiuri 
autohtone cu producție ridicată. 
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Pornind de la necesitatea sporirii capacității de producție  și a stabilității acesteia s-a 
acordat importanța cuvenită acestei cereale pentru crearea prin hibridare, a unor populații 
hibride capabile să manifeste o înaltă compatibilitate  pozitivă a genelor valoroase. Combinând 
metodele de  hibridare și mutageneză și aplicând o selecție riguroasă asupra materialului 
experimental au fost create linii noi rezistente la boli și cădere, productive și mai timpurii fată de 
cultivarele existente la acea data. Astfel, începînd cu anul 1988 s-au omologat 8 soiuri  de orz de 
primăvară, superioare din punct de vedere al productivitatii, precocitatii, calitatii si rezistentei la 
actiunea restrictiva a factorilor de mediu biotici si abiotici, care sa favorizeze un randament 
sporit de industrializare. În anul 1988 se omologhează soiul Prima cu o rezistentă buna la 
frangere și cădere apoi soiul Farmec în 1995, Maria în 1998, Avânt în 2001, soiuri cu o 
capacitate foarte bună de producție.  
 Prezența unui fond de germoplasmă foarte variat și bogat a prilejuit identificarea unor 
surse genetice valoroase  care demonstrează, la nivelul liniilor primare din procesul de 
ameliorare, că se pot obține forme de orzoaică cu posibilități de producție mult mai largi  și cu 
însusiri de rezistență îmbunătățite. S-au omologat astfel soiurile Succes în anul 2002, și în anul 
2003 Suceveana 3, Stindard și Narcisa. 
  La sfarșitul anilor 70 a fost omologat și primul soi de ovăz: Suceava 100, care a fost 
cultivat pe suprafete extinse în zona deservită de Stațiune. 
 La cartof s-au efectuat cercetări susținute chiar de la înființarea unității. Datele 
experimentale privind identificarea de noi soiuri de cartof mai valoroase pentru producție, 
rezistente la patogeni  au contribuit în prima etapă la înlocuirea vechilor soiuri străine, slab 
productive  și sensibile la boli, cu soiuri noi din tări cu tradiție recunoscută în domeniul 
ameliorării cartofului. Creșterea cerințelor privind cartoful pentru consum și industrializare, 
precum și aparitia unor noi patogeni și dăunători a facut ca începând cu anul 1960 cercetările 
din domenil ameliorării cartofului să intre într-o nouă etapă caracterizată prin lucrări susținute  
de ameliorare propriu-zisă, în direcția creșterii rezistenței  soiurilor la viroze, degenerare și 
dăunători, cu o înaltă capacitate de producție, calități culinare superioare și pretabile pentru 
mecanizare. Primul soi creat la S.C.D.A Suceava, Sucevița a fost omologat în anul 1982 fiind 
cultivat pe suprafețe însemnate din Romania și nu numai. A urmat în anul 2000 soiurile 
Moldovița și Dragomirna, în 2001 Magic și Astral, în anul 2002 soiurile Rapsodia și Triumf, în 
2003 Alina și Claudiu apoi soiul Loial în 2004. Următorul soi  - Expres a fost omologat în anul 
2011 iar ultima creație la cartof a fost omologată în anul 2016 – soiul Temerar. 
 La inul pentru fibră preocupările initiale au fost orientate în direcția identificării celor mai 
potrivite soiuri care să corespundă cerintelor zonale. În urma lucrărilor de ameliorare inițiate în 
anul 1977 s-au obșinut unele linii ce se remarcă prin producții mari de fibră superioare soiurilor 
cultivate până atunci. Astfel în anul 1996 a fost omologat soiul de in pentru fibre Ermina, apoi 
în 2000 soiul Ada cu producții foarte mari de fibre de calitate foarte bună. 
 Stațiunea Suceava a efectuat îndelungate cercetăride identificare și ameliorare a unor 
specii de plante furajere cum ar fi: măzărichea de primăvară, timoftică și gulie furajeră. La 
măzărichea de primăvară a fost creat și omologat în anul 1965 soiul Suceava 54 (De Suceava), 
foarte bine adaptatla condițiile de cultură din țara noastră, generalizat în producție în toate 
zonele de cultură. 
 La timoftică (Phleum pratense) s-a urmărit ca prin lucrarile de ameliorare să se creeze 
forme și soiuri no , mai tardive decât cele existente în cultură, rezistente la atacul bolilor, cu 
capacitate mare de producție  și cu însușiri de otăvire îmbunătățite. 
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 Având în vedere că această specie se folosește atât în amestecurile pentru fâneață cât și în 
cele pentru pășune, s-au propus modele de soiuri specifice celor doua moduri de folosință. În 
ambele cazuri obiectivul prioritar a fost obținerea de peste 10 t/ha S.U în condiții cât mai 
diferențiate, deci cu o plasticitate ecologică cât mai mare. În acest fel a fost omologat în anul 
1979 soiul Tirom, apoi în anul 1994 soiul Favorit. Calitatea la plantele furajere este cel mai bine 
exprimată  prin conversia în produse animaliere. De aceea prin ameliorare se urmărește crearea 
de forme cu un raport căt mai favorabil acesteia. S-au obținut și omologat pe aceste principii 
soiurile Horia și Rarău în anul 2002. 
  La gulia furajeră obiectivul cercetărilor de ameliorare  desfașurate de-a lungul timpului la 
Statiunea Suceava, au constat în obșinerea unor genotipuri de mare productivitate, capabile sa 
realizeze frecvent 90-100 t/ha. Pentru aceast deziderat lucrarile de ameliorare s-au concentrat in 
directia îmbunătățirii rezistenței la boli, îndeosebi la viroze, care scad capacitatea de pastrare a 
butașilor  și depreciază calitățile nutritive. Astfel au fost omologate două soiuri de gulie furajeră:  
Victoria, în anul 1985  și  Dana,  în anul 2000. După ce s-au corectat o serie de însușiri cu 
implicații în capacitatea de producție, în anul 2002 a fost omologat soiul  Ana Maria. 

Avand în vedere condițiile pedo-climatice  din zonă, obiectivul principal al activității de 
ameliorare  la porumb a fost acela de a crea hibrizi timpurii si extratimpurii cu potențial mare de 
producție, de calitate superioară cu rezistență la frig, frangere, cădere, boli și dăunători, adaptați 
zonelor reci și umede din țară. 

Lucrările de ameliorare au început din anul 1955 prin colectarea și studiul populațiilor 
locale, din care s-au obținut cultivarele Hângănesc de Suceava (1958) și Suceava 1 (1967). 
Crearea celor doua soiuri de porumb a reprzentat o etapă importantă în acțiunea de sporire a 
producției de porumb la unitatea de suprafață. Dar, oricât de productive ar fi soiurile, ele nu vor 
putea niciodată să asigure niveluri de producție comparabile cu hibrizii. Vigoarea fenomenului 
heterozis obținută prin încrucișarea dirijată a soiurilor, a constituit o posibilitate  tehnică de 
sporire a recoltei. Pe baza acestor elemente s-a organizat un program de încrucițări între soiurile 
de porumb  existente la acea dată în Romania, pentru a se studia compatibilitatea de încrucișare, 
coincidența la înflorire a organelor mascule și femele. A rezultat în această primă etapă o 
combinație foarte bună care asigura un spor de recolta substanțial si-anume Hăngănesc x 
Galben timpuriu, care manifesta un heterozis foarte bun precum și o precocitate asemanatoare 
soiului Hăngănesc care era considerat cea mai timpurie forma de porumb din tara. Pe baza 
acestor rezultate s-a înființat la Statiune primul lot de hibridare care asigura unităților primele 
seminte hibride de porumb din Suceava. 

Succesele înregistrate pe plan mondial în ameliorarea porumbului prin valorificarea 
heterozisului rezultatîn urma încrucișărilor între linii consangvinizate precum și rezultatele 
obținute în această direcție au fost convingătoarepentru ca și la Stațiunea Suceava să fie 
abordate lucrări de selecție în vederea obtinerii liniilor consangvinizate. 

Concretizarea lucrărilor de selecție, desfășurate ăn direcția obținerii liniilor 
consangvinizate  și crearea de hibrizi, s-a realizat în anul 1976, cînd a fost omologat hibridul 
dublu Suceava 95. 

Scopul activității de ameliorare a porumbului în unitate  a fost acela de a se crea 
genotipuri adaptate condițiilor pedo-climatice pe care le oferă zona. Pe langă acest obiectiv 
specific tuturor sațiunilor care produc hibrizi de porumb, Stațiunea Suceava trebuia sa realizeze 
hibrizi extratimpurii și timpurii, productivi și cu tolerantă bună la frig mai ales în primele faze 
de vegetație, obiectiv impus de condițiile naturale ale ecosistemului zonal. 
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Dificultățile genetice care apar în ameliorarea formelor extratimpurii și timpurii, datorită 
antagonismelor dintre precocitate și producția de boabe, pe de o parte, și dintre precocitate și 
rezistența plantelor la frângere și cădere pe de alta parte  sunt foarte greu de depășit, dar print-o 
strategie adecvată și cu eforturi susținute aceste corelatii antagoniste au fost depășite. 

În anul 1980  se omologhează hibridul trilinial Suceava 108 care este superiorcerorlalti 
hibrizi creați pâna la acel moment și care se caracterizează printr-o toleranță foarte bună la 
temparaturi scăzute Un atu forte al acestui hibrid a fost faptul că producerea de sămânță s-a 
putut face fără castrare, hibridul simplu mamă fiind androsteril total, iar linia tată este 
restauratoare totală. 

  După cinci ani se omologhează hibridul trilinial Suceava 99, care a fost creat pentru a 
completa gama hibrizilor cultivați în zona a treia de cultură pentru porumb din România. A 
prezentat la momentul respectiv avantajul ca putea fi utilizat pentru insilozare datorită faptului 
ca frunzele ramaneau verzi după recoltare. 

Hibridul Suceava 97 a fost omologat în anul 1989 pentru producerea de mălai grișat. La 
trei ani distanta, în 1992 se omologheză hibridul Montana cu scopul de a completa gama 
hibrizilor extratimpurii, apoi în 1994 se omologhează hibridul Bucovina. 

Hibridul Nordic, omologat în anul 1995 vine să completeze gama hibrizilor din zona a 
treia de cultură, având o buna rezistență la frângere și cadere precum și la temperaturi scazute pe 
lângă o producție ridicată. 

Ultimii doi hibrizi triliniali Millenium si Decebal au fost omologați în anii 2000 și 
respectiv 2003, fiind niste hibrizi viguroși, foarte rezistenți la frangere și cădere si cu o 
producție foarte bună. La ora actuală sunt studiate și testate mai multe linii de mare perspectivă, 
iar unele se regăsesc în procedura pentru omologare. 

La S.C.D.A Suceava în toată perioada de la înființarea laboratorului de ameliorare la 
porumb și până în prezent s-au creat și verificat un număr foarte mare de genotipuri, din care s-
au omologat 11  hibrizi. 
   În paralel cu programul de ameliorare,  S.C.D.A Suceava a susţinut o amplă activitate 
de cercetare şi în direcţia stabilirii tehnologiei de cultură la această specie  

Tematica de cercetare din domeniul agrofitotehniei a fost orientată în direcția elaborării 
și perfecționării tehnologiilor de producție, diferențiate în funcție de marea diversitate a cadrului 
natural al zonei de influența și al cerințelor specifice soiurilor și hibrizilor cultivati. Experiențele 
efectuate au adus noi contribuții în ceea ce privește rolul rotației și asolamentului, lucrările 
solului, fertilizarea, epoca și densitatea de semănat, combaterea bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor la sporirea cantitativă și calitativă a producției. 

În anul 1968, a trecut în administraţia Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Suceava,  Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta,  numit și „Centrul de combatere a râiei negre 
la cartof”, având ca activitate – Testarea rezistenţei la râia neagră produsă de ciuperca 
Synchytrium endobiticum, a liniilor noi de cartof care parcurg procesul de amelioare şi a noilor 
soiuri autohtone şi străine de cartof. 

 Centrul, dispune de o solă de teren de 0,5 ha , puternic infestată cu akinetosporangi de 
Synchytrium endobioticum, unde acest tip de activitate se face din anul 1954, iar sola respectivă 
este destinată numai pentru testarea rezistenţei cartofului la râia neagră. 

Din anul 1968 şi până în prezent  la Centrul Pojorâta s-au testat peste 70.000 genotipuri 
de cartof în condiţii de câmp prin infecţie naturală şi peste 6.000 de linii în condiţii de seră şi 
laborator prin infecţie arificială.  
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Centrul de Cercetare este amplasat pe prima terasă a râului Moldova, la altitudinea de 
700 de metri, și este singura locaţie din ţara noastră unde se execută testarea rezistenţei la râia 
neagră, produsă de Synchytrium endobioticum, a noilor genotipuri de cartof create de 
laboratoarele de amelioare a cartofului şi a materialului provenit din import 

 Având în vedere că zonele submontane şi montane ale României sunt prin tradiţie 
crescătoare de mari efective de animale şi că structura culturilor în aceste zone este destul de 
redusă,  una din problemele principale o constituie producerea de proteine vegetale în cantităţi 
suficiente, necesare în echilibrarea balanţei furajere. În acest sens, prezintă interes cultivarea pe 
suprafeţe mari a leguminoaselor pentru boabe, grupă de plante în care se încadrează şi bobul,  a 
căror valoare furajeră constă în conţinutul ridicat de proteină digestibilă ( 24-45 %). Dacă pentru 
unele zone ecologice ale ţării noastre acest necesar proteic este asigurat atât în alimentaţie cât şi 
în furajare, prin cultivarea pe suprafeţe mari a unor leguminoase ca mazărea, fasolea şi soia , nu 
acelaşi lucru se poate spune despre zonele reci şi umede (submontane şi montane).  În acest 
sens, bobul repezintă pentru aceste zone agroecologice, unde alte plante furnizoare de proteină 
nu găsesc condiţii optime de cultură, planta care asigură în principal , sursa necesară de proteină 
pentru furajare ca nutreţ concentrat, dar tot atât de bine poate fi folosit şi în scop alimentar (var. 
major).  
       În acest context, din anul 1982 s-a organizat la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare  Agricolă  
Suceava, la Centrul de Cercetări Agricole Pojorâta, situat în Obcinile Bucovinei , un program de 
cercetare privind Ameliorarea bobului (Vicia faba L.), program în cadrul căruia s-a susţinut , de 
la început, o activitate intensă în privinţa colectării, studierii şi conservării materialului iniţial  
impus de necesitatea cunoaşterii şi a utilizării în procesul de ameliorare a unui fond genetic cât 
mai larg.  

Într-un timp relativ scurt acest obiectiv a fost concretizat cu o colecţie compusă din 360 
de genotipuri , din care 190 străine din diferite zone ecogeografice (54 de ţări de pe 3 
continente) şi 170 populaţii autohtone din 7 judeţe. 
     În activitatea de ameliorare a bobului s-a impus de la început, explorarea germoplasmei din 
colecţia mondială şi autohtonă pentru găsirea unor noi surse de gene legate de controlul valorii 
componentelor de productivitate, calitate şi factori de influenţă,    acumularea genelor valoroase 
în noile genotipuri, mărirea plasticităţii fenotipice şi genotipice a soiurilor, pentru obţinerea unor 
producţii maxime în condiţii optime de agrotehnică, ruperea unor corelaţii negative existente 
între elementele de productivitate sau acestea şi unele însuşiri biologice. 
  Pentru realizarea obiectivelor propuse în acest program, s-au utilizat ca metode şi tehnici 
de ameliorare hibridarea dirijată, pentru întrunirea în organismul hibrid a caracterelor ereditare 
dorite aparţinând la două sau mai multe forme parentale diferite genetic şi mutageneza, prin care 
să se creeze schimbări bruşte favorabile în constituţia genetică, ambele metode urmate de 
selecţia individuală. 

Lucrările de ameliorare la bob au fost materializate prin omologarea în anul 2000 a 
soiului de bob   Montana şi în anul 2004 a soiului Moldoviţa care aparţin speciei Vicia faba L., 
var. major Harz.   

Soiul Montana, a fost obţinut prin metoda selecţiei individuale, dintr-o populaţie hibridă 
rezultată în urma încrucişării liniei de bob Sv 24-67-85 cu soiul Minica. Zestrea ereditară a 
acestui nou soi combină gene din germoplasma vest-europeană, induse în hibrid prin soiul de 
origine franceză Minica, cât şi gene ecologic îndepărtate, introduse prin linia amelioratoare Sv 
24-67-85 de origine românească provenită dintr-o populaţie locală de Pojorâta. 
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  Genotipul a fost omologat în anul 2000, fiind recomandat pentru toate zonele favorabile 
culturii bobului din ţara noastră , zonele reci şi umede. 
      În ţara noastră se înregistrează o biodiversitate foarte îngustă, exprimată printr-un sortiment 
redus de soiri cultivate, mai frecvent se regăsesc în cultură unele populaţii locale caracterizate 
însă printr-o fluctuaţie largă de producţie şi stabilitate ecologică labilă. 
       Prin crearea soiului de bob Montana s-a urmărit completarea sortimentului cu un genotip de 
bob mai valoros, cu adaptabilitate la condiţiile de cultură şi de mediu mai larg , însuşiri de 
rezistenţă la boli îmbunătăţite, capabil să realizeze o productivitate sporită şi o stabilitate mai 
mare în producţie. 
       Soiul Moldovița a fost obţinut prin metoda selecţiei individuale, dintr-o populaţie hibridă, 
rezultată în urma îndrucişării liniei de bob Sv 24-29-87 cu soiul Cluj 84, iar în anul 2004 a fost 
omologat. Prin crearea acestui genotip s-a urmărit completarea sortimentuli românesc cu un nou 
genotip de bob, cu destinaţie pentru furajare şi alimentaţie, mai valoros, cu însuşiri îmbunătăţite 
de rezistenţă la boli, cu adaptabilitate mai largă la codiţiile de cultură şi mediu, capabil să 
realizeze o productivitate sporită şi o stabilitate mai mare în producţie. 

În ceea ce privește sectorul de producție, principala preocupare  a fost și este aceea de a 
produce sămânță din verigile biologice superioare și de a introduce rezultatele cercetării 
științifice în producție. S-a pus un accent deosebit de-a lungul timpului pe folosirea cât mai 
eficientă  a fondului funciar, a bazei  tehnico - materiale  și a calității  și pregătirii personalului 
uman care a activat și activează în unitate. 

  Obiective si directii știintifice de urmat. Pentru urmatoarea perioada, unitatea isi 
propune sa continue activitatile de ameliorare și de îmbunătățire a tehnologiilor de cultură și să 
dezvolte în timp noi activităti în vederea solutionarii problemelor existente si a celor care apar în 
agricultura zonei prin: 
 - crearea de genotipuri superioare prin imbunătățirea anumitor însusiri ale acestora, 
capabile sa contracareza sau chiar sa anihileze actiunea limitativa a unor factori de mediu mai 
putin favorabili, atac de boli si daunatori si alte insusiri de rezistenta nesatisfacatoare;  
 -asigurarea unor catitati de sămânță de înalta valore biologică care să satisfacă 
solicitarile cultivatorilor din zona deservita de stațiune; 
 -mentinerea colectiei de germoplasma din patrimoniul unitatii cu rol  in procesul de 
ameliorare (surse importante de material initial) și îmbogățirea acesteia prin schimburi reciproce 
cu diferite institutii din țară și strainătate; 
 -se vor continua cercetarile privind  îmbunătățirea unor secvențe tehnologice precum și 
elaborarea de noi tehnologii atât la noile creații cât și la genotipurile consacrate, prin folosirea 
ratională a imputurilor și maximizarea profitului pentru o agricultură sustenabilă. 
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UNELE  ASPECTE  PRIVIND  TEHNOLOGIA  PRODUCERII  DE  

SĂMÂNŢĂ  LA  GULIA  FURAJER Ă 

 

  Enea I. C., Saicu C., Tonigar Doina - S.C.D.A. Suceava   

                                        

  Cultura de gulie furajera (Brassica napus - familia Brassicaceae) oferă crescătorilor de 
animale o cantitate mare de hrana și de calitate foarte bună și este necesar sa fie luată în 
considerare și promovată mai mult, mai ales în situația în care cantitatea sau calitatea furajelor 
de pe pășuni limitează potentialul de producție a animalelor. Aceasta se seamănă pentru 
însilozare ca și cultură principală și pentru frunze ca și cultură secundară în perioadele cu deficit 
de furaje, dar si pentru a suplimenta perioadele în care cantitatea si calitatea ierbii de pe pășuni 
scade. 

Gulia furajeră se cultivă pe suprafeţe relativ mici, deşi corpul tuberizat reprezintă 
un nutreţ suculent valoros, consumat cu mare plăcere de animale, în stare proaspătă sau 
însilozat cu alte plante furajere. Conţinutul în substanţă uscată este de 10-14%, din care 
extractivele neazotate au cea mai mare pondere. Nutreţul produs are un grad ridicat de 
consumabilitate şi digestibilitate, fiind folosit mai ales în furajarea vacilor cu lapte. Se 
cultivă în regiunile mai reci şi umede din etajele forestiere ale Transilvaniei şi Moldovei, 
unde sfecla furajeră este mai puţin productivă. 

Gulia furajeră este  o specie bienală: în primul în formează rădăcina şi frunzele lung 
peţiolate cu limbul întreg sau sectat la bază, de culoare verde deschis sau verde albăstruie,cerate, 
iar în anul II de vegetaţie, planta formează o tijă floriferă, puternic ramificată, înaltă de 120 cm. 
Florile sunt grupate în raceme, fructul este silicvă, iar seminţele,sunt,mici, sferice, de culoare 
brun-închis. Durata perioadei de vegetaţie în primul,an,este,de,90-120 zile. 

În ţara noastră, se cultivă câteva populaţii locale (Local de Braşov, de Covasna, de 
Succeava) şi soiurile Dana, Victoria, AnaMaria și Montana, ultimile patru fiind creații ale 
S.C.D.A Suceava. Acestea au o rezistență foarte buna la boli încadrându-se între limitele “foarte 
rezistent” la soiurile Victoria și Montana și „mediu rezistent” la soiul Dana (conform notarii 
FAO). Deasemeni prezintă o rezistență foarte bună la secetă, cu însușiri de calitate foarte bune și 
o producție de rădacini cuprinsă între 85-87 t/ha la soiul Victoria, 85-90 t/ha la Dana, si peste 90 
t/ha, ajungând chiar la 95 t/ha la celelalte două soiuri AnaMaria și Montana (tab.1). 

Producția de semințe la toate cele patru soiuri se încadrează între 550-600 kg/ha. 
Exprimarea în cel mai înalt grad al potenţialului productiv şi calitativ al soiurilor şi hibrizilor 
cultivaţi depinde, în foarte mare măsură, de calitatea seminţelor utilizate la însămânţarea 
suprafeţelor destinate producţiei pentru consum. 
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Fig. 1.  Forma rădăcinii la soiurile Victoria, Dana și AnaMaria  

 
La aceste soiuri forma rădăcinii este de la alungit-ovală la soiul Victoria la sferică  la 

Dana și Montana, cu o colorație de la alb la Victoria, galben pai la Ana Maria și galben solid la 
celelalte două soiuri. Lungimea medie a coletului variază de la 2,5-3,5 cm la soiurile Ana Maria 
și Montana și 3,2-4,0 cm la Victoria și Dana (fig.1, tab.2). 

Gulia furajeră este folosită pe scară largă în hrana animalelor, prezentând marele avantaj 
că se pote cultiva în zonele umede şi reci, unde alte radăcinoase furajere nu găsesc condiţii de 
creştere şi dezvoltare şi unde gulia furajeră reprezintă practic singura rădăcinoasă utilizată 
pentru creşterea animalelor. Ponderea în raţiile alimentare diferă de la o specie la alta şi de 
scopul pentru care acestea sunt crescute: lapte, carne, tracţiune. Pentru vacile în lactaţie se 
folosesc până la 15 kg gulie furajeră pe zi, combinată în mod obligatoriu cu alte nutreţuri. 
Folosită unilateral şi în cantităţi prea mari imprimă laptelui un gust amărui şi un miros specific, 
neplăcut.  

Pentru bovinele supuse îngrăşării, raţia zilnică alimentară este de 20-25 kg/zi, iar la 
cabaline şi pentru boii de tracţiune se administrează 8-10 kg/zi. În hrana porcilor gulia furajeră 
se utilizează fiartă (cu înlăturarea apei de fierbere), în amestec cu diferite uruieli. Are, de 
asemenea, o valoare dietetică mai mare şi un coeficient de digestibilitate mai ridicat. Rădăcina 
guliei furajere are un conţinut de 10-14 % substanţă uscată din care 1,4-1,6 % proteine brute, 
0,2% grăsimi, 4,7-7,3% extracte neazotate, 1,3-1,6% celuloză. Gulia furajeră are, de asemenea, 
un conţinut ridicat de acid ascorbic cuprins între 23,4-69,4 mg/ % g s.p. Valoarea nutritivă a 
unui kg de furaj este echivalentă cu 0,27 U.N. Furajul proaspăt sau conservat este bine consumat 
de către animale şi stimulează producţia de lapte. 
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Cultura buta şilor (anul I) 
Amplasarea culturii. Se aleg terenuri pe cât posibil curate de buruieni şi neinfestate de 

boli şi dăunători. Solurile permeabile, bogate în humus, cu o textură nisipo-argiloasă sunt cele 
mai indicate. 

Fertilizarea. Se aplică o fertilzare moderată, pentru a nu se dezvolta prea mult butaşii. Se 
recomandă îngrăşămintele cu N şi P2O5 în raport de 1: 0,4, doza de azot fiind de 100 kg/ha pe 
terenurile slab fertile. Pe terenurile fertile cantităţile de îngrăşăminte se reduc. Îngrăşămintele 
ridică rezistenţa plantelor la condiţiile nefavorabile de creştere şi influenţează prin dezvoltarea 
normală a butaşilor , cantitatea şi calitatea seminţei. 
În cazul însămânţării în cultură succesivă se păstrează acelaşi raport între elemente, mărindu-se 
doza de N la 150 kg/ha în funcţie de fertilitatea solului 
 Lucrările solului.  După premergătoare care părăsesc terenul în vară (cereale), arătura se 
execută imediat după recoltarea plantei premergătoare  la 16-18 cm cu plugul urmat de grapa 
stelată. În cursul lunilor august - septembrie se execută arătura  de toamnă la adâncimea de 28-
30 cm, când se încorporează şi îngrăşămintele fosfatice. Terenul se nivelează din toamnă. În 
cazul culturii succesive după secară sau borceag  pentru masă verde arătura se execută imediat 
după eliberarea terenului. 

Pregătirea patului germinativ. Prin această lucrare trebuie să se asigure o afânare a 
solului pe o adâncime de 2-3 cm echivalentă cu cea de încorporare a seminţei de gulie, creându-
se astfel posibilitatea ca prin stratul tasat sămânţa să primească apa din profunzime, iar prin 
stratul afânat de la suprafaţă, aer şi căldură. Lucrarea se execută diferenţiat în funcţie de starea 
de îmburuienare şi gradul de mărunţire a terenului. Astfel, pe terenurile curate, un pat 
germinativ bun se obţine folosind cultivatorul. Terenurile tasate sau îmburuienate se vor pregăti 
primăvara în primul rând cu grapa cu discuri, urmată de combinator cu agregatele respective. 
 Semănatul. Buna pregătire a patului germinativ şi măsurile care se iau la semănat trebuie 
să asigure densitatea optimă a culturii, lipsa de goluri, obţinerea de plante sănătoase şi 
viguroase. De asemenea se impune o atenţie deosebită la adâncimea de încorporare a seminţei; 
aceasta nu trebuie să depăşească  2-3 cm, deoarece seminţele au o putere mică de străbatere. 

Epoca de semănat este la 10-12 zile de la desprimăvărare, în cazul când se seamănă în 
cultură de primăvară şi în special în primăverile secetoase şi în a doua jumătate a lunii iunie 
pentru cultura de vară. Nerespectarea  epocii optime de semănat duce la diminuarea 
considerabilă  a producţiei. La culturile de vară se impune să fie asigurată posibilitatea de 
irigare. 
 Norma de sămânţă este în funcţie de germinaţie şi masa a 1000 boabe germinabile la ha, 
folosind în acest scop 4-5 kgha  sămânţă . Se respectă distanţa de 45-50 cm între rânduri şi 10 
cm pe rând. Însămânţarea se face cu SPC 6 sau SPC 8. 
Butaşii obţinuţi atât din culturile de primăvară cât şi din cele de vară nu trebuie să fie mai mari 
de 250-300 grame.  
 Se aplică lucrările corespunzătoare de întreţinere ca şi la cultura pentru consum. În 
cursul verii se efectuează controlul de calitate pentru eliminarea plantelor netipice şi cele atacate 
de boli.  
 Tehnica recoltării butaşilor . Se scot cu dislocatorul, apoi cu mâna se aşează în grămezi, 
unde se face fasonarea frunzelor. Lucrarea de fasonare a frunzelor constă în tăierea lor la 1-2 cm 
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deasupra coletului. Se îndepărtează butaşii răniţi, bolnavi sau cu alte caractere decât soiul de 
bază. 
 Însilozarea butaşilor. Se procedează ca şi la însilozarea rădăcinilor pentru consum în 
timpul iernii. O atenţie sporită se acordă efectuării controalelor periodice. Temperatura se 
controlează din 10 în 10 zile. Temperatura se ia cu termometrul de siloz, înscriindu-se datele în 
registru de evidenţă. Pentru ca temperatura care se citeşte pe termometru să fie cât mai precisă, 
acesta se ţine în siloz 15-20  minute.  Când  temperatura   în  siloz  este de 2-3 º C avem 
certitudinea că butaşii se păstrează bine. În cazul când temperatura înregistrează timp de câteva 
zile peste 6-8 º C trebuie luate urgent măsuri de aerisire a silozului sau a focarului. În acest scop 
se înlătură pământul de pe siloz pe porţiuni de câte un metru, la distanţă de 3-4 metri, lăsându-se 
totuşi un strat de pământ de 10-15 cm grosime. Când temperatura scade la 2-3 º C silozul se 
acoperă din nou. În cazul când temperatura se menţine în continuare ridicată se înlătură şi restul 
de pământ şi se caută focarul, efectuându-se cu această ocazie o sortare a butaşilor stricaţi, după 
care se aşează din nou în siloz şi se acoperă cu pământ. Această lucrare se face în zile când 
temperatura aerului este de minimum 1 º C, pentru ca butaşii să nu îngheţe. 
 În primăvară, la topirea zăpezilor trebuie acordată o atenţie deosebită evacuării apei din 
jurul silozului, prin curăţirea şanţurilor făcute din toamnă. 

Cultura semincerilor (anul II) (fig.2) 
Amplasarea culturii. Deoarece semincerii nu folosesc solul în profunzime, sunt indicate 

şi soluri mai puţin profunde, cu condiţia ca pe acestea să nu băltească apa. 
 Rotaţia. Ca plante premergătoare sunt indicate leguminoasele pentru boabe sau cele 
pentru furaj precum şi cerealele. Datorită pericolului de impurificare şi datoriă  bolilor şi 
dăunătorilor comuni cruciferele nu sunt indicate.   
 Fertilizarea. Folosirea îngrăşămintelor organice în cantitate de 25-30 t/ha, încorporate 
odată cu arătura de toamnă, este foarte indicată. Tot în toamnă, odată cu gunoiul de grajd se 
aplică 70-90 kg fosfor şi 100-120 kg potasiu. Primăvara, la pregătirea terenului, înainte de 
plantare se administrează 100-120 kg/ha azot. 
 Lucrările solului. Terenurile denivelate se discuiesc în ambele sensuri, după care se 
nivelează şi se execută arătura debază. Primăvara, imediat ce se poate intra pe teren, se face 
pregătirea terenului cu combinatorul. 

Plantarea butaşilor. Pregătirea butaşilor  pentru plantare se face primăvara cu câteva zile 
înainte de începerea lucrărilor în câmp, când se deschid silozurile şi se efectuează alegerea 
butaşilor apţi pentru plantare. Butaşii buni de plantare trebuie să fie sănătoşi şi turgescenţi, ceea 
ce asigură o pornire în vegetaţie chiar din primele zile după plantare. Butaşii bolnavi sau 
deshidrataţi nu se vor planta; acolo unde au început să crească frunzele mai mult de 4-5 cm ele 
se îndepărtează prin tăiere cu un cuţit. În acelaşi timp se face şi tăierea vârfului rădăcinii, pentru 
a nu se îndoi la plantare.  
 Epoca optimă de plantare este în primele zile bune de lucru în câmp după 
desprimăvărare. Întârzierea plantării cu 15-20 zile, duce la scăderea  producţiei de sămânţă. 
 Distanaţa de plantare. În condiţii de neirigat, distanţa cea mai potrivită este de 70 cm 
între rînduri şi 45 cm pe rând; în condiţii de irigat se vor planta la 70 cm între rânduri şi 40 cm 
pe rând. Atunci când butaşii obţinuţi din cultura de vară sunt mai mici de 250 g se micşorează 
distanţa pe rând între plante, putându-se ajunge să se planteze 40-45.000 butaşi/ha. 
 Tehnica plantării . Marcarea rândurilor se face cu cultivatorul CPU-4,2 sau CPS-6, pe 
care s-au montat secţiile de lucru la distanţa stabilită pentru plantare. Fiecare secţie se echipează 
cu un organ activ tip daltă, fixat în poziţia centrală, reglat la adâncimea de 15-20 cm, care 
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despică terenul fără a revărsa solul. În acest şanţ se introduc butaşii, manual, la distanţa stabilită 
pe rând şi se tasează bine pământul în jurul butaşilor cu picioarele. Butaşii se aşează în sol în 
poziţie verticală. Coletul lor trebuie să fie cu 2 cm sub nivelul solului şi acoperit cu pământ 
mărunţit şi reavăn. 
Plantarea defectuoasă (culcat) provoacă pierderi mari de producţie, prin întârzierea intrării în 
vegetaţie. 
 Lucrări de întreţinere. În timpul perioadei de vegetaţie se execută 3-4 praşile mecanice, 
dintre care prima când a apărut rozeta de frunze. Dacă este cazul se execută şi un plivit pe rând.  
 Gulia furajeră este o specie preponderent alogamă, la care polenizarea se realizează fie 
cu ajutorul insectelor, fie cu ajutorul vântului. Ea se poate încrucişa uşor şi cu alte specii 
aparţinând genurilor Brassica, Raphanus şi Sinapis. De aceea, o măsură importantă în cadrul 
procesului de producere a seminţei, o constituie combaterea acestor specii pe o rază de 
minimum 1.500 m. Cu atât mai mult se va face îndepărtarea acestor specii din loturile 
semincere.  
 De asemenea, se execută 2-3 purificări biologice, în timpul perioadei de vegetaţie, 
îndepărtându-se plantele bolnave, cele care nu sunt tipice soiului sau care au seminţe 
necorespunzătoare. 
 Combaterea afidelor se face cu un produs care se poate aplica şi în perioada înfloritului 
și care să nu afecteze albinele sau cu un insecticid sistemic aplicat înainte de îmbobocire. 
 

 
 

Fig. 2. Aspect din lotul de producere de sămânţă  (anul II) 
 

Recoltarea şi condiţionarea. O caracteristică a semincerilor de gulie furajeră este 
coacerea eşalonată, deoarece, la această plantă  înfloritul se întinde pe o perioadă de o lună şi 
chiar mai mult. De aceea semincerii trebuie recoltaţi manual,  în 2-3 reprize, pe măsura coacerii 
acestora, când silicvele au culoarea galbenă, seminţele sunt în ceară şi încep să capete o culoare 
brun-cafenie.  

Recoltatul se face cu secera; lăstarii se întind pe folii de polietilenă pentru uscare. 
Întrucât gulia se scutură destul de uşor, recoltatul trebuie făcut dimineaţa, pe rouă. Treieratul se 
execută cu combina adaptată pentru seminţe mici. Turaţia tobei trebuie să fie de 500-600 
turaţii/minut. 
 După treierat sămânţa se întinde  în straturi de 10-12 cm, se lopătează câteva zile, se 
elimină impurităţile mari (resturi de tulpini, de silicve) care duc la creşterea umidităţii. 
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Sămânţa de calitate superioară trebuie să posede un înalt grad de puritate biologică şi 
fizică, indici ridicaţi de: germinaţie, masă a 1000 boabe, masă hectolitrică, sănătate şi vigoare. 
Utilizarea metodelor adecvate de producere a seminţelor trebuie să asigure realizarea 
următoarelor deziderate:  
-menţinerea structurii genetice şi implicit a capacităţii de producţie şi a însuşirilor de adaptare 
ale soiurilor la nivelul iniţial; 
-menţinerea stării sanitare a seminţelor; 
-asigurarea în fiecare an a producătorilor de furaje cu sămânţă cu însuşiri fizice şi fiziologice 
valoroase şi cu puritate biologică ridicată. 

 
Bibliografie 

 
1.Tonigar Doina, Săicu C., 2004 - Tehnologia cultivarii rădăcinoaselor furajere. Lucrare 
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ÎMBUN ĂTĂŢIREA  PRODUCTIVIT ĂŢII  PAJI ŞTILOR  PERMANENTE  DIN  ZONA 
INTRAMONTAN Ă  A  JUDEŢULUI  SUCEAVA  PRIN  UTILIZAREA  UNOR  DOZE 

MODERATE  DE  ÎNGR ĂŞĂMINTE  ŞI  AMENDAMENTE 
 

                                                           
 

Saghin Gh. – S.C.D.A Suceava                         
                                                          

 
        Sporirea productivităţii pajiştilor naturale din zona cu specific de creştere intensă a 
animalelor constituie o preocupare continuă a crescătorilor de animale din zonele de munte. 
Pajiştile din judeţul Suceava şi în special din depresiunile intramontane, Gura Humorului, 
Câmpulung Moldovenesc,  Pojorâta, Vama, Vatra Dornei, etc., manifestă o capacitate 
productivă bună, chiar în condiţii de cultură tradiţională (fără aplicare de îngrăşăminte minerale, 
cu o fertilizare organică moderată, recoltare la epoca de fîneaţă). Cercetările efectuate anterior, 
au scos în evidenţă potenţialul ridicat de producţie al acestor pajişti prin utilizarea unor doze 
mari şi mijlocii de îngrăşăminte minerale sau prin combinaţia dintre acestea şi cele organice.  
        În etapa actuală se preconizează utilizarea unor cantităţi reduse de îngrăşăminte minerale 
ţinând cont de preţul ridicat al acestora şi utilizarea cu precădere a celor organice sau combinate. 
 
    

Metoda de cercetare 
 
        Experienţa a fost amplsată pe o pajişte situată în zona de munte a judeţului Suceava, în 
perioada 2015-2017, cu următoarele caracteristici staţionale:  
-zona fizicogeografică: Obcinele Bucovinei depresiunea Pojorâta;   
-zona de vegetaţie: fag în amestec cu răşinoase;  
-altitudinea 800m ;  
-temperatura medie anuală 6,4°C ;   
-suma precipitaţiilor anuale  726,2 mm;  
-pH (apă)- 5,15;   
-SB - 10,75;   
-T- 18,95;   
-V - 56,7, humus -2,51 % ;  
-tipul de sol: brun de pădure slab podzolit.   
    S-au urmărit următoarele variante de fertilizare şi amendare: V1 – neîngrăşat (martor) ; V2- 
60N anual ; V3- 60N30P2O5; V4 –  60N30P2O5 anual şi 40K2O la 2ani; V5 – 100N60P2O5 anual 
şi 50K2O la 2ani; V6 – CaO 4t/ha + 60N30P2O5 anual şi 40K2O la 2ani; V7 – 4t/ha CaO la 2 
ani; V8 – 40 t/ha gunoi de grajd la 2 ani.  Producţia  realizată s-a recoltat în regim de fâneaţă şi a 
fost exprimată în substanţă uscată (s.u.).  
           Din punct de vedere al precipitaţiilor, anul 2015 s-a situat, nesemnificativ, sub  media 
multianuală cu 26,7 mm pe întregul an şi au depăşit   semnificativ  pe perioada de vegetaţie cu 
106,9 mm. Temperaturile au înregistrat valori egale cu normala pe întregul an şi au depăşit 
normala pe perioada de vegetaţie cu 0,80C. Anul 2016 a fost normal din punct de vedere al 
precipitaţiilor atât  pe întregul an cât şi pe perioada de vegetaţie, dar temperaturile s-au situat 
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semnificativ peste normală,  cu 2,5° C pe întregul an şi cu 3,4 ° C pe perioada de vegetaţie.  
Anul 2017 a fost mai secetos şi mai călduros, precipitaţiile pe întregul an situându-se sub media 
multianuală cu 151,2 mm iar pe perioada de vegetaţie a fost mai mici cu  191 mm. 
Temperaturile s-au situat peste normală cu 1,50 C pe întregul an şi semnificativ mai mari cu 40 C 
pe perioada de vegetaţie. 

                                                                                                                 Tabelul 1 
Condiţiile climatice din perioada se experimentare  ( 2015-2017)                                                                                                                            

Precipitaţii     (mm) Temperaturi     (° C) 
Specificare 

anuale IV- IX anuale IV – IX 
2015 699,5 637,9 6,4 13,5 
2016 757,7 520,8 8,9 16,1 
2017 575,0 340,0 7,9 16,7 

Media multianuală 726,2 531,0 6,4 12,7 
 

Rezultate obţinute 
        
        1.  Influenţa îngrăşămintelor şi a amendamentelor asupra producţiei. 
         Apreciind sintetic eficienţa fertilizării organo-minerale pe pajiştile de Arrhenatherum 
elaţius cu diverse mezofite se constată eficienţa ridicată a diferitelor doze şi combinaţii de 
îngrăşăminte în nivelul producţiilor obţinute. Astfel, valoarea productivă a variantei martor         
(nefertilizat) este destul de ridicată - 23,1 q/ha s.u., ca urmare a condiţiilor ecologice ale zonei. 
    Aplicarea unei cantităţi moderate de azot (60 kgN/ha –V2), a determinat realizarea unui spor 
semnificativ de producţie de 11,4 q/ha s.u. aceasta datorită compoziţiei floristice şi a condiţiilor 
pedoclimatice în care este situat acest tip de pajişte (tab.2). La administrarea în asociere a 
azotului cu fosforul (60N30P2O5) sporul de producţie a fost mult mai mare, distinct 
semnificativ, de 22,7 q/ha.  Potasiul în doză de 40 kg/ha, aplicat o dată la 2 ani, în asociere cu 
60N30P2O5 kg/ha ( V4)  şi-a dovedit eficienţa pe aceste soluri , mai acide, unde a realizat un 
spor de producţie foarte semnificativ de 27,3 q/ha.    
 

                                                                                           Tabelul 2   
Influen ţa îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra producţiei de substanţă  uscată 
        
             Varianta 
 

Prod . 
(q /ha) 

% Dif. 
(q/ha) 

Semnific. 

1.   Nefertilizat ( Mt ) 23,1 100,0 -  
2.   60N 34,5 149,4 11,4 * 
3.   60N30P2O5 45,8 198,3 22,7 * * 
4.   60N30P2O540K2O5 *   50,4 218,2 27,3 * * * 
5.   100N60P2O550K2O  *  84,4 365,4 61,3 * * * 
6    4t/ha CaO + 60N30P2O5 anual   
      şi 40K2O la 2 ani.  

54,1 251,0 31,0 * * * 

7    4 t/ha CaO la 2 ani 27,3 156,9 4,2  
8.   40 t/ha gunoi la 2 ani  48,3 200,1 25,2 * * * 

* Potasiul aplicat la 2 ani .                                    DL 0,1 %                           11,1   q/ha  s.u. 
Conţinut gunoi de grajd :                                      DL    1 %                           15,4   q/ha  s.u. 
 N 0,40% ; P 0,25% ; K 0,25% ;                           DL   5 %                            24,5   q/ha  s.u. 
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     Asociaţia Arrhenatherum elatius cu diverse mezofite fiind situată în condiţii staţionale 
favorabile privind regimul hidrologic, altitudine, climat, îmburuenare slabă, a reacţionat cu 
sporuri ridicate de producţie la majorarea dozelor de îngrăşăminte minerale. Astfel, prin 
majorarea dozei de îngrăşământ mineral de la 60N30P2O540K2O la 100N60P2O550K2O, 
sporurile de producţie au crescut mult ajungând la 61,3 q/ha, doză pe care o considerăm 
economică atât în ceea ce priveşte producţia de s.u. cât şi în ceea ce priveşte compoziţia 
floristică.  
      Administrarea a 4t/ha CaO la 2 ani, nu s-a soldat cu  spor semnificativ de producţie (4,2 q/ha 
s.u.) faţă de varianta martor, totuşi se recomandă aplicarea combinată a CaO cu îngrăşămintele 
minerale şi organice. 
     Fertilizarea organică, mai moderată, 40 t/ha gunoi de grajd la 2 ani sau 40 t/ha gunoi aplicat 
anual, constitie o variantă  economică, atât în ceea ce priveşte creşterea producţiei de s.u. cât şi 
din punct de vedere al utilizării resurselor autohtone. De remarcat sporul foarte semnificativ de 
producţie care s-a realizat prin aplicarea a 40t/ha gunoi de grajd la doi ani de 25,2 q/ha s.u.          
(tab.2). 
     Din punct de vedere economic, analizând sporul de producţie pe un Kg îngrăşământ s.a.        
(calculat la NP2O5K2O) cea mai bună variantă s-a dovedit a fi fertilizarea cu 100N60P2O550K2O 
la care s-a obţinut 29,1 Kg s.u. la 1 Kg s.a.  De asemenea şi prin aplicarea a 60N30P2O5 sporul 
de producţie la 1 Kg îngrăşământ s-a menţinut ridicat (tab.3). În aceste variante s-a remarcat şi o 
bună evoluţie a vegetaţiei spre stadii de Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Dactylis 
glomerata , Trifolium pratense, Medicago falcata.    
  
 

                                                                                                                       Tabelul 3 
                         Sporul de producţie obţinut ( kg s.u. la 1 kg îngrăşământ s.a.)       

Îngrăşământ  s.a.          
          Varianta N P K total s.a. 

kg 

Dif. faţă 
de mt. 

q/ha s.u. 

Spor prod. 
kg s.u./    
kg  s.a. 

1 Nefertilizat ( Mt ) - - - - - - 
2 60N 60 - - 60 11,4 19,0 
3 60N30P2O5 60 30 - 90 22,7 25,2 
4 60N30P2O540K2O5  * 60 30 40 130 27,3 21,0 
5 100N60P2O550K2O  *  100 60 50 210 61,3 29,1 
6 
 

60N30P2O540K2O+4t/ha   
CaO anual 

60 30 40 130 31,0 23,8 

7 4 t/ha CaO la 2 ani - - - - - - 
8 40t/ha gunoi la 2 ani  80 40 40 160 25,2 15,7 
 
 
      2. Influenţa îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra compoziţiei floristice.            
      Îngrăşămintele minerale au influenţat, aşa cum era de aşteptat, dezvoltarea gramineelor care 
şi-au sporit participarea de la 31% (V1) la peste 68% (V5). Cea mai puternică creştere a 
procentului de participare a avut-o specia Arrhenatherum elatius (10-28%) alături de Trisetum 
flavescens ( 5-19% ) şi Dactylis glomerata (2-15%), (tab. 4 ) 
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                                                                                                                              Tabelul 4                           

                 
Evoluţia principalelor specii în funcţie de tratamentele aplicate (%) 

Speciile principale 
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Arrhenaterum elatius 12 15 19 18 28 10 20 22 
Trisetum flavescens 5 8 10 11 19 6 8 12 
Festuca rubra 12 6 5 5 6 10 8 10 
Dactylis glomerata 2 2 3 9 15 4 5 8 
Trifolium pratense 16 12 10 11 4 10 13 15 
Medicago falcata 11 10 12 11 3 8 12 12 
Cyperaceae 5 5 5 6 3 5 3 1 
Rhinantus sp. 20 20 16 14 4 14 10 8 
Thymus sp. 6 5 5 5 1 6 3 3 
Salvia verticillata 9 10 9 9 2 9 10 6 
Knautia arvensis 2 7 6 6 5 8 8 3 
 
 
     Aplicarea a 4t/ha CaO la 2 ani (V7) a contribuit la sporirea procentului de graminee ca 
Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Festuca rubra, în timp ce pe ansamblu 
leguminoasele s-au menţinut constante. Gunoiul de grajd în doză de 40 t/ha aplicat la 2 ani (V8) 
a avut o influenţă mai redusă în creşterea leguminoaselor. Plantele din alte familii botanice au 
înregistrat scăderi ale procentului de participare la majoritatea variantelor, scăderile mai mari au 
avut loc în cazul fertilizării cu doze mari de NP sau NPK (tab. 4). 
 

Concluzii 
  

1.Fertilizarea cu 60N30P2O5  s-a dovedit superioară fertilizării cu 60N kg/ha, sporul de 
producţie realizat prin aplicarea în plus a dozei de 30P2O5  a fost de 11,4 q/ha substanţă uscată. 

2. Administrarea în plus şi a potasiului la 2 ani în doză de 40 kg/ha a sporit producţia cu 
4,6 q/ha substanţă uscată, sporul realizat faţă de varianta anterioară fiind semnificativ. 

3. Majorarea dozelor de îngrăşăminte la 100N60P2O550K2O kg/ha a dus la realizarerea 
unui spor de producţie de 265,4 % faţă de martor, la creşterea procentului de graminee, a 
reducerii leguminoaselor precum şi a plantelor din alte familii botanice.  

4. Pe asociaţia studiată, dozele moderate de îngrăşăminte minerale sau 40 t/ha gunoi de 
grajd aplicat la doi ani, a determinat creşterea speciilor valoroase ca Arrhenatherum elatius şi 
Trisetum flavescens care, reprezentând peste 80 % a ridicat foarte mult valoarea economică a 
acestei pajişti. 
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Introducere 

 
Cercetarea la nivel molecular, din punct de vedere biochimic, genetic, metabolic etc, are o 

extindere din ce în ce mai mare. Aparatura specializată, dezvoltată în ultimele decenii, extind 
cercetările la nivelul ultrastructurilor celulare, cromatografia, HPLC-ul, PCR-ul, pun în evidență 
enzime, metaboliți, nano-molecule, factori de transcripție, o multitudine de proteine cu rol în 
transmiterea semnalelor recepționate din mediul extern sau intern, factori de transcripție, dar și 
genele transcrise, prin tehnologia micro-array. 
 Aceste mijloace moderne de investigare au creat o efervescenţă în lumea cercetătorilor, 
trecându-se de la experimentări care vizau activităţile biologice la nivel macro, la pătrunderea în 
intimitatea fenomenelor vitale, aşa încât planta să fie văzută ca un organism deosebit de 
complex, cu activităţi foarte bine coordonate de diferiţi fitohormoni.  

Au apărut noi ramuri ale ştiinţei care se ocupă de cercetările moleculare, cu terminaţia în 
„omica” cum ar fi genomica (studiul multitudinii genelor), proteonomica (studiul multitudinii 
proteinelor), metabolomica (studiul variat al metaboliților), transcriptomica (studiul variabilității 
familiilor de transcriptori), lipidonomica (variabilitatea lipidelor) etc, preocupate de cercetare 
tuturor fenomenelor ce se petrec la nivel molecular, cu factorii coordonatori în declanşarea 
acestor procese biologice. De aceste realizări în dezvoltarea diferitelor ramuri ale ştiinţelor au 
beneficiat şi cercetările din domeniul entomologic, cu caracter fundamental şi de management al 
insectelor din diferite ecosisteme, în special cel agricol şi silvic.  

Studiile moleculare privind căile de recepționare și comunicare a semnalelor din mediu 
sau interne, de transducție pentru activarea transcriptorilor care acționează la nivel de gene, se 
realizează prin cercetările pe cruciferul Arabidopsis thaliana („Drosophilla” regnului vegetal), 
la care genomul, este bine secvenționat, prin folosirea mutantelor în supraexpresie sau silențiere, 
stabilindu-se seturi de gene activate de anumiți fitohormoni în condiții de stres abiotic sau 
biotic. 

Planta are caracteristicile unei ființe animale, doar că este statică; prezintă proteine 
receptoare caracteristice pentru toate simțurile, mesagerii secundari fiind constituiți de o 
variatetate de proteine kinaze, care acționează în final pe factorii de transcripție în vederea 
activării umor gene. Pe aceste lanțuri de transmitere a semalelor, acționează mulți fitihormoni, 
care au cross-talk,  care pot fi antagonici sau sinergici. 

Celula plantei, planta în totalitate, reacționează ca un organism inteligent, deoarece 
procesează numeroase semnale, din mediul extern sau mediul intern, și ia măsurile cele mai 
adecvate pentru înmulțirea și supraviețuire. Rețeua complexă de comunicare, formată din mii de 
proteine, acționează ca niște comutatoare dintr-un calculator, cu intrări și ieșiri. 
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Proteinele celulare are un șir larg de funcțiuni și constituie o tribună pentru a înțelege 
cum celulele (planta) își manifestă comportamentul inteligent (Trewavas, 2014). Majoritatea 
proteinelor și procesele în transducția semnalelor au activități asemănătoare comutatoarelor, de 
la receptori la Ca2+ citosolic și apoi mai departe amplificarea prin proteinele kinaze și 
fosforilare. Potențialul de creativitate (noutăți) în secvențele de transducție s-au demonstrat din 
considerente de diferite nivele de energie în proteine. Enzimele ciclice de diferite feluri poate să 
aibă caracteristici de comutatoare, cum fac proteinele alosterice în combinație cu un activator. 

Limbajul Boolean sprijină desenul computerului și operațiunile Boolean imită treptele de 
transducție, nervii celulei au adesea caracter de comutator la acestea și rețele simple neurale 
compuse din puțini neuroni sunt modelate și manifestă proprietăți importante, cum ar fi 
recunoașterea tiparelor, evaluarea și memoria. Unele secvențe de transducție au similaritate cu 
simple rețele neurale și folosesc diode chimice, reacții chimice toate sau nimic, unite împreună, 
manifestând comportament similar ca într-un net neural. Au fost raportate circuite logice care 
descriu anumite comportamente de dezvoltare. Conceptul de informații mutuale a fost folosit să 
determine bitul de informație, care sprijină evenimentele de transducție dintr-o singură celulă.  
  Pentru a face faţă la stresul biotic produs de atacul unor insecte fitofage şi patogeni, s-au 
dezvoltat mecanisme (semnalizare moleculară, cum ar fi fitohormonul – acidul jasmonic) care 
alertează toată planta, printr-o transmisie ionică, rapidă, am putea spune neuronală, 
asemănătoare sistemului nervos al organismelor animale, în vederea declanşării unor apărări 
defensive. Acestea pot fi constitutive sau induse, declanşate în urma interacţiuni complexe a 
multor fitohormoni şi a transcripţiei a numeroase gene sensibile la aceste semnale.  
 În cele ce urmează prezentăm cercetări realizate în ultimele decenii, care au revoluţionat 
cunoaşterea evoluţiei mecanismelor de apărare a plantelor împotriva speciilor erbivore, prin 
descoperirea rolului fitohormonilor jasmonaţi în apărarea plantelor („pregătirea plantelor”, 
relaţiile tritrofice plantă-erbivor-entomofag, formarea inhibitorilor proteazici etc). 
 
 Fitohormonul acidul jasmonic în apărarea plantelor împotriva erbivorelor (JA) 

Demole et al. (1962) a izolat esterul metilic al acidului jasmonic (MeJA) din uleiurile 
volatile din Jasminum grandiflorum L. apoi din Rosmarinus officinalis L. S-a stabilit că acidul 
jasmonic şi jasmonatul de metil sunt omniprezenţi, că sunt regulatori ai dezvoltării plantelor 
superioare, reacţionând la stimulii externi prin expresia genelor. 

Jasmonaţii sunt oxilipine, molecule semnalizatoare derivate din acizi graşi polinesaturaţi 
oxigenaţi şi sunt larg răspândiţi în organismele vii. Farmer şi Ryan (1990) constată că prin 
activitatea metil-jasmonatului latomate, are loc acumularea de inhibitori proteazici (PIN2), care 
perturbă digestia în stomacul insectelor. 

În ultimii 20 de ani, acidul jasmonic (JA) şi metaboliţii săi, cum ar fi esterul său metilic 
(MeJA) şi acizii conjugaţi ai acidului jasmonic, au fost cuprinşi sub termenul de jasmonaţi, 
recunoscuţi ca primele semnale ale rănirii şi apărării împotriva factorilor biotici. 

În urma atacurilor erbivorelor, se produc răspunsuri de apărare (Wasternack, 2006): 
- inducerea rezistenţei prin: sinteza de proteine, cum ar fi PIN, care sunt dăunătoare 

pentru hrănirea insectelor;  
-sinteza de fitoalexine, cum ar fi nicotina sau alţi alcaloizi;  
-sinteza şi lansarea de compuşi volatili (VOCs) care atrag parazitoizii şi prădătorii 

(relaţii tritrofice plantă-fitofagi-entomofagi);  
-formarea şi lansarea de volatile verzi ale frunzei (GLVs);  
-formarea de nectar extrafloral (EFN);  
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-strategii mecanice de creştere a pereţilor celulari; 
-prin lansarea de volatile are loc şi pregătirea sau starea pregătită a organelor neatacate 

sau a plantelor învecinate. 
Acidul jasmonic prin căile constituive este un mecanism conservat pentru promovarea 

răspunsurilor de apărare la multe artropode fitofage (Howe şi Jander, 2008). 
Jasmonații sunt principalele semnale pentru apărarea plantei împotriva insectelor 

fitofage, alături de etilena și acidul salicilic, constituind arme noi și răspunsuri rapide împotriva 
acestora. 

 
Rolul jasmonaţilor în recunoaşterea fitofagilor prin amprentele moleculare salivare  
Plantele au dezvoltat un sistem senzorial sofisticat pentru perceperea și detectarea 

potențialilor inamici, prin integrarea semnalelor în răspunsuri biochimice și fiziologice. 
Astfel, sub atac sunt detectate o serie de reacţii în celulele plantei, incluzând schimburi 

ionice, fosforilarea proteinelor, apariţia unor forme de oxigen reactiv şi oxilipină (jasmonați), de 
asemenea, iniţierea unor variate reacţii de apărare (Maffei et al., 2007). Se pun întrebările, cum 
pot plantele să recunoască particularităţile inamicilor, ce fel de semnale percep şi cum activează 
mai departe sistemului de apărare. 

Celulele plantelor percep semnalele de dăunare prin prezența unor proteine receptoare, 
hrănirea presupunând rănirea mecanică a țesuturilor și introducerea unor secreții salivare 
produse de insectă. Metaboliții salivari constituie semnale, care sunt legate specific de 
proteinele receptoare, astfel în funcție de amprenta salivară, plantele dau răspunsuri cantitative 
și calitative pentru apărare. S-a constatat că planta recunoaște o insectă care roade frunza sau o 
înțeapă, față de rănile mecanice, seturi de gene deosebite fiind transcripționate în aceste apărări. 
Astfel, planta poate să recunoască după aceste amprente orale, dacă insecta este monofagă, 
specifică numai acelei specii sau polifagă, acest lucru va fi discutat în altă lucrare, plantele fiind 
capabile de memorizare și învățare. 

Secreţiile orale din hrănirea insectelor pot conţine compuşi specifici cu proprietăţi de 
„ inductori” sau provocatori și constituie tipare moleculare asociate fitofagilor (HAMPs). Acest 
termen acoperă toţi compuşii semnalizatori produşi de fitofagi, care intră în contact cu o 
anumită plantă gazdă şi provoacă reacţii de apărare. Diferite proteine ca oxidaza glucoza şi 
alcalin fosfataza acţionează ca inductori, iar β-glucosidaza din larvele de Pieris brassicae 
provoacă lansarea de volatile din frunzele de varză (Brassica capitata).  

Provocatorul cel cunoscut ca tipar molecular este volicitinul izolat din saliva omizii 
Spodoptera exigua,dar s-au mai izolat acizi graşi – aminoacizi conjugaţi din diferite larve de 
noctuide şi geometride. 

Semnalizarea unui atac produs de către o omidă, se face prin căi de semnalizare complexă, 
care implică un număr mare de proteine, constituite în rețele precum cablajul unui calculator, cu 
numeroase comutatoare on sau off, care leagă multiplele rețele între ele, amplifică semnalele, în 
noduri de cross-talk a diferitelor molecule de fitohormoni, luându-se răspunsuri sinergice sau 
antagonice în activarea unor factori de transcripție. 

Wu et al. (2008) descriu evenimentele semnalizării în cascadă, care conduc la creşterea 
nivelelor defensive prin hrănirea erbivorului specializat Manduca sexta. Plantele de N. attenuata 
recunosc provocatorii din secreţiile orale, aminoacizi graşi conjugaţi (FACs), care activează 
rapid semnalizarea protein kinazelor – activate mitogen (MAPK), ulterior acidul jasmonic şi 
etilena – mediatori ai răspunsurilor defensive. 
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Aceste evenimente includ:  
1. o reconfigurare transcriptomică cu schimbări la nivelele de transcripţie a genelor 

defensive şi de creştere;  
2. lansarea de compuşi organici volatili (VOCs) ce funcţionează ca o apărare indirectă;  
3. acumularea de perturbatori ai erbivorelor sau de metaboliţi secundari dăunători: 

nicotină, tripsină şi inhibitorii proteazici (TPIs). 
Provocatorii FACs recepționați în zona membranelor celulare lezate, sunt recepționați de 

mesagerii primari, care apoi sunt transmiși mesagerilor secundari, de obicei Ca2+ ionic legat de 
proteinele calmoduline, preiau și amplifică semnaul prin rețelele din amonte către aval, 
proteinele kinaze activate mitogen acționând pe factorii de transcripție care sunt dependenți de 
genele care sintetizează fitohormoni acicul jasmonic (JA) și etilena (ET). La rândul lor sunt 
transcripționate genele dependente de acești doi fitohormoni, ceea ce înseamnă numeroși 
metaboliți cu rol antifeding. Acești metaboliți au rolul ca proteinele consumate de către omizi să 
nu fie desfăcute în aminoacizii necesari creșterii, astfel, larvele rămânând nedezvoltate cu puține 
năpârliri pentru a trece în următorul stadiu. 

Schematic, ordinea transmiterii semnalelor și transcripționarea genelor: 
• Receptorii din membrana celulară semnalizează provocatorii din secrețiile salivare 

ale omizilor (FACs); 
• Are loc activarea unor lanțuri de proteine kinaze activate mitogen (SIPK şi WIPK); 
• Se produce reglarea unor factori de transcripție, care va acționa pe genele care 

fabrică fitohormonii; 
• Cresc nivelele fitohormonale de acidul jasmonic (JA) și etilena (ET); 
• Fitohormonii acționează asupra factorilor de transcripție a unor metaboliți, 
• Fabricarea de metaboliți secundari cu rol antifeding, împotriva hrănirii omizilor. 

 
Fitofagii pot fi recunoscuți chiar la ovipozitare, prin metoda micro-array, de stabilirea 

genelor transcripționate, constatându-se numeroase seturi de gene activate, de inductorii 
recepționați prin depunerea ouălor pe frunze. 

Prin folosirea tehnologiei micro-array la genom, Little et al. (2007) au studiat expresia 
profilului în frunzele de Arabidopsis, după depunerea ouălor de Perris brassicae. Depozitarea 
ouălor modifică expresia a sute de gene, după trei zile de la depunere, incluzând inducţia 
genelor defensive şi legate de stres. Semnătura transcripţiei după ovipozitare a fost diferită faţă 
de răspunsurile la hrănirea larvelor prin roadere. Depunerea ouălor determină o localizare a 
celulelor moarte, acompaniată de acumularea de caloză, a producţiei unor specii de oxigen 
reactiv şi inducerea genelor de proteine (PR).  

Depunerea ouălor poate influenţa relaţiile tritrofice plantă-erbivor-entomofag (Hilkeri et 
al., 2005). Prin depunerea ouălor de către viespea fitofagă Diprion pini (Hymenoptera, 
Diprionidae), secrețiile oviductului eliberate la tăiatul acului cu terebra, induce local şi sistemic 
emisia de volatile la Pinus sylvestris, ce atrage parazitoidul oofag Chrysonotomyia ruforum 
(Hymenoptera, Eulophidae), pentru a o distruge.  

 
Pregătirea plantelor (priming) cu volatilele emise de plantele atacate de erbivore 
Apărarea plantelor împotriva fitofagilor și patogenilor se poate face prin strategii variate, 

cele constitutive, induse, inscripționate în genomul plantei (exemplu, unii alcaloizi) sunt 
prezente tot timpul, se bazează pe experiențele anterioare pe termen lung, pentru anumiți 
dăunători, ceea ce înseamnă că sunt alocate resurse energetice pentru o apărare, care nu sunt 
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folosite pentru o înmulțire mai viguroasă, printr-un număr mai mare de semințe, care să 
mărească gradul de supraviețuire a speciei. Deci, sunt apărări costisitoare de implementat și 
există o variabilitate temporală și spațială a fitofagilor și patogenilor, de multe ori apărarea 
împotriva unei specii mărește susceptibilitatea față de alta etc. 

În compensarea acestei vulnerabilităţi, la unele plante apare o primă pregătire specifică în 
raport cu semnalele din mediu, care indică probabilitatea creşterii atacului. În apărarea plantei 
„pregătirea” (priming) este un proces fiziologic ce face ca planta să răspundă mai rapid sau 
agresiv la un viitor stres biotic sau abiotic. Această pregătire dobândită se mai numeşte „stare 
pregătită” (primed state). Pregătirea poate fi iniţiată ca un răspuns la semnale din mediu ce 
indică probabilitatea creşterii unui stres biotic, dar starea pregătită poate persista datorită unui 
efect rezidual, care urmează după o expunere iniţială la stres. Un exemplu clasic, un dăunător 
induce un răspuns hipersenzitiv, dar inducerea este cu mai mare eficienţă dacă planta a mai 
experimentat un atac anterior.  

Dacă ar trebui să comparăm această stare de pregătire a plantelor împotriva unor fitofagi, 
am putea spune, că starea se poate asemăna cu cea a unui alergător care este pe linia de start, ia 
poziția de fugă, sunt activate toate sistemele fiziologice, dar nu sunt încă consumuri mari 
energetice, la plante, în această stare, energiile fiind folosite pentru o creștere și dezvoltare 
optimă pentru producerea unor cantități mari de semințe, dar în cazul unui atac răspunsurile de 
apărare sunt foarte rapide. 

Orice semnal care indică prezenţa fitofagilor poate constitui un început pentru inducerea 
pregătirii . Cele mai multe semnale utilizabile sunt volatilele plantei induse de fitofagi (HIPVS) 
şi un subset de compuşi organici volatili (VOCs), emişi ca răspuns. În cele din urmă semnalele 
sunt transmise intern, prin sistemul vascular, sau extern prin volatilele plantei. În cazul unor răni 
în plante, informaţiile sunt transmise, de molecule semnalizatoare transportate prin floem şi 
xilem, din locul atacat, sistemic, la regiunile neatacate. Semnalele sistemice pot transmite 
efectiv informaţii de la locul atacului (rană) la regiunile vulnerabile de atac. Semnalizarea 
sistemică internă se realizează cu acidul jasmonic (JA) şi formele sale conjugate.  

În cele ce urmează prezentăm experimentări, care clarifică rolul volatilelor în pregătirea 
plantelor, activarea relaţiilor tritrofice plantă-erbivor-entomofag şi seturilor de gene dependente 
de JA.  

Engelberth et al. (2004) publică primul studiu explicativ la pregătirea apărării porumbului 
prin prezenţa a cel puţin trei volatile verzi (GLVs). Volatilele din frunzele verzi (GLV), 
aldehide cu şase carboni, alcooli şi esteri emişi de plante ca răspuns la răniri mecanice sau 
produse de fitofagi, induc în plantulele de porumb nedăunate la producerea rapidă a acidului 
jasmonic şi emiterea de sesquiterpene. Plantulele de porumb expuse la GLV-ul plantelor 
învecinate, produc semnificativ mai mult JA, sesquiterpene volatile decât sunt dăunate mecanic 
şi induse prin regurgitarea omizilor. Folosirea unor chimicale (Z)-3-hexanal, (Z)-3-hexen-1-ol, 
(Z)-3-hexnyl acetat au o acţiune identică în pregătirea plantelor. Omizile produc volatile 
nocturne, care sunt bogate în GLV şi manifestă un puternic efect de pregătire, inducând mari 
cantităţi de JA şi lansează şi mai mari de volatile după aplicarea de regurgitări. 

Engelberth et al. (2007) menţionează că volatilele reglează cel puţin trei gene ce deservesc 
platforma octadecanoidă responsabilă de acidul jasmonic. Plantele de porumb nedăunat, expus 
volatilelor din rănile produse de Spodoptera littoralis, reglează genele cu expresia apărării, fiind 
activate pentru emisii de noi volatile. Prin hrănirea omizii pe porumbul pregătit, rata de creştere 
a fost mai mică şi viespea parazitoidă Cotesia marginiventris a fost atrasă de abundenţa 
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volatilelor lansate de plantele activate. Astfel, pregătirea poate influenţa dinamica fitofagilor 
prin medierea combinaţiilor de apărare directe sau apărări indirecte, via interacţiunilor tritrofice. 

S-a produs modificări pentru emisia unor volatile de către rădăcinile de porumb atacate de 
viermele vestic al rădăcinilor Diabrotica virgifera, în atragerea nematodului prădător 
Heterorhabditis megidis, care parazitează larvele prezente în jurul rădăcinilor (Hiltpold şi 
Turlings, 2008). Liniile de porumb din Europa sunt foarte atractive la acest nematod prin 
emiterea de (E)-β-cariofilenă, dar varietăţile americane au pierdut acest semnal, nematodul fiind 
un agent de control al larvelor.  S-a introdus pentru o emisie constitutivă de (E)-β- cariofilenă, 
reducându-se semnificativ atacul. 

Deoarece terpenele din compoziția volatilelor HIPV măresc atractivitatea culturilor pentru 
entomofagii unor dăunători s-au efectuat modificări genetice pentru manipularea atractanților. 
Astfel, a fost introdusă gena de la căpșuni FaNES1 (o genă a sintezei linalool/neriodol) în 
Arabidopsis thaliana pentru lansarea de (3S)-(E)-nerolidol în atragerea prădătorilor la acarieni 
(Kappers et al., 2005). Introducerea genei TPS de la porumb (sintetizează terpene) în A. th 
pentru emiterea de sesquiterpene, a atras în mare măsură femelele parazitoizilor (Schnee et al., 
2006). A treia realizare notabilă este introducerea în  Arabidopsis a genei sintaza (E)-b-
farnesenă, emiterea sesquiterpenei producând combaterea afidelor, având un rol repelent şi de 
atragere a inamicilor. 

Studiul interacţiunilor plantă-insectă, în special în sistemele multitrofice, oferă 
posibilitatea identificării de semiochimicale, care pot induce răspunsuri de apărare în plante. În 
acest sens s-a identificat cis-jasmonatul cu efecte mari şi persistente în reglarea expresiei 
genelor asociate cu apărările plantei (Pickett, 2008). Cerealele au o varietate largă de inducere a 
nivelelor de rezistenţă produsă de cis-jasmonat. Unele soiuri s-au dovedit rezistente la afide, 
identificându-se un compus indus de cis-jasmonat, 6-metil-5-hepten-2-onă, cu efecte de 
repelenţă, în acelaşi timp, de atracţie a parazitoizilor. La grâu, creşterea producţiei de acid 
hydroxamic (benzoxazinoidă) contribuie la rezistenţa acestuia, acest lucru fiind exploatat de 
programele de ameliorare. 

Un studiu pe Phaseolus lunatus şi o specie fitofagă Tetranychus urticae au arătat activarea 
nectarului extrafloral în plante după un contact în prealabil cu aerul altor plante infestate cu 
acarieni. Secreţiile nectarului extrafloral au arătat mai departe o atracţie pentru prădătorul 
dăunătorului Phytoseiulus perisimilis, ceea ce indică o interrelaţie tritrofică. S-au descris peste 
1000 de specii de plante din 93 de familii în care producerea de nectar extrafloral are un rol 
important în apărarea indirectă a plantelor. 

Heil şi Bueno (2007) prin experimentări au ajuns la concluzia că volatilele lansate de 
frunzele de fasole de Lima (Phaseolus lunatus) pregăteşte secreţia de EFN la plante încă 
neatacate sau părţi ale plantei. Afectarea plantelor de VOCs este diferenţiată, în funcţie de 
inducerea produsă prin atacul dăunătorilor, artificial prin rănire mecanică şi aplicare de JA. Se 
subliniază că VOCs poate servi ca un semnal extern rapid şi eficient în semnalizarea internă în 
plante. 

Pregătirea apărărilor se realizează şi la arbori. Frost et al. (2007) arată că frunzele 
hibridului de plop (Populus deltoides x nigra) poate fi pregătit prin expunere la volatile şi prin 
răni interne ce semnalizează prezenţa omizilor de Lymantria dispar. Studii pe Vaccinium 
corymbosum indică faptul că hrănirea aceleiaşi omizi pe ramurile neatacate, dar expuse la 
compuşi organici volatili din ramurile dăunate, a fost cu 70% mai redusă, comparativ cu 
martorul. Emisiile de substanţe volatile din ramurile netratate se datorează expunerii la acestea 
din ramurile atacate. De Morales et al. (2008) a studiat rolul volatilelor în localizarea gazdei de 
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către plantele parazite şi rolul acestor volatile în semnalizarea înăuntrul plantelor, care pregătesc 
răspunsurile defensive  la plop. 

Plantele răspund la semnalele asociate cu prezenţa fitofagilor într-un mod complex ce 
include activări mixte şi inducerea apărărilor. Deoarece diferite clase de apărare au costuri 
diferite este posibil ca beneficiul să rezulte din inducerea metaboliţilor cu cel mai redus cost în 
răspunsul la semnalul de rănire. Inducerea de volatile pentru atragerea prădătorilor impune un 
cost mai redus decât implementarea unor apărări directe.  

O contramăsură de apărare împotriva fitofagilor este lansarea compuşilor organici 
volatili (VOC) produşi pe calea acidului shikimic, produşi derivaţi ai acizilor graşi şi terpene, 
care atrag entomofagii, inamicii naturali ai fitofagilor. Fitofagii induşi de VOC au arătat o 
descreştere a ratelor de ovipozitare şi prădării ouălor, când sunt eliminate de plante. Deci 
insectele induc VOC care pot servi în funcţiile apărării directe sau indirecte ale plantelor sau a 
vecinilor. Astfel, după rănire şi dăunare a fitofagilor unele plante emit MeJA care este efectiv în 
funcţionarea genelor defensive. Oricum nu toate plantele emit MeJA şi intervine rolul volatilelor 
ca semnale de apărare. GLV derivă din acizi graşi C18 (acidul linolenic şi linoleic) (Engelberth 
et al., 2004). S-a descoperit că GLV stimulează rapid JA şi biosinteza VOC lansate de porumb, 
dar expunerea la GLV pregătesc apărarea în plantulele de porumb pentru a răspunde mai 
puternic la atacul fitofagilor.  

Vandenborre et al. (2007) a identificat recent la Nicotiana tabacum, în inducerea apărării 
în celulele parenchimatice ale frunzei, o lectin – aglutinin (abreviată Nictaba). Faţă de alte lectin 
considerate ca proteine de depozitare, Nictaba aparţine la o nouă clasă de lectine induse 
plantelor. Numai jasmonaţii au fost în stare să inducă aglutininul, alţi hormoni sau rănirea 
mecanică nereuşind inducţia. Prin hrănirea pe frunze a omizii Spodoptera littoralis s-a observat 
acumulări puternice de Nictaba, găsindu-se în toate frunzele, fără atac, provocatorii fiind 
secreţiile orale ale omizilor (OS). 

Rezistenţa indusă plantelor este activată de chimicale, patogeni şi fitofagi şi pregătesc 
plantele pentru o mai bună apărare, integrându-se în bunele practici agricole. A fost testată 
utilitatea folosirii inducerii rezistenţei în combaterea agenţilor biotici şi creşterii productivităţii 
plantelor prin tratamente cu BIONR, OxyxomTM, MessengerR sau extrase de Reynoutria 
sachaliensis- MilsanaR şi BTH. De asemenea, în inducerea rezistenţei la atacul fitofagilor cis-
jasmonatul aduce nivele de rezistenţă plantelor agricole. 

 
Discuţii şi concluzii 

 
Cunoaşterea fenomenelor moleculare nu se poate realiza fără folosirea unor tehnici 

adecvate de laborator, perfecţionate în ultimele decenii, sprijinite de bioinformatică. 
Observaţiile la nivel macro, evaluările biometrice, de greutate etc nu ne mai pot satisface. 
Utilizarea plantelor cu genomurile secvenţionate, ca Arabidopsis thaliana, tomate, tutun etc, 
prin mutante cu gene silenţiate sau în superexpresie pot aduce clarificări în lanţul semnalizărilor 
stresurilor biotice şi măsurile de pregătire şi de inducere a apărărilor. 

Cercetările prezente şi viitoare au ca scop stabilirea căilor de semnalizare a factorilor 
biotici de mediu, de la proteinele receptoare a stimulilor, a factorilor de legătură, a nodurilor de 
interferenţă a diferiţilor fitohormoni, până la factorii de decizie în declanşarea transcripţiilor (de 
activare a seturilor de gene dependente de fitohormoni, implicit de apărare a plantei) în 
producerea de metaboliţi secundari, cu rol în apărare. 
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Rezultă următoarele concluzii: 
- Cercetările privind comunicare moleculară, dintre plantă și insecte, este o cale de 

dezvoltare a cercetărilor fundamentale şi cu interes aplicativ în managementul integrat al 
insectelor. 

-Fitohormonul acidul jasmonic (JAs)  este principalul semnal pentru inducerea unor 
apărări împotriva insectelor dăunătoare, constituind o armă nouă cu răspuns rapid împotriva 
atacurilor.  

-Plantele recepționează provocatorii din secrețiile salivare sau depunerii de ouă, acestea 
constituind tipare moleculare asociate fitofagilor (HAMPs), compuşi semnalizatori, care pot 
declanşa apărările.  

- Lanțul comunicării la nivel molecular este format din receptorii de pe frunze, care 
semnalizează tiparele moleculare ale insectelor, care sunt transmise printr-un lanț de proteine 
kinaze activate mitogen până la factorii de transcripție, în special al fitohormonului acidul 
jasmonic, apoi etilenei, nivele ridicate ale acestora activează factorii de transcripție a genelor 
care produc metaboliți secundari, cu rol de apărare lansarea de compuşi organici volatili (VOCs) 
ce funcţionează ca o apărare indirectă şi acumularea de perturbatori ai erbivorelor sau de 
metaboliţi secundari dăunători: nicotină, tripsină şi inhibitorii proteazici (TPIs). 

-Atacurile insectelor declanşează relaţii tritrofice plantă-erbivor-entomofagi, prin 
eliberarea de volatile din frunzele rănite, care atrag entomofagii. Aplicaţii practice de 
management se pot realiza prin intervenţia în cadrul relaţiilor tritrofice, introducerea unor gene 
care fabrică anumite volatile ce măresc numărul speciilor de entomofagi etc. 

- Lansarea de compuși organici volatili (VOCs) pregătesc plantele pentru atacurile ce vor 
apărea. Unele schimbări chimice în frunzele rănite ,joacă rol de semnale ale rănirii în regiunile 
neatacate ale plantei sau plantele învecinate. Recunoaşterea acestor semnale iniţiază pregătirea, 
care cuprins schimbări la nivel molecular, care conduce la aşa numita stare pregătită în frunzele 
neatacate. Frunzele în starea pregătită sunt capabile să răspundă mult mai rapid şi viguros la 
atacul erbivorelor. Inducerea rezistenţei este mult mai costisitoare, din punct de vedere 
energetic, decât starea pregătită.a plantelor.  
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                                      Introducere 
 

Fusarium spp. sunt fungi patogeni ce infestează în perioada de înspicare – înflorire 
având o distribuție globală pe un număr mare de specii, printre care si cerealele, determinând 
pierderi de producţie şi micotoxine cu risc potenţial pentru sănătatea umană (Llorens și alții, 
2006).  

Majoritatea studiilor efectuate pe cereale scot în evidenţă, grade de  atac semnificative la 
grâu, orz, secară şi infecţii mai puţin vizibile pe ovăz ca urmare a distanţei mari dintre spiculeţe 
în panicule (Langevin, 2004). 

Chiar şi în absenţa acestora pe ovăz s-au detectat niveluri ridicate ale  micotoxinelor  T2 
şi HT2 (Bottalico şi Perrone, 2002) cu relevanţă în calitatea seminţelor şi a produselor obţinute 
din acestea. Temperatura și umiditatea sunt factori climatici ce influențează producerea de 
fusarioze la cereale, efectul acestora fiind dependent si de mediul specific gazdei (Doohan și 
alții, 2003; Brennan și alții, 2003). 

După (Tekauz şi alţii, 2005) există o rată mică a variabilităţii genetice în cultivarele 
moderne, un nivel înalt de rezistenţă presupunându-se a fi detectabil în ovăzul sălbatic. 

Studiul actual are drept scop testarea variabilităţii rezistenţei genetice a unor cultivare 
moderne și sălbatice de ovăz prin inoculare artificială cu diferite specii de Fusarium si rolul 
unor caractere morfologice în manifestarea infecţiei pentru utilizarea în ameliorarea speciei. 

 
 

Materialul şi metoda de cercetare 
 

Materialul biologic ales pentru experimentare este reprezentat de 330 specii de Avena 
ssp. (288 A. sativa, 8- A. byzantina, 15 A. strigosa, 2  A. abyssinica  şi 17 specii sălbatice) din 
colecţia de lucru a pachetului – Experimente în câmp prin inoculare artificială cu Fusarium ssp. 
a proiectului european "Avena -Resurse Genetice pentru Calitate în Consumul Uman" (AVEQ- 
AGRI GEN RES 061). 

Testarea s-a efectuat în câmpul experimental în 12 blocuri având fiecare câte 40 de 
parcele cu 11 standarde în cinci repetiţii inoculate şi două repetiţii neinoculate.În fiecare bloc s-
au inclus parcele de porumb pentru conductivitatea infecţiei cu Fusarium.  

Suprafaţa parcelelor a fost de 2,5 m² (1.7 m lungime /1.5 m lăţime), semănându-se în 
perioada 11-21 aprilie 2008, nouă rânduri la distanţa de 14 cm. 

Inocularea s-a realizat cu 5 specii de fungi Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, 
Fusarium langsethiae, Fusarium sporotichioides, Fusarium avenaceum (fig. 1- a, b c, d, e). 
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Fig. 1. Fusarium spp. macroconidii de: a - Fusarium graminearum; b- Fusarium 
culmorum; c- Fusarium avenacea; d- Fusarium sporotrichioides;  

e- microconidii de Fusarium langsethiae 
 
Această mixtură de inocul s-a produs în Germania utilizând izolate ale fungilor provenite 

din diverse institute păstrătoare (BBA Dahlem, VFD Laacherhof, Oberosterreich Austria, 
Kromeriz Cehia). Micromicetele Fusarium ssp. au fost multiplicate pe mediu agarizat SNA. S-
au însămânțat pe substrat din boabe de ovăz  autoclavate în pungi închise cu tuburi metalice 
acoperite cu pânză sterilizată și incubate 7 zile la întuneric la T=20°C. După 14 zile au fost 
transferate în bazine speciale pentru uscare, timp de câteva săptămâni. Pungile cu material 
inoculat uscat au fost trimise fiecărui partener din proiect obținându-se prin spălare suspensia de 
inoculare. 

Inocularea s-a făcut în perioada  16 06 -14 07 2008, dimineaţa devreme, la trei date în 
jurul înfloritului cu 60 l suspensie de spori cu concentraţia (o mie de spori/ml, 2000 de 
spori/specie). Înainte şi după inoculare două zile parcelele au fost irigate. 

Infecţia paniculelor cu Fusarium sp. s-a estimat vizual folosind scala de notare 1-9 (1-
fără simptome, 9 - simptome severe pe toate spiculeţele din panicule). 

Procentul de boabe infectate cu Fusarium sp. s-a evaluat sub lupă microscopică în trei 
clase de infecţie: 1-boabe sănătoase, 2 -boabe suspecte de infectie şi cu pete gri, 3-boabe 
distruse, decolorate, mici. 

Statistic s-au analizat descriptori morfo-fiziologici la plante și frecvența atacului 
inoculului de Fusarium ssp. pe panicule și boabe de ovăz calculându-se următorii estimatori: 
media  aritmetica (X), amplitudinea de variație (Xmax, Xmin), varianța (S²), coeficientul de 
variație (%)  coeficientul Kurtosis și coeficienți de corelație (r %). 

 
Rezultate şi discuţii 

Testarea variabilităţii rezistenţei genetice a cultivarelor de ovăz inoculate artificial cu 
Fusarium spp. s-a realizat prin analiza interacţiunii dintre o serie de caractere agronomice şi  
gradul de infecţie cu  fungi pe panicule şi cariopse.  

S-au evaluat următoarele caractere agronomice cu relevanţă în manifestarea infestării: 
zile la înspicat (numărul de zile de la semănat la înspicat), lungimea paniculului (media a cinci 
panicule măsurate în cm), numărul de panicule pe m² (numărul de panicule pe 1 m la două 

a b c d e 
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rânduri alăturate), zile la maturitate (numărul de zile de la semănat la recoltat), MMB (media a 
100 de boabe numărate manual în trei repetiţii şi cântărite). 
 Interpretarea rezultatelor s-a realizat cu ajutorul coeficientului de variație (Cv %) ca 
expresie a diversității materialului biologic studiat și manifestării infecției cu Fusarium ssp. pe 
panicule și semințe (tab. 1). 

 
Tabel 1 

Valorile parametrilor statistici pentru caracterele agronomice  și infecția cu Fusarium spp. pe 
panicul și cariopse la cultivarele de ovăz inoculate artificial 

 
 

Estimatori 

 
Zile 
la 

înspicat 
(nr.) 

 
Lungime 
panicul 
(cm) 

 
Nr. 

panicule 
/ m² 

 
Zile 
la 

maturi- 
tate 

 
MMB 

(g) 

Infecție 
Fusarium 
pe  panicul 
(FHB %) 

Infecție 
Fusarium 

pe 
semințe 
(FDK 2 

%) 

Infecție 
Fusarium 

pe 
semințe 
(FDK 3 

%) 
Media 72.87 19.74 146.71 121.79 24.53 2.16 1.22 1.84 
Min. 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Max. 89.00 36.00 282.00 127.00 38.70 5.00 47.00 36.60 
Kurtosis 24.41 1.06 -0.14 -0.59 1.73 0.41 111.88 29.75 
S² 52.61 22.11 2666.52 7.92 28.18 0.46 16.93 16.62 
S% 9.95 23.80 35.19 2.30 21.60 31.48 336.88 221.19 

În ce privește variabilitatea caracterelor morfo-fiziologice zile la înspicat și zile la 
maturitate se evidențiază un Cv < 10% cultivarele studiate având perioade apropiate la înspicat 
și maturitate. În tabelul 1 se pot observa coeficienți de variație  cuprinși între 20 % < Cv > 30% 
la caracterele agronomice de productivitate (lungimea spicului, număr panicule/m², MMB) ce 
determină o distribuție heterogenă a acestor elemente caracteristice genotipurilor din colecția de 
lucru.  
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 2. Histograme (SPSS Statistics 20) privind dispersia fungilor Fusarium ssp.  
pe clase de infecție în probele testate 
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Infecția cu Fusarium spp. pe panicule și semințe ce s-a manifestat pe genotipurile testate a scos 
în evidență o variabilitate ridicată în cadrul probelor, prezentând coeficienți de variație între 
31.48 și 336.8 % (tab.1). 
 În histogramele din figura 2 se poate observa o distribuție leptocurtică (K >3) la 
Fusarium ssp. clasa 2 de infecție (FDK 2) și clasa 3 de infecție (FDK 3), valorile fiind 
dispersate pe un interval mult mai mare spre coada curbei de variație pentru clasa 2 de infecție a 
semințelor ce indică o probabilitate mărită de existență a surselor de rezistență în genotipurile de 
ovăz testate. 

Tabel 2 
Coeficienți de corelaţie (SPSS Statistics 20) dintre incidenţa Fusarium ssp. și  
caractere morfo-fiziologice la cultivarele testate prin inoculare artificială 

 
Estimatori 

Infecție 
Fusarium 
pe  panicul 
(FHB %)  

Infecție 
Fusarium 
pe semințe 
(FDK 2 %) 

Infecție 
Fusarium 
pe semințe 
(FDK 3 %) 

Zile la înspicat- P -0.075 -0.076 -0.116* 
Sig. (2-tailed) 0.131 0.126 0.019 
Lungime panicul- P -0.092 -0.021 -0.099* 
Sig. (2-tailed) 0.063 0.673 0.045 
Număr panicule/ m²- P -0.027 0.115* -0.052 
Sig. (2-tailed) 0.592 0.020 0.299 
MMB (g) - P 0.169** 0.108* -0.012 
Sig. (2-tailed) 0.001 0.029 0.812 
Zile la maturitate- P -0.160** -0.106* -0.136** 
Sig. (2-tailed) 0.001 0.032 0.006 

P- coeficientul Pearson de corelație, valori bold cu semnificatie (2 -nivele),  * semnificativ la nivelul 0.05, ** - 
distinct semnificativ  la nivelul 0.01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prin prelucrarea statistică a datelor (tab. 2) ca urmare a interacţiunii dintre infecția cu 

Fusarium ssp. la panicul (FHB), pe semințe (FDK2, FDK3) și caracterele morfo-fiziologice 
evaluate s-au obţinut coeficienţi de corelaţie asigurați statistic distinct semnificativ. Astfel, 

Fig. 3.   Dreapta de regresie pentru corelația 
dintre FHB % și zile la maturitate 

Fig. 4. Dreapta de regresie pentru corelația 
dintre FDK 3 % și zile la maturitate 
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coeficienții de corelație Pearson -0.160** între infecția Fusarium ssp. pe panicule (FHB %), 
respectiv - 0.136 ** între infecția  pe semințe clasa 3 (FDK3 %)  și zile la maturitate cu 
semnificație distinctă evidențiază o legătură strânsă între aceste caractere, fusariozele fiind 
influențate de perioada de maturitate a cultivarelor de ovăz. De asemenea, se observă o legătură 
distinct semnificativă între masa a 1000 de boabe (MMB) și infecția cu Fusarium ssp. pe 
panicule reliefată prin valoarea 0.169** a coeficientului Pearson . 

În figurile 3 și 4 liniile de regresie au un caracter descendent evidenţiindu-se  o corelaţie 
negativă între infecţia la nivelul paniculelor (FHB %) respectiv procentul de boabe distruse de 
Fusarium spp. clasa 3 (FDK 3 %)  și zile la maturitate, gradul de atac fiind mai mic în 
cultivarele cu perioadă de vegetație mai lungă.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În figura 5 dreapta de regresie cu caracter ascendent, evidenţiază o corelaţie distinct 
semnificativă între infecţia pe panicule şi masa a 1000 de boabe, infestarea paniculelor fiind mai 
acentuată în accesiile cu MMB mare.  
 
 

Concluzii 
 

În urma testărilor prin inoculare artificială cu mixtură de fungi Fusarium spp. pe 
cultivare de ovăz aparţinând unor categorii biologice diferite au apărut simptome specifice pe 
panicule şi boabe în condiţii de umiditate atmosferică naturală şi artificială. 

Materialul biologic din colecția de testare (specii cultivate și sălbatice) de ovăz a 
prezentat o variabilitate uniformă a caracterelor privind perioada de înspicat și maturitate a 
plantelor și heterogenă  la caracteristicile de productivitate (lungime panicule, număr 
panicule/m², masa a 1000 boabe). 

Inocularea artificială cu Fusarium spp. a scos în evidență o variabilitate ridicată  
heterogenă  a intensității de atac în cadrul probelor, prezentând coeficienți de variație între 31.48 
și 336.8 %. 
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  Infecția pe boabele de ovăz a prezentat o distribuție leptocurtică a valorilor, 
probabilitatea existenței unor surse de rezistență fiind în cultivarele din clasa 2 de infecție cu un 
interval mare de dispersie a datelor spre coada curbei de variație. 
 Dintre caracterele agronomice evaluate au prezentat corelaţii asigurate statistic distinct 
semnificativ zile la maturitate și masa a 1000 de boabe având un rol  important  în manifestarea 
infecţiei pe panicule şi boabe. 
 Infestarea cu fungi Fusarium s-a manifestat diferit pe panicule și boabe, genotipurile cu 
valori mari la masa a 1000 de boabe au prezentat un grad de atac mai ridicat, infecția  
diminuându-se la cultivarele cu perioadă de vegetatie mai lungă. 
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DUŞMANII  NATURALI  AI  GÂNDACULUI  DIN  COLORADO 
 

Enea I. C. - S.C.D.A Suceava 
 

În afară de factorii antropici sau climatici, limitarea populaţiilor de L. decemlineata Say 
este produsă în anumite condiţii de boli, prădători şi paraziţi animali.   

Întrucât insecta a apărut în cultura cartofului de câţiva zeci de ani, acest timp este foarte 
scurt pentru formarea unui complex activ de prădători şi paraziţi și din cei care există, cei mai 
multi sunt pe continentul american (tab.1). Practic, gândacul din Colorado nu are un complex de 
entomofagi suficient de eficace pentru a pune bază pe echilibrul cu fauna utilă (Baicu şi colab., 
1978). Altă cauză ar fi şi chimizarea permanentă  şi intensă a culturilor de cartof, prin care se 
distruge entomofauna naturală, care ar putea fi folosită la combaterea gândacului din Colorado. 
În afară de aceasta, din punct de vedere agricol, caracterul solelor de cartof nu contribuie la 
formarea unei biocenoze bogate. Trebuie să ţinem cont deasemeni şi de caracterele dăunătorului 
care se disting printr-o mare capacitate de adaptare, prolificitate şi capacitate de migrare 
ridicată, având totodată un gust specific şi un aspect respingător pentru prădători. 

 
Tabelul 1 

Parazitoizi, prădători și agenți patogeni care acționează asupra gândacului din Colorado 

Tipul de acțiune Specia Ordinul Stadiul acțiunii 

Chrysomelobia labidomerae Acari adulți 
Edovum puttleri Hymenoptera ouă 
Chrysomelobia labidomerae Acari adulți 
Edovum puttleri Hymenoptera ouă 
Anaphe flavipes Hymenoptera ouă 
Myiopharus aberrans Diptera ouă 
Myoopharus doryphorae Diptera larve 
Meigenia mutabilis Diptera larve 
Megaselia rufipes Diptera adulți 
Heteroorbidită bacterioforă Nematoda adulți 

Parazitoid 

Heterorhabditis heliothidis Nematoda adulți 
Lebia grandis Coleoptera ouă, larve, adulți 
Hippodamia convergens Coleoptera ouă, larve 
Euthyrhynchus floridanus Hemiptera larve 
Oplomus dichrous Hemiptera ouă, larve 
Perillus bioculatus Hemiptera ouă, larve, adult 
Podisus maculiventris Hemiptera larve 
Pselliopus cinctus Hemiptera larve 
Diadema Sinea Hemiptera larve 

Prădător 

Stiretrus anchorago Hemiptera larve 
Bacillus thuringiensis  
subsp. tenebrionis 

Bacteria larve 

Photorhabdus luminescens Bacteria adulți, larve 
Spiroplasma leptinotarsae Bacteria adulți, larve 

Patogen 

Beauveria bassiana Hypocreales adulți, larve 
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În anumite regiuni din Europa există câteva ciuperci entomopatogene care pot infecta şi 
distruge larvele retrase pentru hibernare, pupele si mai ales adulţii retraşi în sol pentru diapauză. 
Ciupercile Beuveria effusa Vuil. şi B. doryphorae Poiss. et Pat, pot infecta până la 50% din 
populaţia gandacului din Colorado în anumite regiuni din Franţa. Deasemeni Bacillus 
leptinotarsae  Whit, provoacă moartea larvelor insectei prin pierderea capacităţii de hrănire ale 
acestora. După pătrunderea în hemocel, ciuperca se multiplică prin formarea de blastospori şi, în 
final, blochează circulaţia sanguină, care duce la dezintegrarea ţesuturilor. Sunt atacate în primul 
rând corpul gras, apoi muşchii, fibrele nervoase, tuburile lui Malpighi etc. Până la decesul 
insectelor, care are loc după 2-14 zile, ciuperca se dezvoltă parazit, apoi îşi continuă dezvoltarea 
saprofit, formând mase miceliene, care se transformă într-un sclerot dens. Miceliul iese la 
suprafaţa insectelor prin regiunile intersegmentare, se dezvoltă, acoperind corpul şi sporulează 
(Entomophthora, Beauveria, etc) (Brudea, 2007). 

Toate stadiile de dezvoltare ale insectelor sunt sensibile la infecţie. Larvele gândacului 
din Colorado sunt mai sensibile la infecţii în primele vârste şi mai rezistente în vârsta a IV-a. 
Receptivitatea la infecţii cu Beuveria bassiana creşte la populaţiile de insecte slăbite fiziologic,  
care rămân în sol după hibernare. Tratarea gândacului din Colorado cu doze subletale de 
insecticide şi cu Beuveria bassiana favorizează instalarea infecţiilor, datorită slăbirii fiziologice 
produsă de insecticid. 

 

 

 
Fig. 1. Gîndacul din Colorado atacat de  nematodul Hexamermis albicans 

(foto original) 
 

Dintre nematozi, din genul Pristiolenchus cel mai bine este studiată specia P. uniformis 
Fedorko et. Stanuszek. Aceşti nematozi au o mare importanţă practică în distrugerea populaţiilor 
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gândacului din Colorado din timpul iernării. Această specie este deosebit de activă, realizând 
infestări între 16% în lunile de vară şi 85% primăvara (Sander, 1975). La fel reprezentanţii 
familiei Mermithidae şi specia Hexamermis albicans Siebold, parazitează generaţiile de vară şi 
de iarnă ale gândacului din Colorado (fig.1). S-au ajuns până la infestări de 50% din indivizi 
(Sander, 1975). Perioada de infestare  până la moartea insectei depinde de temperatura aerului, 
numărul larvelor de invazie, de specia şi stadiul de dezvoltare (48-192 ore). Pentru majoritatea 
insectelor larvele de invazie ale acestor nematozi sunt patogene. Totuşi gândacul din Colorado 
inactivează un numar mic dintre acestea care pătrund în hemolimfă, acoperindu-le cu un înveliş 
de melamină. 

 

     
Fig. 2. Winthemia quadripustulata F. și  Meigenia  mutabilis F. 

 

 
Fig. 3.  Calosoma sycophanta L. și Arma custos F. 

 
În Europa, există două specii de diptere: Meigenia  mutabilis Fall şi Winthemia 

quadripustulata F. care parazitează mai multe specii de insecte printre care şi  larvele 
gândacului din Colorado (fig.2). Ca prădători care atacă frecvent putem enumera: Calosoma 
sycophanta L., Arma custos F. (fig.3), Chilocorus renipustulatus Schr, Picromerus bidens L., 
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Zircona coerulea L., Chrysopa septempunctata Wesm, Tettigonia viridissima L., Staph linidae, 
etc. 

Speciile cele mai răspândite care pot contribui la diminuarea populaţiei speciei 
Leptinotarsa decemlineata Say sunt: Nabis rugosus L., Perillus bioculatus F. (fig.4), Arnia 
custos F., Calosoma sycophanta L., Meigenia mutabilis F., etc (Lazăr şi colab., 1980). 

 

        
Fig. 4.  Nabis rugosus L. și Perillus bioculatus F. 

 
În regiunile de origine ale insectei, în limitarea populaţiilor gândacului din Colorado 

contribuie mai mulţi prădători printre care: Coccinella novemnotata Herbst, Hippodamia 
convercalidum F., Harpalus caliginosum F., Lebia grandis Hentz, Podisus maculiventris Say 
(Manolache, 1953) (fig. 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Lebia grandis Hentz și Podisus maculiventris Say 
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Manole şi colab., (1996), citat de Poşta (2005), arată că în procesul combaterii biologice 
a gândacului din Colorado în diferite zone de cultură din România, s-a reuşit identificarea a trei 
noi specii prădătoare ale acestui dăunător şi anume: Vespula germanica L. (Hymenoptera-
Vespidae), Zicrona coerulea L. (Heteroptera-Pentatomidae) şi Arma custos F. (Heteroptera-
Pentatomidae).  

În ultima perioadă se practică înmulţirea şi răspândirea în cultură a unui 
microhimenopter ovifag - Odovum putleri. Utilizarea acestui parazit conduce la reducerea 
populaţiilor gândacului din Colorado sub P.E.D. (Oltean, 2005). 
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 VARIABILITATEA  CARACTERISTICILOR  AGRONOMICE  SUB  ACȚIUNEA 
BOLILOR  LA  POPULATII  LOCALE  DE  ORZ  INCLUSE  Î N  COLECȚIA 

EUROPEANĂ   AEGIS  
 

Domnica Daniela Placintă, Danela Murariu 
Banca de Resurse Genetice Vegetale ‘’Mihai Cristea’’ Suceava 

 
Introducere 

 
 Colecția europeană AEGIS este un sistem integrat pentru resurse genetice vegetale în 
alimentaţie şi agricultură din Europa, ce are drept  scop conservarea de accesii genetice unice, 
uşor disponibile pentru ameliorare şi cercetare. Conservarea în bănci de gene a acestor accesii 
europene, ce constituie colecţia este bazată pe standarde de calitate acceptate în mod comun, 
independent de locul unde sunt localizate fizic disponibile în concordanţă cu termenii şi 
condiţiile Tratatului Internaţional de Resurse Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi 
Agricultură (ECPGR, 2009). 
  Identificarea, menținerea viabilității, integrității genetice, a stării de sănătate a 
semințelor și caracterizarea germoplasmei sunt principii de bază adecvate standardelor de 
securitate pentru genotipurile incluse în colecție (AEGIS, 2013). Caracterizarea germoplasmei 
plantelor fiind expresia unor caractere morfologice, fiziologice, agronomice cu heritabilitate 
ridicată poate fi limitată uneori de incidența  bolilor ce afectează calitatea datelor și mărimea 
colecției. 
 In acest sens, studiul actual are drept scop determinarea variabilității unor caracteristici 
agronomice cantitative sub acțiunea bolilor la unele populații locale de orz originare din diferite 
zone din România incluse în colecția europeană. 

 
Material Și metoda de cercetare 

 
 Baza de date europeană la orz include 135320 intrări păstrate în 33 de bănci de gene 
europene. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, deține o colecție  de peste 942 de 
probe colectate din zonele montane și submontane ale României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Site-urile de colectare pentru probele luate în studiu 
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 Materialul biologic din acest studiu este reprezentat de 58 de probe ce aparțin 
populațiilor locale din diferite zone din România (fig.1). 

Caracterizarea morfo-fiziologică s-a efectuat într-un sistem experimental adecvat bazat 
pe utilizarea descriptorilor de caracterizare-evaluare editați de Bioversity Internațional (IPGRI, 
1994).  

S-au folosit 8 descriptori morfologici pentru caracterizarea arhitecturii plantelor: talia 
plantelor, numărul de frați fertili/plantă, lungimea spicului principal, numărul de boabe /spicul 
principal, greutatea boabelor/spicul principal, numărul de boabe la plantă, greutatea boabelor la 
plantă, masa a 1000 de boabe.  

Pentru aprecierea intensităţii şi frecvenţei atacului bolilor în câmpul experimental s-au 
efectuat observaţii ochiometrice folosind scheme tipice şi sistemul de notare FAO cu note de la 
1-9 (1- imun la boala, 9- înalt susceptibil). 

Statistic s-au analizat toți descriptorii menționați pentru arhitectura plantelor și frecvența 
atacului bolilor foliare calculându-se următorii estimatori: media  aritmetica (X), amplitudinea 
de variație (Xmax, Xmin), varianța (S²), coeficientul de variație (%)  coeficientul Kurtosis și 
coeficienți de corelație (r %). 

  
Rezultate și discuții 

 
 În acest studiu s-au determinat în laborator 3 descriptori morfologici care oferă o 
imagine asupra arhitecturii plantelor și 5 descriptori la spic și bob ce constituie elemente 
importante ale capacității de producție a materialului biologic analizat (tab. 1).  
 Interpretarea rezultatelor s-a realizat cu ajutorul coeficientului de variație (Cv %) ca o 
expresie a diversității materialului biologic studiat. 

Tabelul 1 
Valorile parametrilor statistici pentru caracterele agronomice  la  populațiile 

 locale de orz testate 
 
 

Estimatori 

 
Talia 

plantei 
(cm) 

 
Nr. 
frați 

fertili/ 
plantă 

 
Lungime 

spic 
principal 

(cm) 

 
Nr. 

boabe/ 
spic 

principal 

Greutate 
boabe/ 
spic 

principal 
(g) 

 
Nr. 

boabe/ 
plantă 

 
Greutate 
boabe/ 
plantă 

(g) 

 
Masa 

a 
1000 de 
boabe 

Media 74.70 6.11 9.40 32.65 1.67 173.78 7.44 45.09 
Min. 53.70 1.40 7.00 18.00 0.70 49.10 1.70 23.60 
Max. 94.20 13.60 17.20 62.80 2.88 666.00 29.90 120.50 
S² 119.21 10.50 2.61 152.90 0.31 14517.96 24.15 198.69 
S% 14.60 53.02 17.12 37.88 32.93 69.30 65.90 31.27 

  
 În tabelul 1 se pot observa coeficienți de variație (Cv < 20%) la talia plantelor și 
lungimea spicului indicând o uniformitate a acestor caractere în cadrul probelor testate. 
 Coeficienți de variație (Cv > 30%) s-au înregistrat la caracterele agronomice de 
productivitate ce evidențiază o variabilitate mărită, neuniformă a capacității de producție 
specifice populațiilor locale de orz studiate, originare din diverse zone ecologice ale țării.  
 Boli ca: Erysiphe graminis, Helminthosporium sativum, Helminthosporium gramineea, 
Puccinia hordei, Helminthosporium teres ce s-au manifestat la genotipurile studiate au scos în 



 47 

evidență o variabilitate ridicată în cadrul probelor, prezentând coeficienți de variație între 0 și 
34.3 % (tab. 2). 

Tabelul 2 
Valorile parametrilor statistici privind bolile populațiilor locale testate 

Estimatori Erysiphe 
graminis 

Helminthosporium 
sativum 

Helminthosporium 
gramineea 

Puccinia 
hordei 

Helminthosporium 
teres 

Media 7.50 6.81 0.33 0.87 2.27 
Min. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Max. 33.02 34.31 5.97 2.50 13.20 
Kurtosis 4.79 2.35 13.75 -0.91 4.59 
S² 39.40 57.32 1.24 0.60 6.78 
S% 83.70 111.16 336.36 89.65 114.53 
  S-au determinat statistic coeficienți de variație (Cv> 30 %)  la toate bolile manifestate 
indicând o distribuție puternic heterogenă a acestora în populațiile locale studiate, în cazul 
micromicetei Helminthosporium gramineea coeficientul de variație cu valoarea de 336,3 % 
atingând nivelul cel mai ridicat de variabilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 2. Histograme ( SPSS Statistics 20) privind dispersia bolillor în probele testate 
  
 În histogramele din figura 2 se poate observa o distribuție platikurtikă (K< 3) a valorilor 
la Helminthosporium sativum, populațiile infestate fiind dispersate pe un interval mai mare în 
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jurul valorii medii si mai puțin spre coada curbei de variație, probabilitatea de determinare a 
surselor de rezistență fiind mică.  
 La Helminthosporium gramineea a cărui distribuție leptokurtică (K> 3)  evidențiază o 
variabilitate ridicată a valorilor spre coada curbei de variație indică o probabilitate mărită de 
existență a surselor de rezistență în genotipurile testate comparativ cu Helminthosporium teres 
unde distribuția leptokurtică (K> 3) indică  valori dispersate atât în jurul valorii medii cât și în 
coada curbei de variație. 

Tabelul 3 
Coeficienții de corelație (SPSS Statistics 20) dintre incidența bolilor și caracterele 

agronomice la 58 populații locale luate în studiu  

P- coeficientul Pearson de corelație, valori bold cu semnificatie (2 -nivele),  * semnificativ la nivelul 0.05, ** - 
distinct semnificativ  la nivelul 0.01 
 

  
Erysiphe 
graminis 

Helminthosporium 
sativum 

Helminthosporium 
gramineea 

Puccinia 
hordei 

Helminthosporium  
teres 

Talia plantei - P -0.038 -0.268* -0.208 -0.267* -0.085 
Sig. (2-tailed) 0.775 0.042 0.116 0.043 0.525 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Număr fra ți 
fertili -  P 

 
-0.169 

 
-0.298* 

 
-0.121 

 
-0.298* 

 
0.022 

Sig. (2-tailed) 0.206 0.023 0.367 0.023 0.870 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Lungime spic 
principal- P 

 
0.096 

 
-0.233 

 
0.176 

 
-0.002 

 
0.369**  

Sig. (2-tailed) 0.475 0.078 0.187 0.990 0.004 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Număr 
boabe/spic 
principal - P 

 
0.135 

 
0.340**  

 
-0.187 

 
-0.003 

 
-0.375**  

Sig. (2-tailed) 0.313 0.009 0.160 0.980 0.004 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Greutate 
boabe/spic 
principal - P 

 
0.092 

 
0.346**  

 
-0.230 

 
0.001 

 
-0.430**  

Sig. (2-tailed) 0.492 0.008 0.082 0.995 0.001 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Număr 
boabe/planta - P 

 
-0.242 

 
-0.104 

 
-0.175 

 
-0.313* 

 
-0.231 

Sig. (2-tailed) 0.068 0.438 0.190 0.017 0.081 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Greutate 
boabe/plantă- P 

 
-0.284* 

 
-0.078 

 
-0.210 

 
-0.318* 

 
-0.260* 

Sig. (2-tailed) 0.031 0.562 0.113 0.015 0.048 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
Masa a 1000 de 
boabe- P 

 
-0.076 

 
0.141 

 
-0.048 

 
0.013 

 
-0.125 

Sig. (2-tailed) 0.569 0.293 0.721 0.923 0.351 
Nr.probe 58 58 58 58 58 
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 S-au determinat statistic coeficienți de corelație între incidența bolilor și descriptori la 
plante, spic și boabe. S-au stabilit legături slab semnificative și distinct semnificative între boli 
ca: Erysiphe graminis, Helminthosporium sativum, Puccinia hordei, Helminthosporium teres și 
caracterele analizate. Micromicete ca Helminthosporium sativum  ( -0,268* ; - 0,298*) și 
Puccinia hordei (- 0,267*;  - 0,298*) au influențat slab semnificativ talia plantelor și numărul de 
frați fertili semnalându-se un atac scăzut mai ales în populațiile cu plante înalte puternic 
înfrățite. De asemenea, între infecția cu Helminthosporium teres ( 0,369**) și lungimea spicului 
s-a evidențiat o corelație asigurată statistic distinct semnificativ ce arată o intensitate mărită a 
bolii în populațiile cu spice principale lungi.  
 Corelații distinct semnificative s-au stabilit și între Helminthosporium sativum (0,340**; 
0,346**) respectiv Helminthosporium teres (- 0,375**; - 0.430**) și descriptori precum numărul 
de boabe și greutatea acestora pe spicul principal. În figura 3 liniile de regresie ascendente 
evidențiază atacul progresiv al micromicetei Helminthosporium sativum la spicele principale cu 
greutate și număr de boabe mare.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Drepte de regresie pentru corelații între Helminthosporium sativum   
și nr.de boabe /spic principal;  greutatea boabelor/spic principal 

 
 Dreptele de regresie descendente din figura 4 prezintă o intensitate a atacului  
micromicetei Helminthosporium teres slabă pe măsură ce crește greutatea și numărul de boabe 
din spicul principal. Atacul diferențiat al celor două helmintosporioze este influențat de perioada 
infecției spicului, Helminthosporium teres produce infestări înainte de înflorit, scade în timpul 
înfloritului și în zilele următoare iar Helminthosporium sativum infestează slab la înflorit, 
puternic în perioada coacerii lapte-ceară- maturitate și chiar spre sfârșitul perioadei de vegetație 
fiind o specie oportunistă (Raicu C. și colab., 1978). 
 
 

y = 0.5557x + 28.864
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y = 0.0253x + 1.5019
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Fig. 4. Drepte de regresie pentru corelații între Helminthosporium teres 
  și nr.de boabe/spic principal; greutatea boabelor/spic principal 

  
 Greutatea boabelor pe plantă a fost influențată slab semnificativ de Erysiphe graminis (-
0,284*), Puccinia hordei (-0,318*) și Helminthosporium teres (-0,260*) acestea infestând 
foliajul, tulpinile, mai puțin semințele cu excepția helminthosporiozei reducând capacitatea 
fotosintezei și apariția sterilității la spice. 

 
Concluzii 

 Populațiile locale de orz incluse în colecția europeană AEGIS, originare din zonele 
montane și submontane ale țării prezintă o variabilitate uniformă a caracterelor privind talia 
plantelor și numărul de frați fertili și  puternic eterogenă  la caracteristicile de productivitate ce 
arată o capacitate de producție neuniformă. 
 S-au manifestat la genotipurile studiate boli ca: Erysiphe graminis, Helminthosporium 
sativum, Helminthosporium gramineea, Puccinia hordei, Helminthosporium teres cu 
variabilitate ridicată a gradelor de atac și coeficienți de variație cu valori ridicate  (Cv >30 %) . 
 Speciile Helminthosporium sativum, Helminthosporium gramineea, Helminthosporium 
teres au prezentat o distribuție platicurtică și leptocurtică a valorilor, probabilitatea existenței 
unor surse de rezistență evidențiindu-se la micromiceta Helminthosporium gramineea cu un 
interval mare de dispersie a datelor spre coada curbei de variație. 
 Coeficienții de corelație slab semnificativi dintre micozele Erysiphe graminis, Puccinia 
hordei și caracterele agronomice analizate au evidențiat  o oarecare influență a bolilor asupra 
taliei, numărului de frați fertili, greutății și numărului de boabe pe plantă. 
 Corelațiile asigurate statistic cu semnificație distinctă dintre Helminthosporium sativum, 
Helminthosporium teres și descriptori precum greutatea și numărul de boabe la spicul principal 

y = -1.7808x + 36.691
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au arătat o legatură strânsă între aceste caractere și un mod diferit de acțiune al intensității 
bolilor ca urmare a perioadei diferite de infecție la spic. 
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MORFOLOGIA EXTERNA A SPECIEI  LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY 

 
Enea I.C., Bodea D. -  S.C.D.A Suceava 

 
Gândacul din Colorado (L. decemlineata Say) îşi are originea în America de Nord, în 

regiunea Munţilor Stâncoşi, în steple platoului din Colorado, de unde îşi trage şi numele. Este 
sinonim cu Chrysomela decemlineata Say, Doryphora decemlineata Rogers,  Polygramma 
(Chev.) decemlineata Mels. și face parte din Clasa Insecta, ordinul Coleoptera, familia 
Chrysomelidae. A fost descris pentru prima dată de entomologul americam Thomas Say în anul 
1824 care l-a numit Chrysomela decemlineata Say, dar a fost descoperit de Thomas Nuttal în 
anul 1811 (Jaques, 1988). Până în anul 1850 el se întâlnea sporadic pe diferite specii de cartof 
sălbatic (Solanum demissum, S. rostratum, S. carolinense). 

După anul 1850 când a început cultivarea cartofului în regiunile din nordul Americii, 
gândacul a trecut la noua specie cultivată care îi oferea o hrană superioară din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ şi care nu dispunea de mijloace naturale de apărare împotriva acestui 
dăunător. Datorita schimburilor comerciale acesta a putut migra spre alte zone astfel încât până la 
sfârşitul secolului XX, a devenit o problemă în toată Europa, Asia Mică, Asia Centrală şi China.  

În ţara noastră, gândacul din Colorado a fost semnalat prima dată în anul 1952 în 
comuna Săpânţa, din judetul Maramureş. Acest focar ca şi altele semnalate ulterior (1953, 1954, 
1955) în localităţi din judeţul Timiş, au fost lichidate. 

Începand din anul 1956, dăunătorul  este semnalat în mai multe focare din vestul ţării 
(judeţele Timiş, Arad, Bihor). Cu toate măsurile severe care s-au luat la acea dată extinderea 
acestuia nu a putut fi oprită, astfel că în prezent el se găseşte  răspândit pe tot cuprinsul ţării, 
fiind considerat dăunătorul principal al culturilor de cartofi. 

În judeţul Suceava atacuri mai importante s-au semnalat începând cu anii 1962 - 1963,  
iar în anii care au urmat frecvenţa a fost cu mult mai mare (Ignătescu, 1969). La început, 
gândacul din Colorado a înaintat de la vest la est, apoi spre sud-est şi mai puţin spre nord-est, cu 
o viteză variabilă de la an la an, în funcţie de condiţiile climatice şi intensitatea zborului 
adulţilor hibernanţi 

Numele  gândacului de Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say), s-a format prin 
asocierea a două cuvinte: Leptinotarsa care  reprezintă forma din limba latină a cuvântului 
grecesc pentru “picioare delicate”, iar decemlineata provine din limba latină şi înseamnă “cu 
zece dungi”. Genul Leptinotarsa conţine peste 30 de specii de gândaci care au caracteristici 
esenţiale comune, cei mai cunoscuţi fiind L. behrensi Harold, L. collinsi  Wilcox, L. 
decemlineata Say, L. defecta Stal, L. haldemani Rogers L. juncta Germar, L. lineolata Stal,  L. 
peninsularis Horn, L. rubiginosa Rogers, L. texana Schaeffer, L. tlascalana Stal, L. tumamoca 
Tower, dar cele mai întalnite şi cunoscute sunt speciile: L. decemlineata Say,  L. juncta Germar 
(gândacul fals de Colorado),  L. texana Schaeffer  şi  L. Defecta Stal.  

Familia Chrysomelidae (gândaci lucioşi)  este familia gândacilor de frunză şi conţine 
peste 35.000 de specii descrise. Coleoptera este ordinul gândacilor, care însumează peste 
350.000 de specii şi provine din greacă (koleos - teacă şi pteron - aripă), ceea ce înseamnă că 
insectele au o pereche de elitre, care le acoperă aripile adevărate.  

Alte denumiri ale gândacului din Colorado: Colorado beetle (Anglia),   Doryphore de la 
pomme de terre (Franţa), Kartoffelkäfer (Germania), Escarabajo de la patata (Spania),  
Koloradskii kartofelnyi zhuk (Rusia), etc. Există mai multe specii de Leptinotarsa, foarte 
apropiate din punct de vedere morfologic cu L. decemlineata și care sunt mai mult sau mai puțin 
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pagubitoare pentru solonaceae, dar mai importante sunt trei: Leptinotarsa texana S., L. Defecta 
S. și L. Juncta. Acestea se pot distinge foarte uşor  prin numarul diferit de benzi de pe elitre: L. 
texana Schaeffer prezintă patru dungi pe fiecare elitră, L. defecta Stal are două benzi mai scurte, 
în timp ce L. decemlineata Say prezinta câte cinci dungi pe  fiecare din cele două elitre. 

Cele două specii (L. texana Schaeffer (fig.1, a)  şi L. defecta Stal (fig.1, b)) au fost  
introduse în Africa de Sud ca agenţi de control biologic. Ele sunt utilizate cu succes pentru 
controlul unei buruieni problemă  (Solanum elaeagnifolium Cav). 

L. juncta Germar (fig.1, c) diferă de L. decemlineata Say la prima vedere printr-o dungă  
de culoare maro care desparte cele două elitre în partea dorsală şi o bandă mai lată de pe 
lateralul elitrelor. Denumirea gandacului fals de Colorado este înşelătoare pentru că acesta 
produce pegube însemnate la cartof, dar nu este la fel de celebru ca L. decemlineata Say. 

 

  

                     a                                                     b                                                c 
Fig. 1.  L. texana Schaeffer (a), L. defecta Stal (b) şi L. juncta Germar (c)  

    
Adultul gândacului din Colorado are corpul de 9-12 mm lungime, oval, convex dorsal, 

de culoare galbenă - portocalie, cărămizie. Corpul este format din trei segmente: capul, toracele 
şi abdomenul (fig.2). 
 

 
 

Fig. 2. Gândacul din Colorado - vedere dorsală (foto original) 
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Adulţii tineri cântaresc între 60-130 mg. Capul şi scutul  de la primul segment al 
toracelui sunt de culoare galben-portocalie. Partea ventrală a dăunătorului este de culoare 
portocalie  cu pete negre şi acoperit cu perişori scurţi.                            

Capul şi segmentele sale. Capul este ortognat, retras sub pronot, de culoare roşcat-
închis, prezintă o pată mediană triunghiulară neagră cu deschizătura spre partea anterioară şi 
două pete postero-laterale negre, adesea fuzionate cu precedenta şi câteodată şi între ele (Perju, 
1995). Petele sunt vizibile atunci când capul se găseşte în poziţie orizontală. 
           Aparatul bucal este format dintr-o serie de piese care se găsesc în jurul gurii şi are rol de 
apucare, sfărâmare şi introducere a alimentelor în gură (fig.3). La gândacul din Colorado 
aparatul bucal este conformat pentru rupt şi masticat  şi este cel mai primitiv şi mai întâlnit tip 
de aparat bucal la insectele defoliatoare şi coleoptere în general. Labrum (lbr), sau buza 
superioară, reprezintă o prelungire a capului ca o piesă nepereche, articulată mobil la clipeus, 
chitinizată şi de formă variată, care închide orificiul bucal în partea superioară. Mandibulele (m) 
sunt puternic chitinizate şi sunt aşezate faţă în faţă sub labrum, servesc la ruperea şi mărunţirea 
hranei. 

Maxilele sunt piese perechi, simetrice, situate imediat sub mandibule, care servesc la 
triturarea alimentelor; sunt mai puţin chitinizate şi formate din cardo, stipes, la care se prinde 
lateral un palp maxilar (p max) articulat şi distal, doi lobi maxilari: unul extern - galea şi unul 
intern – lacinia. Labium (lb), sau buza inferioară, este o piesă nepereche care provine din unirea 
parţială a două perechi de maxile (fig.3). 

 

    

Fig. 3.  Capul şi aparatul bucal (foto original) 
               

Porţiunea bazală este constituită dintr-o piesă bazală - submentum, de care anterior se 
prinde mobil - mentum. De mentum, la exterior se fixează o pereche de palpi labiali (p. lab), spre 
interior se articulează doi lobi labiali externi (paraglosse) şi doi lobi labiali interni (glosse). 
Labium închide orificiul bucal în partea inferioară. 

Pe părţile laterale ale capului se găsesc ochii  şi antenele filiforme  constituite din 12 
articule, primele şase de la bază de culoare deschisă, iar următoarele şase, spre vârf de culoare 
mai închisă spre negru. O antenă se compune din: scapus (sc) sau articul bazal, care se inseră pe 
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cap printr-o fosetă antenară (ia), înconjurată de o ridicătură numită condil antenifer; pe scapus 
se inseră al doilea articul numit pedicel (pd), acţionat de muşchii scapusului, care înclină antena; 
urmează  flagelul sau funiculul (fl), un grup de mai multe articule (fig.4). 

                                                       

Fig. 4.  Antena şi locul de inserţie a acesteia (foto original) 

 
Pronotul (partea de deasupra toracelui) are o culoare mai deschisă decât capul şi prezintă 

11-13 pete negre, de diferite mărimi; petele negre de pe partea mediană  alcătuiesc forma 
literelor V,U sau H (Perju, 1995) (fig.5). Scutelul este galben brun. 

 

            
 

Fig. 5.  Pronotul (foto original), variatia petelor pe pronot 
 
Toracele este a doua regiune a corpului alcătuit din trei segmente: segmentul anterior - 

protorace (pr), median - mezotorace (mz) şi posterior - metatorace (mt) (fig. 6).  
Fiecare segment  poartă câte o pereche de picioare, iar pe mezotorace  şi metatorace, câte 

o pereche de aripi. Segmentele sunt alcătuite dintr-o serie de scuturi sau sclerite, care se numesc 
tergum, sau notum, pentru scleritul dorsal, sternum, sau gastrum, pentru scleritul ventral şi 
pleure, scleritele laterale, care  unesc pe cele două. Mezo - şi metanotul sunt divizate în mai 
multe regiuni şi anume: tergum prezintă în partea anterioară - prescut, mediană - scut, 
posterioară - scutellum şi postscutellum, intim sudate  între ele; asemănător şi sternul este 
împărţit în: presternum, sternum, sternellum şi poststernellum: pleurele sunt alcătuite din două 
sclerite, anterior - epistern şi posterior - epimerum, separate printr-o sutură pleurală, oblică. 
Legătura dintre pleure cu tergitele şi sternitele se realizează prin membrane de articulaţie - 
conjuntive, care dau posibilitatea de mărire a volumului în timpul respiraţiei, hrănirii, 
reproducerii etc. Pe conjunctive se găsesc stigmele, care sunt orificii respiratorii (fig. 6). 
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Fig. 6. Gândacul din Colorado - vedere ventrală (b) 

Insecta prezintă două perechi de aripi: aripile membranoase şi elitrele (fig. 7 - a, b), 
inserate pe mezo şi metatorace, în dreptul scutului. Aripile membranoase sunt bine dezvoltate. 
Ele sunt de două ori mai lungi decât elitrele, mai întâi transparente, apoi roşii sau brune mai 
pronunţate la marginea costală. În stare de repaus acestea se pliază sub elitre. 

 

                                     
                                             a                                             b 

Fig. 7.  Aripile membranoase (a)  şi elitrele (b) (foto original) 
 
Elitrele sunt de culoare galben deschis sau galben roşcat. Fiecare elitră prezintă câte 

cinci dungi longitudinale caracteristice de culoare neagră mărginite de şiruri de puncte, de unde 
şi denumirea de „decemlineata”. 

Adulţii tineri din perioada de vară se deosebesc uşor de cei care au iernat. Cei tineri au 
aripile superioare moi, iar cele inferioare rămân mult timp necolorate, (fig. 8, a), în timp ce 
adulţii hibernanţi au aripile superioare de culoare închisă, iar cele inferioare de culoare roşie 
(fig. 8, b). 



 57 

                                                            

                a  

          b                  

Fig. 8.  Diferențieri intre adulții tineri (a) și cei hibernanți (b) 

 
Pe fiecare segment toracic se articulează o pereche de picioare, pe partea latero-ventrală, 

în cavităţile coxale formate de scleritele pleurale şi sternite. Picioarele în număr de şase sunt mai 
închise la culoare decât corpul, iar la partea inferioară tarsele sunt negre. Piciorul este alcătuit 
din: coxă, trochanter, femur, tibie, tarse și pretarse (fig. 9). 

 

 

Fig. 9. Piciorul 

Abdomenul, a treia regiune a corpului insectei este format din 9 segmente. Este ultima şi 
cea mai voluminoasă parte a corpului insectelor, în interiorul căruia se găsesc cea mai mare 
parte din sistemele digestiv, respirator, circulator, excretor și reproducător.   

Segmentele abdominale (uromere) prezintă dorsal scleritele - urotergite, ventral - 
urosternite şi lateral - uropleurite, pe care se găsesc stigmele (fig.6). La gândacul din Colorado 
elitrele acoperă abdomenul şi îl protejează, astfel încât urotergitele sunt mai reduse şi slab 
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chitinizate, urosternitele mai dezvoltate şi chitinizate, iar uropleuritele sunt împinse spre partea 
dorsală. 

Sexele se deosebesc între ele prin forma ultimului segment abdominal  ventral (sternit), 
care la mascul este mai convex şi are marginea posterioară uşor trunchiată, pe când la femelă 
este rotunjit sau uneori ascuţit. În plus, masculul prezintă pe ultimul segment abdominal, 
ventral, o uşoară adâncitură (fossetă).  În general masculii au forma corpului alungită şi adesea 
sunt mai mici decât femelele (Manolache, 1953). Raportul între sexe este de 1 : 1. 
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