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CERECETĂRI PRIVIND EPOCA DE RECOLTARE LA SORGUL 

ZAHARAT CULTIVAT ÎN CONDIȚIILE SOLURILOR NISIPOASE 
 

RESEARCH ON THE HARVESTING EPOCH AT SWEET SORGHUM 

CULTIVATED IN SANDY SOILS CONDITIONS 

*BĂJENARU Maria-Florentina, DRĂGHICI Iulian, DRĂGHICI Reta,  

PARASCHIV Alina Nicoleta, CROITORU Mihaela, STOICA Maria-Milioara 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri  Dăbuleni 

*mariaciuca92@yahoo.ro  

 
Cuvinte cheie: biomasă, apă totală, zahăr Brix, clorofilă 

Keywords: biomass, total water, Brix sugar, chlorophyll 

 

REZUMAT 

Cercetările efectuate în perioada 2018-2020, la sorgul zaharat cultivat în condițiile 

solurilor nisipoase din sudul Olteniei, au vizat optimizarea producției de biomasă și 

conținutul de zaharuri, în funcție de epoca de recoltare. Rezultatele obținute subliniază 

diferențieri semnificative ale înălțimii plantei, diametrului tulpinii, indicelui suprafeței 

foliare, conținutului de zahăr din tulpină și producției de biomasă. Astfel, producția de 

biomasă a înregistrat un maxim la recoltarea în faza de lapte-ceară a bobului (80,62 

t/ha), cu o diferență de producție de 8,06 t/ha, nemnificativă față de media epocilor de 

recoltare și de 13,93 t/ha, față de recoltarea în faza de înflorire. Cel mai mare conținut 

de zahăr în tulpină a fost înregistrat la maturitatea fiziologică a bobului (19,20 %). 

 

ABSTRACT 

The research carried out in the period 2018-2020, for sweet sorghum cultivated in 

sandy soils in southern Oltenia, aimed at optimizing biomass production and sugar 

content, depending on the harvest epochs. The results obtained highlight significant 

differences in plant height, stem diameter, leaf surface index, stem sugar content and 

biomass production. Thus, the biomass production registered a maximum at the 

harvest in the milk-wax phase of the grain (80,62 t/ha), with a production difference of 

8.06 t/ha, insignificant compared to the average of the harvesting epocs and 13.93 

t/ha, compared to the harvest in the flowering phase. The highest sugar content in the 

strain was recorded at the physiological maturity of the grain (19.20%). 

 

INTRODUCERE 

Sorgul zaharat este o plantă cu eficiență fotosintetică și productivitate ridicată, 

tipul fotosintetic C4 oferind acestei specii de plante capacitatea de a realiza 

fotosinteza chiar și în concentrații scăzute de dioxid de carbon, precum și în 

condiții de arșiță. Plantele de sorg zaharat au un conținut ridicat de zahăr în sucul din 

tulpină. Zahărul este compus în principal din zaharoză (70 - 80%), fructoză și glucoză, 

asemănător cu sfecla de zahăr. Zahărul poate fi fermentat cu ușurință pentru a 

produce etanol, care poate fi utilizat drept combustibil pentru vehicule. Până în 

mailto:*mariaciuca92@yahoo.ro
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prezent, sorgul zaharat a devenit o plantă energetică foarte renumită în lume (Lu Nan 

și colab.,1994).  

Calitatea sorgului zaharat și a sucului obținut depinde în mare parte de 

momentul recoltării. Cultura de sorg zaharat destinată obținerii sucului trebuie recoltată 

în faza în care se înregistrează cel mai mare conținut de zahăr. Literatura de 

specialitate menționează că, pe măsură ce planta avansează la maturitate, calitatea 

sucului se îmbunătățește prin creșterea procentului de zaharoză și scăderea celui de 

glucoză (Antohe I. și colab.,1991). Creșterea procentului de zaharoză oferă 

posibilitatea ca din planta de sorg zaharat să fie extras, pe lângă sirop, și zahărul. 

Rezultatele obținute de Băbeanu Cristina și colab. în 2017, la unii hibrizi de sorg 

zaharat cultivați în sud-vestul Romaniei, arată un conținut solid solubil ridicat. 

S-au făcut studii asupra zahărului din sorgul zaharat, în funcție de stadiul de 

recoltare, și asupra implicației acestuia asupra alimentelor, nutrețurilor și utilităților sale 

ca și combustibil, dar rezultatele sunt minime. Tsuchihashi și Goto (2004) au lucrat la 

timpul de recoltare al sorgului zaharat și au constatat că este optim în faza de lapte 

ceară, dar nu au luat în considerare efectul diferitelor etape de recoltare asupra 

proprietăților zahărului și calității boabelor.  

Nivelul clorofilei indică activitatea fotosintetică a plantei și poate fi utilizat pentru 

a stabili maturitatea și etapa de recoltare a tulpinii de sorg zaharat. Conținutul ridicat 

de clorofilă din frunze este legat de activitatea fotosintetică ridicată și invers, 

detectarea conținutului de clorofilă poate fi utilizată pentru a decide stadiul de recoltare 

adecvat pentru producția de alcool. Zarco-Tejada și colab., 2003, au observat că 

concentrația scăzută a conținutului de clorofilă din frunze este un indicator al deficienței 

de azot și poate indica falsă maturitate în cultură (Moses Owuor Oyier și colab., 2017).  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 
Cercetările efectuate în perioada 2018-2020, la sorgul zaharat cultivat în 

condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei, au vizat optimizarea producției de 

biomasă și conținutul de zaharuri, în funcție de epoca de recoltare. 

Experiența a fost amplasată după metoda blocurilor randomizate în 3 repetiții. 

Au fost studiate 3 variante de recoltare la hibridul de sorg zaharat BMR Gold: 

• V1 - faza de înflorire a plantelor; 

• V2 – faza de lapte-ceară a bobului; 

• V3 – faza de maturitate fiziologică a bobului. 

Cultura de sorg zaharat a fost amplasată în condiții de irigare pe  un sol nisipos, 

cu o neuniformitate accentuată din punct de vedere chimic. Analizele de calitate ale 

solului au reliefat un conţinut de azot cuprins între 0,035% şi 0,13%, valori care indică 

o stare de aprovizionare a solului redusă spre bine aprovizionat în azot, un conținut de 

fosfor extractibil cuprins între 59 ppm şi 115 ppm, valori care caracterizează solul ca 

fiind bine aprovizionat în fosfor, iar valorile potasiului schimbabil arată o stare de 

aprovizionare redusă spre mijlocie (24 -62 ppm). Carbonul organic a prezentat valori 

în intervalul 0,19% - 0,65%, ceea ce indică o stare de aprovizionare a solului în materie 

organică redusă, cu porțiuni spre mijlocie, iar pH-ul solului a oscilat între 4,83 şi 6,13, 

valori care arată o reacţie moderat - puternic acidă spre slab acidă. Au fost efectuate 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oyier%20MO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255577
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observații și determinări privind talia plantei, diametrul tulpinii, procentul de zahăr din 

tulpină, indexul suprafeței foliare, clorofila din frunze,  procentul de apă din frunze, 

producția de biomasă. Rezultatele obținute au fost analizate prin metoda analizei 

varianței (ANOVA) și cu ajutorul funcțiilor matematice. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Ritmul de creștere la hibridul de sorg zaharat BMR Gold  a variat în intervalul 

0,43 - 3,91 cm, cea mai mare creștere s-a înregistrat la 42 de zile de la răsărire (0,91 

cm), (figura 1). Ritmul de creștere al tulpinii în primele 40 de zile de la răsărire este 

mai redus, deoarece planta își dezvoltă mai mult sistemul radicular. 

 

 
Figura 1. Ritmul de creștere înregistrat la hibridul de sorg zaharat BMR Gold 

Figure 1. Growth rate of the BMR Gold sweet sorghum hybrid 

 

Rezultatele obținute privind măsurătorile biometrice asupra taliei plantei și 

diametrului tulpini la sorgul zaharat (hibridul BMR Gold), sublinază diferențieri în 

funcție de epoca de recoltare. Astfel, cele mai mari valori privind talia plantei s-au 

înregistrat când sorgul zaharat s-a recoltat la maturitatea fiziologică a bobului (248,20 

cm), iar diametrul tulpinii a înregistrat maximul în faza de înflorire a plantelor (20,37 

mm). Indicele suprafeței foliare (ISF) a înregistrat valori maxime în faza de înflorire 

(tabelul 1).  

Tabelul 1  
Variabilitatea unor elemente morfologice  

la hibridul de sorg zaharat BMR Gold  la diferite epoci de recoltare 

Variability of some morphological elements 

to the BMR Gold sweet sorghum hybrid at different harvest epochs 

Epoca de recoltare 
Talia plantei 

(cm) 

Diametrul tulpinii 

(mm) 
ISF 

Înflorit 233,73 20,37 8,69 

Lapte-ceară a bobului 244,93 19,06 7,75 

Maturitatea fiziologică  a bobului 248,20 18,87 7,21 

Media 242,29 19,43 7,88 

0,43

1,40 1,65

3,91

1,17
2,05

0

1

2

3

4

5

La 21 de zile
de la răsărire
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de la răsărire

La 35 zile de la
răsărire
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de la răsărire
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răsărire
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Valoarea indexului suprafeței foliare, determinat la maturitatea fiziologică a 

bobului, s-a redus cu 17% față de faza de înflorire, deoarece o parte din aparatul foliar 

a intrat în declin (tabelul 1).  

Procentul de zahăr, determinat cu  un refractometru de mână tip Hand, a 

prezentat valori cuprinse între 11,9 - 19,2%, cu un maxim în faza de maturitate 

fiziologică a bobului. Procentul de zahăr a înregistrat creșteri cu 61,35% la faza de 

maturitatea fiziologică a bobului, comparativ cu procentul de zahăr înregistrat la 

înflorirea plantei. Literatura de specialitate menționează că, pe măsură ce planta 

avansează la maturitate, calitatea sucului se îmbunătășește, prin creșterea procentului 

de zaharoză și scăderea celui de glucoză (Antohe I. și colab.,1991). Creșterea 

procentului de zaharoză oferă posibilitatea ca din planta de sorg zaharat să fie extras 

pe lângă sirop și zahărul. Analiza unor indici de fiziologie a plantei, evidențiază valori 

descrescătoare ale conținutului de clorofilă și ale conținutului de apă totală din frunze, 

odată cu avansarea în vegetație. Diferențele sunt mai mari între rezultatele fiziologice 

înregistrate la înflorit, comparativ cu cele înregistrate în faza de lapte ceară a bobului, 

după care diferențele se atenuează. Conținutul de clorofilă, înregistrat la hibridul BMR 

Gold, recoltat la diferite epoci, a prezentat valori cuprinse între 40,3 - 54,3 CCI, apa 

totală a fost cuprinsă în intervalul 67,3 - 74,92%, iar substanța uscată între 25,08 - 

32,7% (tabelul 2).   

Tabelul 2 
 Însușirile de calitate ale plantei, la hibridul de sorg zaharat BMR Gold  

la diferite epoci de recoltare 

The quality properties of the plant, in the BMR Gold sweet sorghum hybrid 

at different harvest epochs 

Epoca de recoltare 

Conținut 

de zahăr 

(%) 

Substanța 

uscată 

(%) 

Apa totală 

(%) 

Clorofila 

(unități CCI) 

Înflorit 11,90 25,08 74,92 54,30 

Lapte-ceară a bobului 17,30 29,33 70,67 45,50 

Maturitatea fiziologică  

a bobului 
19,20 32,70 67,30 40,30 

Media 16,13 29,04 70,96 46,70 

 

Producția de biomasă a înregistrat un maxim la recoltarea în faza de lapte - 

ceară a bobului (80,62 t/ha), cu o diferență de producție de 8,06 t/ha, nemnificativă 

față de media epocilor de recoltare. Comparativ cu recoltarea în faza de înflorire a 

plantei, prin recoltarea sorgului zaharat în faza de lapte - ceară a bobului s-au 

înregistrat creșteri ale producției de biomasă de 13,93 t/ha, creștere, însă, 

nesemnificativă din punct de vedere statistic (tabelul 3).  

Analiza producției pe elemente componente ale acesteia (tulpini, frunze, 

panicule), a scos în evidență valori ridicate ale producției rezultată din tulpini, care a 

reprezentat 71,2 - 80,5% din producția totală, în funcție de epoca de recoltare, urmată 

de producția de frunze, cu valori de 14,47 - 17,23% din producția totală. Procentul de 

tulpini din biomasa totală a înregistrat cea mai mare valoare la maturitatea fiziologică 
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a bobului, cu un procent de 80,5%, procentul de frunze a înregistrat cea mai mare 

valoare la înflorit (17,23%), iar procentul de panicule a înregistrat cea mai mare valoare 

de 12,53% în fenofaza de lapte - ceară a bobului (figura 2). 

 
Tabelul 3 

 Influența epocii de recoltare asupra producției de biomasă  

obținută la hibridul de sorg zaharat BMR GOLD 

The influence of the harvest epoch on the biomass production  

obtained from the BMR GOLD sweet sorghum hybrid  

Epoca de recoltare 
Producția 

(t/ha) 

Producția 

relativă 

(%) 

Diferența 

(t/ha) 
Semnificația 

Media (x̄) 72,56 100 Mt  

Înflorit 66,69 91,91 -5,87 - 

Lapte-ceară a bobului 80,62 111,11 8,06 - 

Maturitatea fiziologică  

a bobului 
70,38 96,99 -2,18 - 

 

DL 5% = 14,7 

DL 1% = 24,3 

DL 0,1% = 45,5 

 

 
Figura 2. Componentele producției de biomasă  

la hibridul de sorg zaharat BMR Gold, în funcție de epoca de recoltare 

Figure 2. Components of biomass production 

to the BMR Gold sweet sorghum hybrid, depending on the harvest epoch 

 

Literatura de specialitate subliniază că o suprafață foliară redusă, precum și un 

conținut mic de clorofilă al frunzelor, conduc la scăderea producției de biomasă 

(Kalacska M. și colab., 2015). Datele se confirmă de rezultatele obținute în cadrul 

experimentului, care subliniază o legătura funcțională foarte strânsă între indexul 

suprafeței foliare și producția de biomasă (figura 3). 
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Figura 3. Corelații dintre producția de biomasă și indicele suprafeței foliare  

la sorgul zaharat 

Figure 3. Correlations between biomass production and leaf surface index  

in sweet sorghum 

 

CONCLUZII 

1. Rezultatele obținute la hibridul de sorg zaharat BMR Gold, recoltat în diferite 

faze de vegetație, arată că cele mai mari valori privind talia plantei s-au înregistrat la 

maturitatea fiziologică a bobului (248,2 cm), iar diametrul a înregistrat maximul în faza 

de înflorire a plantelor (20,37 mm).  

2. La maturitatea fiziologică a bobului, indexul suprafeței foliare s-a redus cu 

17% față de faza de înflorire, când s-a înregistrat o valoare de 8,69. 

3. Procentul de zahăr din tulpină a prezentat valori cuprinse între 11,90 - 

19,20%, cu un maxim în faza de maturitate fiziologică a bobului. 

4. Conținutul de clorofilă înregistrat la hibridul BMR Gold, recoltat la diferite 

epoci, a prezentat valori cuprinse între 40,3 - 54,3 unități CCI, apa totală a fost cuprinsă 

în intervalul 67,30 - 74,92%, iar substanța uscată între 25,08 - 32,7%. 

5. Producția de biomasă a înregistrat un maxim la recoltarea în faza de lapte-

ceară a bobului (80,62 t/ha), cu o diferență de producție de 8,06 t/ha, față de medie și 

de 13,93 t/ha, față de recoltarea în faza de înflorire. 

6. Analiza producției pe elemente componente ale acesteea (tulpini, frunze, 

panicule), a scos în evidență valori ridicate ale producției rezultată din tulpini, care a 

reprezentat 71,2 - 80,5% din producția totală, cu maximul înregistrat în faza de 

maturitate fiziologică a bobului. 

7. Producția totală de biomasă s-a corelat distinct semnificativ pozitiv cu indexul 

suprafeței foliare (r = 1 **). 
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REZUMAT 

Hyssopus officinalis este o plantă medicinală de la care se folosește întreaga masă 

vegetativă, datorită însușirilor sale terapeutice conferite de prezența uleiului volatil. 

Având acțiune carminativă, diuretică și antiseptică, se utilizează în afecțiuni ale căilor 

respiratorii, bronșite, astm bronșic. Având în vedere cultivarea sa pe solurile nisipoase 

din sudul Olteniei, în perioada 2016-2017 a fost efectuat la SCDCPN Dăbuleni un 

experiment pentru a studia efectul unor îngrășăminte foliare asupra producției de 

herba și a conținutului de ulei volatil. S-au luat în studiu cinci îngrășăminte foliare 

aplicate pe două agrofonduri: N50P50K50 și N100P100K100. Randamentul maxim de herba 

(4469 kg/ha) a fost obținut în varianta în care s-a administrat Codicevo 0,6% pe 

agrofondul de N100P100K100.  

 

ABSTRACT 

Hyssopus officinalis is a medicinal plant from which the entire vegetative mass is used, 

due to its therapeutic properties conferred by the presence of volatile oil. Having 

carminative, diuretic and antiseptic action, it is used in respiratory diseases, bronchitis, 

asthma. Considering its cultivation on the sandy soils from the south of Oltenia, in the 

period 2016-2017 an experiment was performed at RDSPCS Dabuleni to study the 

effect of some foliar fertilizers on the herba production and the volatile oil content. Five 

foliar fertilizers applied on two agrofunds were studied: N50P50K50 and N100P100K100. 

The maximum yield of herba (4469 kg/ha) was obtained in the variant in which 

Codicevo was administered 0.6% on the agrofund of N100P100K100. 

 

INTRODUCERE 

Isopul (Hyssopus officinalis) este o plantă medicinală de la care se folosește 

întreaga masă vegetativă (Herba Hyssopi) datorită însușirilor sale terapeutice conferite 

de prezența uleiului volatil. Având acțiune carminativă, diuretică si antiseptică se 

utilizează în afecțiuni ale căilor respiratorii, bronșite, astm bronșic (Crăciun F. și 

colab.,1977, Fazecaș I. și colab., 1984, Păun E. și colab., 1986, Scoreico Elena, 1987.) 

mailto:milicadima@yahoo.com
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Planta este iubitoare de lumină și cu cerințe mari față de căldură. În timpul 

iernilor geroase rezistă la temperaturi de până la -30 oC, dacă solul este acoperit de 

zăpadă (Crăciun F. și colab., 1977, Păun E. și colab.,1986). Nu este o specie cu 

pretenții deosebite față de umiditate și sol, putând fi utilizată la fixarea nisipurilor mobile 

(Crăciun F. și colab., 1977, Răcz G. și colab., 1970), fapt ce a determinat inițierea unor 

experiențe pentru stabilirea principalelor elemente tehnologice  la această cultură pe 

solurile nisipoase amenajate din sudul Olteniei. 

Fertilizarea este una din măsurile tehnologice cu efect major asupra creșterii 

producției pe unitatea de suprafață. Fertilizarea foliară poate contribui la diminuarea 

efectului secetei, fenomen cu incidenţă sporită în ultimii ani, asigurând desfăşurarea 

normală a nutriţiei plantelor. Aplicarea îngrăşămintelor pe cale foliară contribuie la 

îmbunătăţirea coeficientului de utilizare a elementelor nutritive. 

În această lucrare sunt prezentate rezultate privind influența unor îngrășăminte 

foliare asupra producției de herba și asupra conținutului de ulei volatil la isop. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Experiența a fost amplasată pe un teren nisipos, slab aprovizionat în elemente 

nutritive, cu un conținut în humus de 0,2-0,4%. 

Amplasarea experienței s-a făcut în câmp după metoda parcelelor subdivizate 

cu 2 factori:  

Factorul A - agrofondul cu graduările: 

• a1 - N50P50K50; 

• a2 - N100P100K100. 

Factorul B - îngrășăminte foliare cu graduările:  

• b1 - nefertilizat foliar 

• b2 - Algomax 0,5% 

• b3 - R 321, HUM 1%  

• b4 - Solar verde 1% 

• b5 - Codicevo 0,6%  

• b6 - Maturevo 0,6%. 

Îngrășămintele cu NPK s-au aplicat la sol toamna, la înființarea culturii, iar în 

anii următori, s-au aplicat primăvara devreme. Îngrășămintele foliare s-au aplicat în 

vegetație, în două faze: primăvara devreme și după prima recoltare.  

S-au făcut 2 recoltări/an, tăind toate ramificațiile plantelor de isop la înăltimea 

de 10 cm de la sol. 

În timpul perioadei de vegetaţie s-au făcut observaţii şi determinări asupra 

înfloritului, taliei plantei și producţiei de herba obținute. 

Calcularea și interpretarea datelor s-au efectuat utilizând analiza varianței 

(Săulescu,N.,1967). 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Observațiile fenologice arată că înfloritul la isop a avut loc în perioada 23-26 

iunie (tabelul 1). Rezultatele obținute, cu privire la efectul îngrășămintelor foliare 
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asupra taliei plantelor de isop, arată că aplicarea fertilizanților foliari în perioada 

creşterii vegetative a acestora a determinat diferenţieri privind înălţimea plantelor. 

Astfel, se constată că, atât pe agrofondul N50P50K50, cât și la N100P100K100, talia 

plantelor a fost influențată pozitiv de aplicarea fertilizanților foliari. La variantele 

nefertilizate foliar, talia plantelor de isop a fost cuprinsă între 28-31 cm, iar a plantelor 

din variantele fertilizate foliar a fost cuprinsă între 31-35 cm pe agrofondul de N50P50K50 

și 33-37 cm pe agrofondul de N100P100K100.  

Determinările biometrice efectuate evidenţiază o talie a plantei care poate 

ajunge până la 37 cm în varianta în care s-au aplicat tratamente cu Solar verde 1% pe 

agrofondul de N100P100K100 și 35 cm în varianta în care s-a aplicat Algomax 0,5%. 

Algomax-ul acționează la începutul perioadei de creștere, auxinele din 

conținutul acestui produs stimulând creșterea și fixarea rădăcinilor. 

Solar verde este un îngrășământ lichid complex, care completează necesarul 

de azot și microelemente în fenofazele de consum maxim de azot, reduce procesul de 

levigare a azotului și nitrificarea apelor. 

 

Tabelul 1 

Determinări biometrice în perioada de vegetație la isop (2016-2017) 

Biometric determinations during hyssop vegetation (2016-2017) 

Agrofondul 
Tipul de îngrăşământ 

foliar aplicat 

Data 

înfloritului 

Talia plantei 

(cm) 

N50P50K50 

Nefertilizat foliar 23 iunie 28 

Algomax 0,5% 23 iunie 33 

R 321, HUM  1% 23 iunie 33 

Solar verde  1% 25 iunie 35 

CodicEVO  0,6% 25 iunie 31 

MaturEVO  0,6% 26 iunie 32 

N100P100K100 

Nefertilizat foliar 25 iunie 31 

Algomax 0,5% 25 iunie 35 

R 321, HUM  1% 25 iunie 34 

Solar verde  1% 23 iunie 37 

Codicevo 0,6% 25 iunie 33 

Maturevo  0,6% 25 iunie 33 

 

Rezultatele medii obţinute în anii de experimentare 2016-2017, prezentate în 

figura 1, arată că producția de herba a înregistrat valori superioare la variantele 

fertilizate foliar, comparativ cu variantele la care nu s-au aplicat îngrășăminte foliare. 

Observaţiile efectuate la recoltarea culturii de isop arată că s-a remarcat, cu producţia 

cea mai mare de herba, de 4469 kg/ha, varianta în care s-a administrat Codicevo 0,6% 

pe agrofondul de N100P100K100, rezultând o creştere a producţiei cu 2116 kg/ha faţă de 

varianta martor nefertilizată cu îngrăşăminte foliare. 
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Figura 1. Influența interacțiunii factorilor (agrofond x fertilizanți foliari) asupra 

producției de herba la isop. 

Figure 1. The influence of the interaction of factors (agrofond x foliar fertilizers) 

on the production of hyssop herba. 

 

Toate îngrăşămintele foliare testate au asigurat sporuri de producţie, cuprinse 

între 303-2100 kg/ha, față de martorul nefertilizat pe agrofondul N50P50K50 și de 477-

2116 kg/ha față de martorul nefertilizat pe agrofondul N100P100K100. În cazul calității 

producției de herba la isop sub influența fertilizanților foliari, rezultatele obținute arată 

cel mai mare conținut de ulei volatil, de 40,2 l/ha, respectiv 38,5 l/ha la aplicarea 

fertilizantului Codicevo 0,6% pe cele două agrofonduri folosite (figura 2). 

 

 
Figura 2. Influența interacțiunii factorilor (agrofond x fertilizanți foliari)  

asupra producției de ulei volatil la isop 

Figure 2. Influence of the interaction of factors (agrofond x foliar fertilizers)  

on the production of volatile hyssop oil 
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CONCLUZII 

1. Pe fondul unei fertilizări la sol cu N100P100K100, folosirea îngrăşămintelor 

complexe lichide, aplicate foliar, manifestă cu siguranţă un efect stimulator asupra 

creşterii plantelor de isop și în final asupra producției de herba.  

2. Rezultatele obţinute în ceea ce priveşte conținutul de ulei duc la concluzia că 

producția de ulei este determinată de producția de herba realizată. 
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SANDY SOILS THROUGH SUNFLOWER CULTURE 

*DRĂGHICI Iulian, DRĂGHICI Reta, CROITORU Mihaela   
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

*iuliandraghici54@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: sortiment, rezistență patogeni, productivitate, calitate 

Keywords: assortment, pathogen resistance, productivity, quality 

 

REZUMAT 

Cercetările efectuate în perioada 2018-2019 la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni au vizat comportarea a 144 genotipuri de 

floarea-soarelui (126 linii și 18 hibrizi), în scopul selectării a celor mai adaptate la 

condițiile de stres termohidric din sudul Olteniei. Rezultatele obținute au relevat o 

heterogenitate foarte mare a sortimentului de linii experimentate, din care se pot 

extrage cu succes genitori folosiți în crearea de noi hibrizi, care să fie cultivați în condiții 

de secetă. Dintre liniile luate în studiu, 19,84% au înregistrat sporuri de producție de 

1020-2380 kg/ha, comparativ cu producția medie, de 3900 kg/ha, remarcându-se 

următoarele: 14d/2018, 105d/2018, 119d/2018, 31d/2018.  Din punct de vedere al 

conținutului de grăsimi în semințe, cele 126 linii de floarea-soarelui au înregistrat valori 

cuprinse între 53,6% și 63,4%, cu o medie de 57,34%. Analiza rezultatelor de producţie 

obţinute la cei 18 hibrizi de floarea-soarelui a evidențiat, cu cele mai bune rezultate, 

hibrizii HS 4443, HS 6410, HS 4450, ES Loris CLP, ESH 9490 și ES Terramis, cu 

producții de 3843 - 4473 kg/ha, hibrizi care pot fi recomandați în cultură în zona 

solurilor nisipoase. 

 

ABSTRACT 

The research carried out during 2018-2019 at the Research-Development Station for 

Plant Culture on Sands Dăbuleni, aimed at the behavior of 144 sunflower genotypes 

(126 lines and 18 hybrids), in order to select the most adapted to the conditions of 

thermohydric stress in southern Oltenia. The obtained results revealed a very high 

heterogeneity of the assortment of experienced lines, from which parents can be 

successfully extracted, used in the creation of new hybrids to be grown in drought 

conditions. Among the lines studied, 19.84% recorded production increases of 1020-

2380 kg/ha, compared to the average production of 3900 kg/ha, noting the following: 

14d/2018, 105d/2018, 119d/2018, 31d/2018. In terms of seed fat content, the 126 

sunflower lines recorded values between 53.6% and 63.4%, with an average of 

57.34%. The analysis of the production results obtained for the 18 sunflower hybrids, 

showed with the best results the hybrids HS 4443, HS 6410, HS 4450, ES Loris CLP, 
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ESH 9490 and ES Terramis, with yields of 3843 - 4473 kg/ha, which can be 

recommended in cultivation in the area of sandy soils. 

 

INTRODUCERE 

În contextul schimbărilor climatice și a faptului că agricultura Romaniei are peste 

3 milioane de hectare afectate de secetă, cercetările efectuate la floarea-soarelui au 

avut ca obiectiv național crearea unor linii și în final hibrizi, cu rezistență la secetă (lipsa 

apei din sol), rezistență la temperaturi ridicate ale aerului, dar și cu rezistență sporită 

la temperaturi scăzute în perioada germinării și răsăririi (Maria Păcureanu și colab., 

2007, Tabără Olesea și colab., 2018). În general, ameliorarea florii-soarelui pentru 

rezistența la stresul abiotic a înregistrat cel mai mare progres în selecție pentru 

rezistență la secetă. Acest lucru a fost realizat cu ajutorul unui număr mare de 

parametri, dintre care cei mai mulți fiind parametri fiziologici (Țerbea M. și colab., 1995, 

Škorić,  2009). Datorită structurii organelor sale majore (rădăcină, tulpină și frunze), 

floarea-soarelui este mai rezistentă la solicitările abiotice decât alte culturi de câmp. 

Floarea-soarelui este considerată plantă tolerantă la secetă, care, datorită sistemului 

radicular foarte puternic dezvoltat şi capacităţii de a acumula rezerve de apă în măduva 

tulpinii şi de a suporta deshidratarea temporară a ţesuturilor (Vronschih, M. et al. 2002, 

Drăghici Iulian și colab., 2016), nu prezintă modificări esenţiale ale randamentului sub 

acţiunea secetei. Cu toate acestea, seceta de lungă durată poate afecta semnificativ 

creşterea şi dezvoltarea culturii. Efectul negativ al stresului hidric şi termic asupra 

productivităţii variază în funcţie de stadiul de dezvoltare al culturii, de severitatea 

secetei şi de toleranţa genotipului. În timpul creşterii şi dezvoltării vegetative în condiţii 

de stres, înălţimea tulpinii, diametrul calatidiului, numărul de noduri sau frunze şi 

suprafaţa frunzelor plantelor se reduc. Plantulele tinere sunt considerate ca fiind cele 

mai sensibile la lipsa apei (Fulda, S. et al. 2011).  Cercetările efectuate de Marinică 

Gh. și Dascălu D., 1984, la floarea-soarelui cultivată pe solurile nisipoase, au arătat că 

seceta prelungită ca şi revenirea acesteia în mod repetat pe parcursul perioadei de 

vegetaţie are repercursiuni negative asupra  producției, de aceea este necesară 

asigurarea unui consum de apă de cca. 1200 - 2400 m3/ha . 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2018-2019 la Stațiunea de Cercetare 

Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni și au vizat comportarea a 144 

genotipuri de floarea-soarelui (126 linii obținute la INCDA Fundulea și 18 hibrizi 

autohtoni și străini), în scopul selectării a celor mai adaptate la condițiile stresului 

termohidric din sudul Olteniei. Studiul s-a realizat pe un psamosol cu o fertilitate 

naturală redusă, caracterizat printr-o aprovizionare redusă în carbon organic (0,28 -

0,45%) și în azot (0,039 - 0,08%), o aprovizionare mijlocie în fosfor (21,8 - 30,5 ppm) 

și în potasiu (75 - 91,5 ppm). Solul pe care a fost amplasată experienţa a prezentat o 

reacţie puternic acidă spre moderat acidă, valorile pH-ului fiind cuprinse între 4,18 - 

6,25. Au fost efectuate determinări de rezistență a plantei la infecția naturală cu diverși 

patogeni, determinări de biometrie, productivitate și calitate a producției de semințe 
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obținute. Rezultatele de cercetare au fost calculate și analizate prin metoda analizei 

varianței (ANOVA) și cu ajutorul funcțiilor matematice. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Condițiile climatice înregistrate în perioada 2018-2019 în zona de sud a Olteniei 

au fost favorabile creșterii și dezvoltării plantelor de floarea-soarelui. Floarea-soarelui 

este o plantă mezotermă, relativ pretențioasă la căldură, care, pentru parcurgerea 

stadiilor de vegetație, are nevoie de minimum 2350 C (T  0 C) sau 1600 C (T  5 

C), (Bîlteanu și colab., 1988). În perioada de studiu, suma gradelor de temperatură a 

fost cuprinsă între 2813,98 °C și 3137,42 °C, suficiente pentru cerințele biologice ale 

genotipurilor luate în studiu, care în condițiile solurilor nisipoase au înregistrat o 

perioadă de vegetație de cca. 137 - 143 zile. Temperaturile medii ale aerului, de 17,8 

- 20,3 °C, înregistrate în intervalul de la răsărire până la înflorire (aprilie-iunie), și cele 

de 24,35 - 24,6 °C, înregistrate în perioada de la înflorire până la formarea semințelor 

(iulie-august), au fost optime pentru parcurgerea perioadei de vegetație la sortimentul 

de floarea-soarelui experimentat în condițiile solurilor nisipoase (tabelul 1).  

Tabelul 1 

Condițiile climatice înregistrate la stația meteo a SCDCPN Dăbuleni 

Climatic conditions registered at the weather station of RDSPCS Dabuleni 

 

ANUL / LUNA 
Aprilie Mai Iunie Iulie August 

Media 

(0C) 

Minim 

/Maxim 

(0C) 

Suma 

precipitații 

(mm) 

2018 

Media lunară (0C) 17,8 20,7 22,5 23,6 25,1 

21,94 

  

Maxima lunară (0C) 32,9 31,8 35,7 34,9 35,7 35,7  

Minima lunară (0C) 0,4 10,6 12,5 14,1 14,1 0,4  

Precipitații (mm) 17 106,6 195,2 148,7 30  497,5 

2019 

Media lunară (0C) 12,7 17,4 23,4 23,8 25,4 20,54   

Maxima lunară (0C) 27,5 31 34,5 37,6 38,4  38,4  

Minima lunară (0C) 0,8 4,7 13,3 11 12,9  0,8  

Precipitații (mm) 53,4 55,4 87,2 54,8 12   262,8 

1956-

2019 

Temperatura medie lunară 

multianuală (0C) (1956-2019) 
11,9 17,1 21,6 23,1 22,4 19,22   

Suma precipitațiilor lunare 

multianuale (mm) (1956-2019) 
47,07 62,98 70,47 24,24 33,2   237,96 

 

Față de umiditate, planta de floarea-soarelui are cerințe medii, necesarul de 

precipitații pentru întreaga perioadă de vegetație, fiind estimat la 400 - 500 mm (Bojan, 

1986, citat de Hera şi colab., 1989). Consumul maxim de apă, se înregistrează între 

apariția inflorescenței și formarea semințelor. Seceta ce survine cu cca. 20 de zile 

înainte și după înflorire, afectează negativ producția și conținutul de ulei, faza cea mai 

critică pentru apă, fiind prima decadă după ofilirea petalelor. Precipitațiile înregistrate 

în perioada 2018 - 2019 au depășit cu 24,84 - 259,54 mm media multianuală, iar 

acestea au fost neuniform repartizate, și insuficiente consumului plantei în anumite 

fenofaze de vegetație. Deși precipitațiile înregistrate s-au situat peste media 

multianuală, temperatura medie a aerului a depășit cu 1,32 - 2,72 °C temperatura 
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medie multianuală, ceea ce evidențiază accentuarea fenomenului de secetă în 

perioada luată în studiu, fiind necesară aplicarea a 3 - 4 irigări cu norme de udare de 

250 - 300 m3/ha, în scopul asigurării consumului de apă necesar desfășurării normale 

a metabolismului plantei de floarea-soarelui. Cercetările efectuate pe solurile nisipoase 

de către Marinică Gh. și colab. (1984) au scos în evidenţă necesitatea aplicării irigației 

la floarea-soarelui, până la asigurarea plafonului minim de 50% din intervalul umidității 

active pe adâncimea de 50 cm în sol. Sub aspectul rezistenţei plantei față de infecția 

naturală cu agenți patogeni, toate liniile de floarea-soarelui au manifestat o bună 

rezistenţă, gradul de atac fiind cuprins între 2 - 5% la infecția cu Plasmopara helianthi, 

între 2 - 6% la infecția cu Botrythis cinerea și între 3 - 7% la infecția cu  Phoma 

oleraceae (figura 1).  

 

 
Figura 1. Comportarea unor linii de floarea-soarelui 

faţă de atacul agenţilor de dăunare, în condițiile solurilor nisipoase 

Figure 1. Behavior of sunflower lines  

against pest attack in sandy soil conditions 

 

Talia plantei și diametrul capitulului la floarea-soarelui au prezentat valori 

variabile în funcție de genotip (figura 2). Astfel, talia plantei la 126 genotipuri de floarea-

soarelui a variat între limitele 125 - 196 cm, cu o medie de 171,57 cm, iar diametrul 

capitulului a fost cuprins între 18 - 26 cm, cu o medie de 21,67 cm. Rezultatele de 

producție obținute au relevat o heterogenitate foarte mare a sortimentului de linii de 

floarea-soarelui experimentate, din care se pot extrage cu succes genitori folosiți în 

crearea de noi hibrizi, care să fie cultivați în condiții de secetă (figura 3).  Dintre liniile 

luate în studiu, 19,84% au înregistrat diferențe de producție de 1020-2380, comparativ 
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cu producția medie de 3900 kg/ha, remarcându-se următoarele: 14d/2018, 105d/2018, 

119d/2018, 31d/2018. S-a calculat un coeficient de corelație distinct semnificativ între 

producția obținută și variabilitatea materialului biologic semănat (r = 0,4036 **).  

 

 
Figura 2. Valoarea taliei plantei la înflorire și a diametrului capitulului  

la unele linii de floarea-soarelui 

Figure 2. The value of the plant's height at flowering and the diameter of the 

flower to some sunflower lines 

 

 
Figura 3. Producția de semințe obținută la unele linii de floarea-soarelui în 

condițiile solurilor nisipoase 

Figure 3. Seed production obtained at some sunflower lines  

under sandy soil conditions 

 

Între greutatea a 1000 semințe și producția obținută la cele 126 linii de floarea-

soarelui s-a stabilit o corelație pozitivă, distinct semnificativă (figura 4).  
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Figura 4. Corelația dintre MMB și producția de semințe obținută la unele linii de  

floarea-soarelui în condițiile solurilor nisipoase 

Figure 4. Correlation between the mass of one thousand grains and the seed 

production obtained at some sunflower lines under sandy soil conditions 

 

Floarea-soarelui constituie cultura oleaginoasă de bază în România, datorită 

conținutului de ulei din semințe. Literatura de specialitate menționează un conținut de 

ulei în semințele de floarea-soarelui cuprins între 44-53%, iar rezultatele obținute în 

condițiile solurilor nisipoase au reliefat un conținut în ulei al celor 126 genotipuri cuprins 

între 53,6% și 63,4%, cu o medie de 57,34% (figura 5).   

 

 
Figura 5. Conținutul de grăsimi în semințele unor linii de floarea-soarelui 

Figure 5. The fat content in the seeds of some sunflower lines 
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Față de medie, s-au remarcat prin rezultate pozitive 9 linii, dintre care 5 au 

înregistrat un conținut de ulei mai mare de 60% (24d/2018; 32d/2018; 35d/2018; 

40d/2018; 93d/2018).  

Analizând rezultatele de producţie obţinute la unii hibrizi autohtoni și străini de 

floarea-soarelui, s-a remarcat o adaptabilitate diferenţiată a acestora faţă de condiţiile 

ecopedologice specifice solurilor nisipoase, nivelul producţiilor obţinute variind de la 

hibrid la hibrid (tabelul 2). Astfel, comparativ cu martorul (media hibrizilor), care a 

realizat o producţie de 3690,8 kg/ha, au existat hibrizi care au realizat sporuri de 

producţie, asigurate din punct de vedere statistic, cuprinse între 4,1 - 21,2% (HS 4443, 

HS 6410, HS 4450, ES Loris CLP, ESH 9490 și ES Terramis).  

 

Tabelul 2 

Sinteza rezultatelor de producţie la unii hibrizi de floarea-soarelui 

Synthesis of production results in some sunflower hybrids 

Hibrizi de floarea-soarelui 

Producția 

de 

semințe 

(kg/ha) 

Producția 

relativă 

(%) 

Diferența 

față de 

media 

genotipurilor 

(kg/ha) 

Semnificația 

Hibrizi 

autohtoni 

FD 15 C 27 3620 98,1 -70,8 - 

HS 5442 3481 94,3 -209,8 00 

HS 5880  3815 103,4 124,2 - 

HS 7104 3741 101,4 50,2 - 

HS 4443 4018 108,9 327,2 *** 

HS 6410 4473 121,2 782,2 *** 

HS 4450 4286 116,1 595,2 *** 

Hibrizi 

străini 

ES. Generalis 3464 93,9 -226,8 00 

ES. Armonica 2857 77,4 -833,8 000 

ES Janis  3361 91,1 -329,8 000 

ES Belfis 3352 90,8 -338,8 000 

ES Bella 3685 99,8 -5,8 - 

ES Poetic 3593 97,4 -97,8 - 

ES Genesis 3370 91,3 -320,8 000 

ES Loris CLP 4019 108,9 328,2 *** 

ES Terramis 3843 104,1 152,2 * 

ESH 9490 3972 107,6 281,2 ** 

ESH 9927 3485 94,4 -205,8 0 

Media (martor) 3690,8 DL 5% = 142  kg/ha 

Minim 2857 DL 1% = 208 kg/ha 

Maxim 4473 DL 0,1% =287 kg/ha 
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CONCLUZII 

1. Condițiile climatice înregistrate în perioada 2018-2019 în zona de sud a 

Olteniei au fost favorabile creșterii și dezvoltării plantelor de floarea-soarelui. 

2. Toate liniile de floarea-soarelui au manifestat o bună rezistenţă față de 

infecția naturală cu agenți patogeni, gradul de atac fiind cuprins între 2 - 5% la infecția 

cu Plasmopara helianthi, între 2 - 6% la infecția cu Botrythis cinerea și între 3 - 7% la 

infecția cu Phoma oleraceae. 

3. Din sortimentul de 126 linii de floarea-soarelui luate în studiu, 19,84% au 

înregistrat diferențe de producție de 1020-2380 kg/ha, comparativ media de 3900 

kg/ha, remarcându-se genotipurile: 14d/2018, 105d/2018, 119d/2018, 31d/2018.  

4. Sub aspectul conținutului în grăsimi, s-au remarcat 9 linii, prin rezultate 

pozitive față de media de 57,34%, iar dintre acestea, 5 au înregistrat un conținut de 

ulei mai mare de 60% (24d/2018; 32d/2018; 35d/2018; 40d/2018; 93d/2018).  

5. Dintre cei 18 hibrizi de floarea-soarelui luați în studiu, s-au detașat, prin 

producții de 3843 - 4473 kg/ha, hibrizii HS 4443, HS 6410, HS 4450, ES Loris CLP, 

ESH 9490 și ES Terramis, hibrizi care pot fi recomandați în cultură în zona solurilor 

nisipoase. 
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REZUMAT 

Cercetările efectuate la SCDCPN Dăbuleni în perioada 2019-2020 au vizat 

combaterea buruienilor din cultura de fasoliță, prin testarea a 2 produse aplicate 

preemergent (Dual Gold 960 EC și Stomp Aqua) și 3 produse aplicate postemergent 

(Fusilade Forte 150 EC, Corum + adjuvantul Dash HC* și Benta 480 SL), în diferite 

doze și combinații, comparativ cu 2 variante de control (Neerbicidat + nelucrat solul; 

Neerbicidat + lucrat solul). În cadrul spectrului de buruieni existent în cultura de fasoliță 

în parcela neerbicidată și nelucrată au fost identificate 9 specii, dintre care Ambrosia 

artemisiifolia a reprezentat 68,14%. Rezultatele obținute au evidențiat un maxim de 

producție, obținut la fasoliță, de 2053,6 kg/ha prin erbicidarea culturii preemergent cu 

Dual Gold 960 EC, în doză de 1,5 l/ha, + postemergent cu Fusilade Forte 150 EC, în 

doza de 1,5 l/ha +  Benta 480 SL, în doză de 3 l/ha. Introducerea produselor pentru 

combaterea buruienilor dicotiledonate, respectiv Corum + adjuvantul Dash HC* și 

Benta 480 SL, în cadrul formulelor de erbicidare preemergentă și postemergentă doar 

cu erbicide antigramineice, au determinat realizarea de sporuri de producție cuprinse 

între 63,8-90,7%.  

 

ABSTRACT 

The research conducted at RDSPCS Dabuleni in the period 2019-2020 aimed at 

controlling weeds in cowpea culture, by testing 2 pre-emergence applied products 

(Dual Gold 960 EC and Stomp Aqua) and 3 post-emergence applied products 

(Fusilade Forte 150 EC, Corum + Dash adjuvant HC* and Benta 480 SL), in different 

doses and combinations, compared to 2 control variants (Non-herbicide + uncultivated 

soil; Non-herbicide + worked soil). Within the spectrum of weeds existing in the cowpea 

crop in the non-herbicide and unworked plot, 9 species were identified, of which 

Ambrosia artemisiifolia represented 68.14%. The results obtained showed a maximum 

production, obtained from cowpea, of 2053.6 kg/ha in pre-emergence herbicide culture 

with Dual Gold 960 EC, at a dose of 1.5 l/ha + post-emergence with Fusilade Forte 

150 EC at a dose of 1.5 l/ha + Benta 480 SL, in a dose of 3 l/ha. The introduction of 

products for controlling dicotyledonous weeds, respectively Corum + adjuvant Dash 

mailto:retadraghici@yahoo.com
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HC* and Benta 480 SL, in the pre-emergent and post-emergent herbicide formulas 

only with antigramine herbicides, determined the achievement of production increases 

between 63.8-90.7%. 

 

INTRODUCERE 

Gradul ridicat de îmburuienare de pe solurile nisipoase este determinat de faptul 

că seminţele de buruieni îşi păstrează un timp îndelungat capacitatea generativă, ca 

urmare a aeraţiei sporite şi umidităţii mai scăzute a solului. Pe aceste terenuri, cu un 

grad mare de aerisire, folosirea apei de irigaţie oferă condiţii favorabile de creştere şi 

dezvoltare pentru plantele cultivate, dar în aceeaşi măsură şi pentru buruieni (Drăghici 

Reta, 1999). Combaterea chimică a buruienilor crează premise favorabile pentru 

mecanizarea completă a culturilor agricole, înlesnind totodată sporirea eficienţei unor 

măsuri agrofitotehnice şi parametrii de cultură la acestea (Şarpe,N. şi colab.,1976, 

Berca, 1996). Erbicidele sunt una dintre cele mai eficiente metode de combatere a 

buruienilor în culturile de fasoliță. Identificarea corectă a buruienilor este esențială 

înainte de a se decide un program de combatere a acestora, care include achiziția de 

erbicide. Controlul efectiv al buruienilor este obținut în general prin utilizarea unui 

program de erbicidare, care constă într-un tratament pre-plant incorporation sau 

preemergent, urmat de un tratament post-emergent. Eficacitatea maximă va fi realizată 

dacă aplicarea este programată la apariția buruienilor sau când buruienile sunt mici, 

de trei centimetri înălțime. 

Cercetările efectuate de Pintilie C. şi colab., 1972, şi Şarpe N., 1987, arată că 

utilizarea erbicidelor amplifică coeficientul de valorificare de către plantele cultivate a 

factorilor de vegetaţie îmbunătăţiţi: energie solară, spaţiul de nutriţie, elemente 

fertilizante, irigaţii, desecare, etc.  Cercetările efectuate în perioada 1990-2000 au 

evidențiat buruienile care ridică cele mai mari probleme pe solurile nisipoase, printre 

care: Cynodon dactylon, Digitaria sanquinalis și Sorghum halepense (Drăghici Reta şi 

colab., 1994, Iancu Maria și col. 1996), specii de buruieni care sunt frecvente și în 

cultura de fasoliţă, ca urmare a gradului mare de infestare al terenului rămas după 

recoltarea sorgului, plantă cu care intră în asolament. În ultimii 10 ani, în majoritatea 

culturilor de pe solurile nisipoase a fost semnalată specia Ambrosia artemisiifolia, care 

are un grad de infestare foarte mare.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat la SCDCPN Dăbuleni în perioada 2019-2020 și au 

vizat combaterea buruienilor din cultura de fasoliță. Experimentul a fost amplasat în 

condiții de irigare, pe un sol nisipos cu fertilitate naturală redusă. Carbonul organic a 

prezentat valori în intervalul 0,20% - 0,63%, indicând o stare de aprovizionare a solului 

în materie organică redusă, iar pH-ul solului a oscilat între 4,53 şi 6,08, valori care 

arată o reacţie moderat acidă spre slab acidă. Experiența a fost amplasată în 3 repetiții, 

după metoda blocurilor randomizate, cu 10 variante experimentale. Au fost luate în 

studiu 8 variante de erbicidare, în comparaţie cu 2 variante de control (Neerbicidat + 

nelucrat solul; Neerbicidat + lucrat solul). Au fost testate 2 produse aplicate 

preemergent (Dual Gold 960 EC, în doză de1,5 l/ha; Stomp Aqua, în doză de 4 l/ha) 



Analele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Volumul 23, 2020  

 

29 
 

și 3 produse aplicate postemergent (Fusilade Forte 150 EC, în doză de 1,5 l/ha, pentru 

combaterea monocotiledonatelor; Corum, în doză de 1,25 l/ha + adjuvantul Dash HC*, 

în doză 0,625 l/ha și Benta 480 SL, în doză de 3 l/ha, pentru combaterea 

dicotiledonatelor). Pe parcursul vegetație s-a determinat, prin notare după scara 

EWRS, gradul de selectivitate al erbicidelor la 7 zile de la aplicare și eficacitatea 

erbicidelor asupra combaterii buruienilor la 14 zile, 30 zile de la aplicare și înainte de 

recoltare. La recoltare, s-a determinat productivitatea plantei și greutatea  buruienilor 

masă verde. Rezultatele obținute au fost calculate și analizate statistic prin metoda 

analizei varianței (ANOVA) și cu ajutorul funcțiilor matematice.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Analiza selectivității erbicidelor față de fasoliță, subliniază că acestea au fost 

tolerate de plantă (tabelul 1). Un ușor efect fitotoxic (nota EWRS = 2) s-a înregistrat la 

aplicarea produselor Corum, în doză de 1,25 l/ha și Benta 480 SL, în doză de 3 l/ha, 

dar plantele s-au refăcut 100%, până la ramificarea tulpinii. Observațiile efectuate 

înainte de erbicidarea postemergentă (la 3 săptămâni de la aplicarea erbicidelor 

preemergente) subliniază un control bun asupra gradului de îmburuienare, al 

erbicidelor Stomp Aqua, în doză de 4 l/ha și Dual Gold 960EC, în doză de 1,5 l/ha 

(note 2,7-3). Din punct de vedere al eficacității tratamentelor, la 14 și 30 zile de la 

aplicare erbicidelor postemergente s-a evidențiat eficacitatea bună a erbicidării 

preemergente cu unul din produsele Dual Gold 960 EC (960 g/l S-metolaclor), în doză 

de 1,5 l/ha și Stomp Aqua (455 g/l pendimetalin), asociată cu erbicidarea 

postemergentă cu Fusilade Forte 150 EC (150 g/l fluazilofop-P-butil), în doză de 1,5 

l/ha în combinație cu unul din produsele: Corum + adjuvantul Dash HC (480 g/l 

bentazon și 22,4 g/l Imazamox), în doză de 1,25 l/ha sau  Benta 480 SL (bentazon 480 

g/l), în doză de 3 l/ha (Nota 1-1,8 pe scara EWRS), comparativ cu varianta martor I 

neerbicidată, la care gradul de îmburuienare a fost notat cu note în intervalul 7,7-8,8. 

Executarea unei prașile mecanice, pe agrofond neerbicidat, a înregistrat, de 

asemenea, un grad de îmburuienare ridicat (note 6,3-7,7).  Înainte de recoltare, cultura 

de fasoliță neerbicidată a fost practic compromisă (gradul de îmburuienare = 9). De 

asemenea, îmburuienarea culturii a fost mare și în varianta lucrată de două ori prin 

prașile mecanice, dar neerbicidată (nota 8,33). Din observațiile EWRS efectuate 

rezultă că, nu este suficient doar erbicidarea preemergentă sau doar aplicarea 

postemegentă a erbicidelor antigramineice. 

Cel mai redus grad de îmburuienare înainte de recoltare (note EWRS = 2-2,2),  

s-a înregistrat prin erbicidarea preemergentă cu Dual Gold 960 EC, în doză de 1,5 l/ha 

+ erbicidarea postemergentă cu Fusilade Forte 150 EC, în doza de 1,5 l/ha +  Benta 

480 SL, în doză de 3 l/ha. 
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Tabelul 1  

Selectivitatea și eficacitatea erbicidelor testate la cultura de fasoliță, în condițiile solurilor nisipoase  

Selectivity and efficacy of herbicides tested on cowpea crop, in sandy soil conditions 

Varianta experimentală 

Selectivitatea 

față de 

plantă 

(Note EWRS 

1-9) 

Grad îmburuienare (Note EWRS 1-9) 

Înainte de 

erbicidarea 

postemergentă  

După aplicarea 

postemergentă, la: 

Nr. var. Produsul Substanța activă 
Doza 

l/ha 
Aplicare 

14 

zile 

30 

zile 

înainte de 

recoltare 

1 Neerbicidat +neprășit (Martor 1) - - - - 7,2 7,7 8,8 9,0 

2 
Neerbicidat +prășit mecanic de 

2 ori (Martor 2) 
- - - - 6,5 6,3 7,7 8,3 

3 Dual Gold 960 EC 960 g/l S-metolaclor 1,5 preem 1 3,2 4,8 6,3 7,8 

4 Stomp Aqua 455 g/l pendimetalin 4 preem 1 3,0 2,8 5,2 7,2 

5 
Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

1,5 + 

1,5 

preem 

Post I 
1 2,0 1,8 3,5 6,3 

6 
Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC 

455 g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

4 

1,5 

preem 

Post I 
1 3,0 2,0 3,2 6,2 

7 

Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC+ 

Corum + adjuvantul Dash HC* 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22.4 

g/l Imazamox. 

1,5 + 

1,5+ 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

2 2,7 1,0 1,8 2,5 

8 

Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC + 

Corum + adjuvantul Dash HC* 

455 g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22,4 

g/l Imazamox 

4 

1,5 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

2 3,0 1,0 1,8 2,7 

9 

Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC+ 

Benta 480 SL 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

1,5 + 

1,5+ 

3 

preem 

Post I 

Post I 

2 2,7 1,0 1,8 2,0 

10 

Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC + 

Benta 480 SL 

455 g/l pendimetalin + 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

4 

1,5 

3 

preem 

Post I 

Post I 

2 2,7 1,0 1,8 2,2 
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Analiza elementelor de productivitate subliniază diferențierea acestora în 

funcție de varianta de control asupra îmburuienării culturii de fasoliță (tabelul 2). În 

variantele în care s-a înregistrat un grad ridicat de îmburuienare s-au înregistrat și cele 

mai slabe rezultate privind talia plantei, numărul de păstăi/plantă și numărul de boabe 

în păstaie. În funcție de varianta de combatere a buruienilor, cultura de fasoliță a 

înregistrat o înălțime a plantei de 29,52 - 75,65 cm, 5-15 păstăi /plantă, 5-11 boabe în 

păstaie și o lungime a păstăii de 10,34 - 15,22 cm .  

O productivitate bună a plantei s-a înregistrat în variantele de erbicidare 

preemergentă și postemergentă, atât cu produse antigramineice, cât și cu produse de 

combatere a buruienilor dicotiledonate. Analizând elementele de productivitate a 

plantei, respectiv numărul de păstăi pe plantă și numărul de boabe în păstaie, se 

observă că acestea se corelează negativ cu determinarea gravimetrică a buruienilor 

la recoltare (tabelul 2). Astfel, în varianta martor 1, unde s-a înregistrat cea mai slabă 

productivitate a plantei, s-a înregistrat în momentul recoltării culturii cea mai mare 

cantitate de buruieni masă verde (40,1 t/ha). 

În cadrul spectrului de buruieni, determinat în parcela neerbicidată și nelucrată, 

au fost identificate 9 specii, dintre care Ambrosia artemisiifolia a reprezentat 68,14% 

(figura 1). Analiza procentului, pe familii de buruieni, a relevat faptul că pe solurile 

nisipoase pierderile de producție se datorează buruienilor dicotiledonate care au 

reprezentat 84,63% din total, Ambrosia artemisiifolia fiind buruiana dominantă, iar 

restul de 15,37% fiind buruieni monocotiledonate, formate din Digitaria sanquinalis și 

Cynodon dactylon.  

 

 
Figura 1. Spectrul de buruieni existent în cultura de fasoliță  

în varianta neerbicidată și nelucrată 

Figure 1. Spectrum of weeds existing in the cowpea crop  

in the non-herbicide and unprocessed variant
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Tabelul 2 

Influența aplicării erbicidelor asupra unor determinări de biometrie și productivitate la cultura de fasoliță 

The influence of herbicide application on biometrics and productivity determinations at cowpea crop 

Varianta experimentală Talia 

plantei 

(cm) 

Nr. păstăi /  

plantă 

Nr. boabe 

/ păstaie 

Lungime 

păstaie 

(cm) 

Buruieni  

masă verde 

t/ha 

Nr. 

var 
Produsul Substanța activă 

Doza 

l/ha 
Aplicare 

1 Neerbicidat +neprășit (Mt. 1) - - - 29,52 5 5 10,34 40,10 

2 
Neerbicidat +prășit mecanic 

de 2 ori (Martor 2) 
- - - 35,29 5 7 11,04 40,04 

3 Dual Gold 960 EC 960 g/l S-metolaclor 1,5 preem 41,49 6 7 11,67 39,49 

4 Stomp Aqua 455g/l pendimetalin 4 preem 39,15 7 7 11,04 30,66 

5 
Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

1,5 + 

1,5 

preem 

Post I 
40,95 8 8 11,92 22,37 

6 
Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC 

455g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

4 

1,5 

preem 

Post I 
57,45 9 8 12,10 33,61 

7 

Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC+ 

Corum + adjuvantul Dash 

HC* 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22.4 

g/l Imazamox. 

1,5 + 

1,5+ 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

66,30 14 8 12,80 7,30 

8 

Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC + 

Corum + adjuvantul Dash 

HC* 

455g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22.4 

g/l Imazamox 

4 

1,5 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

75,65 15 10 14,27 9,67 

9 

Dual Gold 960 EC + 

Fusilade Forte 150 EC+ 

Benta 480 SL 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

1,5 + 

1,5+ 

3 

preem 

Post I 

Post I 

74,89 14 10 14,09 2,30 

10 

Stomp Aqua + 

Fusilade Forte 150 EC + 

Benta 480 SL 

455g/l pendimetalin + 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

4 

1,5 

3 

preem 

Post I 

Post I 

75,59 14 11 15,22 0,23 
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Rezultatele de producție obținute au evidențiat sporuri de producție foarte 

semnificative în toate variantele de erbicidare preemergentă + erbicidarea 

postemergentă cu produse antigramineice + antidicotile, față de neerbicidat, unde s-

au înregistrat 373,7 kg/ha, (tabelul 3).  Maximul de producție, de 2053,6 kg/ha, s-a 

obținut prin erbicidarea culturii preemergent cu Dual Gold 960 EC, în doză de 1,5 l/ha, 

+ postemergent cu Fusilade Forte 150 EC, în doza de 1,5 l/ha +  Benta 480 SL, în 

doză de 3 l/ha. Sporul de producție realizat față de cei doi martori semnalează 

ineficiența doar a erbicidării preemergente. De asemenea, ținând cont că, în spectrul 

de buruieni existent în parcela neerbicidată și nelucrată, cca 84,63% reprezintă 

buruienile dicotiledonate, testarea produselor Corum + adjuvantul Dash HC* și Benta 

480 SL, a relevat o eficacitate bună în controlul gradului de îmburuienare din cultura 

de fasoliță. Astfel, față de variantele în care s-a erbicidat preemergent cu Dual Gold 

960 EC, în doză de 1,5 l/ha sau Stomp Aqua în doză de 4 l/ha și postemergent numai 

cu produsul Fusilade Forte în doză de 1,5 l/ha, s-au realizat sporuri de producție de 

63,8 - 89,5% prin asocierea acestor formule de erbicidare cu aplicarea postemergentă 

a produsului Corum (1,25 l/ha) + adjuvantul Dash HC* (0,625 l/ha ) și de 74,3 - 90,7% 

prin asocierea cu produsul Benta 480 SL, în doză de 3 l/ha. 

Între producția de boabe obținută la fasoliță și numărul de păstăi sau biomasa 

de buruieni din momentul recoltării culturii au fost stabilite, cu ajutorul funcțiilor 

matematice, corelații distinct semnificative (figura 2). Astfel coeficienții de corelație 

reliefează o corelație pozitivă cu numărul de păstăi/plantă (r = 0,993**) și negativă cu 

cantitatea de buruieni masă verde de la recoltare (r = -0,959**). 

 

 
Figura 2. Corelațiile producției de boabe cu numărul de păstăi pe plantă și 

biomasa buruienilor existentă în momentul recoltării culturii de fasoliță 
Figure 2. Correlations of seeds production with the number of pods per plant 

and weed biomass existing at the time of harvesting the cowpea crop 
 

y (biomasă buruieni) = -0,0189x + 46,705
R² = 0,9196 ; r=-0,959**

y (păstăi/plantă) = 0,0052x + 3,236
R² = 0,9853 ; r=0,993**
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Tabelul 3 

Semnificația rezultatelor de producție obținute la fasoliță în funcție de varianta de combatere a buruienilor 

Significance of bean production results according to weed control 

Varianta experimentală 

Kg/ha 

Semnificația față de Mt. 1 Semnificația față de Mt. 2 

Nr. 

var 
Produsul/s.a. Substanța activă 

Doza 

l/ha 
Aplicare % Kg/ha Semnif. % Kg/ha Semnif. 

1 Neerbicidat +neprășit (Mt. 1) - - - 373,7 100,0 Mt. 1 Mt. 1 70,2 -158,8 - 

2 
Neerbicidat +prășit mecanic 

de 2 ori (Martor 2) 
- - - 532,4 142,5 158,8 - 100,0 Mt. 2 Mt. 2 

3 Dual Gold 960 EC  960 g/l S-metolaclor 1,5 preem 656,8 175,8 283,1 - 123,4 124,4 - 

4 Stomp Aqua 455g/l pendimetalin 4 preem 744,7 199,3 371,1 - 139,9 212,3 - 

5 
Dual Gold 960 EC + Fusilade 

Forte 150 EC 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

1,5 + 

1,5 

preem 

Post I 
1076,7 288,2 703,1 ** 202,2 544,3 * 

6 
Stomp Aqua + Fusilade Forte 

150 EC 

455g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

4 

1,5 

preem 

Post I 
1173,9 314,2 800,3 ** 220,5 641,5 ** 

7 

Dual Gold 960 EC + Fusilade 

Forte 150 EC+ 

Corum + adjuvantul Dash HC* 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22.4 

g/l Imazamox. 

1,5 + 

1,5+ 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

2040,4 546,1 1666,7 *** 383,2 1508,0 *** 

8 

Stomp Aqua + Fusilade Forte 

150 EC + Corum + adjuvantul 

Dash HC* 

455g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

480 g/l Bentazon și 22.4 

g/l Imazamox 

4 

1,5 

1,25 

preem 

Post I 

Post I 

1922,6 514,5 1549,0 *** 361,1 1390,2 *** 

9 

Dual Gold 960 EC + Fusilade 

Forte 150 EC+ 

Benta 480 SL 

960 g/l S-metolaclor 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

1,5 + 

1,5+ 

3 

preem 

Post I 

Post I 

2053,6 549,6 1679,9 *** 385,7 1521,2 *** 

10 

Stomp Aqua + Fusilade Forte 

150 EC + 

Benta 480 SL 

455g/l pendimetalin+ 

150 g/l fluazilofop-P-butil 

Bentazon 480 g/l 

4 

1,5 

3 

preem 

Post I 

Post I 

2046,3 547,7 1672,7 *** 384,4 1513,9 *** 

DL 5% = 416,7 kg/ha DL 1% = 599,2 kg/ha DL 0,1% = 881,3 kg/ha      
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CONCLUZII 

1. În cadrul spectrului de buruieni existent în cultura de fasoliță în 

parcela neerbicidată și nelucrată au fost identificate 9 specii, dintre care 

Ambrosia artemisiifolia a reprezentat 68,14%. 

2. Erbicidele testate la fasoliță au fost tolerante față de plantă, cu 

excepția produselor Corum, în doză de 1,25 l/ha și Benta 480 SL, în doză 

de 3 l/ha, care au prezentat un ușor efect fitotoxic (nota EWRS=2), însă 

plantele s-au refăcut 100%, până la ramificarea tulpinii. 

3. S-a evidențiat eficacitatea bună în combaterea buruienilor a 

erbicidării preemergente cu unul din produsele Dual Gold 960 EC (960 g/l 

S-metolaclor), în doză de 1,5 l/ha și Stomp Aqua (455 g/l pendimetalin), 

asociată cu erbicidarea postemergentă cu Fusilade Forte 150 EC (150 g/l 

fluazilofop-P-butil), în doză de 1,5 l/ha în combinație cu unul dintre 

produsele: Corum + adjuvantul Dash HC (480 g/l bentazon și 22,4 g/l 

Imazamox), în doză de 1,25 l/ha sau Benta 480 SL (bentazon 480 g/l), în 

doză de 3 l/ha (note 1 - 1,8 pe scara EWRS). 

4. Maximul de producție, de 2053,6 kg/ha, s-a obținut prin 

erbicidarea culturii preemergent cu Dual Gold 960 EC, în doză de 1,5 l/ha, 

+ postemergent cu Fusilade Forte 150 EC, în doza de 1,5 l/ha +  Benta 

480 SL, în doză de 3 l/ha. 

5. Introducerea produselor Corum + adjuvantul Dash HC* și Benta 

480 SL (erbicide antidicotile), în cadrul formulelor de erbicidare 

preemergentă și postemergentă doar cu erbicide antigramineice, a 

determinat realizarea de sporuri de producție cuprinse între 63,8-90,7%. 

6. Producția de boabe obținută la fasoliță s-a corelat distinct 

semnificativ pozitiv cu numărul de păstăi/plantă (r = 0,993**) și distinct 

semnificativ negativ cu cantitatea de buruieni masă verde de la recoltare 

(r = -0,959**). 
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REZUMAT  

În această lucrare sunt prezentate aspecte privind fiziologia plantelor de 

arahide cultivate pe solurile nisipoase de la Dăbuleni. Accentul 

cercetărilor a fost pus pe procesele desfășurate la nivel foliar (fotosinteză 

și transpirație), frunzele fiind cele mai sensibile organe ale plantelor la 

orice modificare a factorilor de mediu. Genotipurile cu toleranță mai 

ridicată la acțiunea stresantă a factorilor de mediu (stres termohidric) au 

prezentat o asimilație intensă, direct proporțională cu intensitatea 

transpirației foliare. S-a remarcat genotipul L 5/18, cu cele mai mari valori 

ale fotosintezei în condiții de stres termic și un spor de producție de 1072 

kg/ha. Cel mai sensibil genotip la acțiunea stresantă a factorilor de mediu 

s-a dovedit a fi L2/17, la care s-au înregistrat cele mai mici valori la toți 

indicii fiziologici studiați. 

 

ABSTRACT 

This paper presents aspects regarding the physiology of peanut plants 

grown on sandy soils in Dăbuleni. The emphasis of the research was 

placed on the processes carried out at the foliar level (photosynthesis and 

transpiration), the leaves being the most sensitive organs of the plants to 

any modification of the environmental factors. Genotypes with higher 

tolerance to the stressful action of environmental factors (thermohydric 

mailto:alina22paraschiv@yahoo.com
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stress) showed an intense assimilation, directly proportional to the 

intensity of foliar perspiration. The L 5/18 genotype was noted, with the 

highest values of photosynthesis under conditions of thermal stress and 

an increase in production of 1072 kg / ha. The most sensitive genotype to 

the stressful action of environmental factors proved to be L2 / 17, at which 

the lowest values were recorded for all physiological indices studied. 

 

INTRODUCERE 

Arahidele sau alunele de pământ (Arachis hypogea L.), reprezintă 

o cultură importantă pentru regiunile tropicale și „încetățenită” în partea 

de sud a Europei de peste 100 de ani.  

Planta este originară din Brazilia, unde se întâlnește sub forma 

sălbatică în flora spontană, împreună cu unele specii înrudite. 

În România s-au făcut încercări reușite pentru răspândirea în 

cultură a alunelor de pământ. Experiențele întreprinse din anul 1950 

încoace dovedesc că planta poate fi cultivată cu succes în sudul țării, pe 

soluri prielnice (N. Zamfirescu, 1958).  

Datorită conţinutului ridicat în proteine şi grăsimi al boabelor, 

arahidele cunosc utilizări valoroase şi foarte variate (consum în stare 

proaspătă sau prăjite, fabricarea untului de arahide, a uleiului de arahide, 

etc.). Prezenţa proteinelor şi în celelalte organe ale plantelor, le conferă 

şi o mare valoare furajeră (Milica Dima, 2015). 

Fiind de origine tropicală, arahidele au cerințe mari față de căldură, 

suma gradelor de temperatură necesare până la maturitate ridicându-se 

la 3000-4000 oC, chiar și mai mult. Față de umiditate, cerințele plantelor 

de arahide sunt moderate. Însă, chiar dacă planta este destul de tolerantă 

la secetă, producția fluctuează considerabil ca urmare a variabilității 

precipitațiilor. Plasticitatea fenotipică, care este definită ca fiind 

capacitatea unui organism de a-și ajusta performanța prin modificarea 

morfologiei și/sau fiziologiei sale ca răspuns la diferite condiții de mediu 

(Sultan, 1995), este adesea, dar nu întotdeauna, legată de avantajele 

adaptive. Schimbările condițiilor de mediu (lumina, conținutul de apă din 

sol, umiditatea și temperatura) au ca rezultat răspunsuri morfologice, 

anatomice și fiziologice, în special la nivel foliar (modificări la nivelul 

stomatelor, epidermei, mezofilului, modificarea suprafeței foliare etc.), (Li 
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et al., 2007, Fahn și Cutler, 1992). Aceste caracteristici ale unei specii de 

plante sunt considerate ca indicatori importanți ai ecologiei lor și ai 

habitatelor pe care le ocupă. Din punct de vedere fiziologic, la SCDCPN 

Dăbuleni accentul cercetărilor a fost pus pe procesele desfășurate la nivel 

foliar (fotosinteză și transpirație), frunzele fiind cele mai sensibile organe 

ale plantelor la orice modificare a factorilor de mediu. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat la SCDCPN Dăbuleni, la o cultură 

comparativă de concurs, alcătuită din 10 genotipuri de arahide, cultivate 

pe un sol nisipos, cu fertilitate naturală redusă. Fotosinteza, transpirația 

stomatală, conductanța stomatală și conținutul de clorofilă au fost 

determinate direct în câmpul experimental, utilizând aparatele portabile 

LC Pro SD și clorofilmetrul CCM 200-Plus (figura 1). Ca şi perioadă de 

vegetaţie, determinările au fost efectuate la începutul lunii august, în 

fenofaza de înflorire a plantelor, în variaţie diurnă, pentru a surprinde 

reacţiile plantelor atât în condiţii optime, dar mai ales în condiţii de stres 

termic.  

  

Dăbuleni (Mt.) 

L1/17 

L2/17 

L3/17 

L4/17 

L5/18 

L6/18 

L7/18 

L8/19 

L9/19 
 

Determinarea fotosintezei 

cu aparatul LC Pro SD 

Clorofilmetrul 

CCM 200 Plus 

Variantele 

experimentale 

Figura 1. Materialul şi metoda de cercetare 

Figure 1. Research material and method 
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Pentru a putea interpreta cât mai corect rezultatele obţinute, s-au 

efectuat determinări privind radiaţia solară activă în fotosinteză şi 

temperatura aerului la nivelul frunzelor.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În tabelul 1 sunt prezentate condițiile climatice înregistrate în timpul 

efectuării determinărilor experimentale de fiziologie la genotipurile de 

arahide din cultura comparativă de concurs, care s-au realizat în fenofaza 

de înflorire a plantelor. 

Tabelul 1 

Condițiile climatice din timpul determinărilor de fiziologie  

Climatic conditions during physiological determinations 

(06.08.2020) 

Varianta 

experimentală 

Radiația solară 

activă în fotosinteză 

(µmol/m2/s) 

Temperatura 

(oC) 

Presiunea 

atmosferică 

(hPa) 

Ora 

9 

Dăbuleni (Mt.) 1237 28,4 

1011 

L1/17 1235 28,3 

L2/17 1234 28,3 

L3/17 1238 28,7 

L4/17 1238 29,3 

L5/18 1241 29,3 

L6/18 1238 29,7 

L7/18 1241 30,2 

L8/19 1243 29,8 

L9/19 1246 30,1 

Ora 

12 

Dăbuleni (Mt.) 1970 32,0 

1011 

L1/17 1990 32,5 

L2/17 1968 33,0 

L3/17 1974 33,0 

L4/17 1979 32,7 

L5/18 1982 33,5 

L6/18 1960 33,5 

L7/18 1930 34,0 

L8/19 1960 34,1 

L9/19 1980 34,5 
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Intensitatea luminii a fost foarte ridicată, radiația solară activă în 

fotosinteză fiind cuprinsă între 1234-1246 µmol/m2/s la ora 9, respectiv 

1930-1990 µmol/m2/s la amiază. Temperatura a prezentat o valoare 

medie de 29,2 oC la ora 9 și 33,4 oC la ora 12, maxima zilei fiind de 34,5 
oC. În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele privind variația fotosintezei în 

funcție de genotip și condițiile de mediu. La ora 9, valorile fotosintezei au 

fost cuprinse între 6,89 µmol CO2/m2/s la varianta martor (Dăbuleni) și 

19,39 µmol CO2/m2/s la genotipul L5/18.  

Tabelul 2 

Variaţia fotosintezei la arahide 

Variation of photosynthesis at peanuts plants 

Varianta 

Ora 9 Ora 12 

Fotosinteza 

(µmol CO2/m2/s) 

Fotosinteza 

(µmol CO2/m2/s) 

Medie Diferența Semnif. Medie Diferența Semnif. 

Dăbuleni 6,89 (Mt)  14,94 (Mt)  

L1/17 15,93 9,04 *** 21,22 6,28 ** 

L2/17 12,18 5,29 *** 7,80 -7,14 ₀₀ 

L3/17 17,63 10,74 *** 15,36 0,42 - 

L4/17 17,18 10,29 *** 18,65 3,71 - 

L5/18 19,39 12,50 *** 23,06 8,12 *** 

L6/18 17,42 10,53 *** 15,07 0,13 - 

L7/18 15,71 8,82 *** 15,48 0,54 - 

L8/19 12,21 5,32 *** 19,04 4,10 - 

L9/19 12,72 5,83 *** 15,76 0,82 - 

 
DL 5% = 2,53 

DL 1 % = 3,48 

DL 0,1% = 4,73 

DL 5% = 4,29 

DL 1 % = 5,89 

DL 0,1% = 8,01 

 

Din punct de vedere statistic, toate genotipurile studiate s-au 

diferențiat foarte semnificativ față de martor. Iubitoare de lumină și 

căldură, plantele de arahide și-au intensificat activitatea fiziologică la 

amiază, direct proportional cu creșterea temperaturii și a cantității de 

radiații solare, valorile fotosintezei la majoritatea genotipurilor analizate 

înregistrând diferențe nesemnificative față de martor. S-au remarcat însă, 

cu diferențe distinct semnificative și foarte semnificative genotipurile 
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L1/17 și L5/18, cu o rată a fotosintezei cuprinsă între 21,22-23,06 µmol 

CO2/m2/s. La polul opus, cu diferențe distinct semnificative, dar negative, 

s-a situat genotipul L2/17 (7,8 µmol CO2/m2/s). La acest genotip, condițiile 

climatice de la amiază au determinat modificarea gradului de deschidere 

al stomatelor, cu repercusiuni asupra intensității fotosintezei și 

transpirației plantelor. Conținutul relativ de apă, potențialul hidric foliar, 

rezistența stomatală, rata transpirației, temperatura frunzelor și 

temperatura mediului sunt parametri importanți care influențează relațiile 

apei în plantele de arahide (http://eprints.icrisat.ac.in/8742/1/RP-

10560.pdf). Creșterea moderată a temperaturii stimulează procesul de 

transpirație al plantelor și deshidratarea celulelor (I. Burzo, 2014). Astfel 

la genotipurile studiate, creșterea temperaturii până la 34,5 oC, în 

prezența stomatelor deschise (tabelul 4), a determinat scăderea 

rezistenței țesuturilor la transportul vaporilor de apă și realizarea 

intensității maxime a transpirației la ora 12 (tabelul 3).  

Tabelul 3 

Variaţia transpiraţiei la arahide 

Variation of transpiration at peanuts plants 

Varianta 

Ora 9 Ora 12 

Transpiraţia  

(mmol H2O/m2/s) 

Transpiraţia  

(mmol H2O/m2/s) 

Medie Diferența Semnif. Medie Diferența Semnif. 

Dăbuleni 1,10 (Mt)  2,34 (Mt)  

L1/17 2,53 1,43 *** 4,01 1,67 *** 

L2/17 1,90 0,80 *** 2,04 -0,30 ₀ 

L3/17 2,56 1,46 *** 4,18 1,84 *** 

L4/17 2,90 1,80 *** 3,89 1,55 *** 

L5/18 2,72 1,62 *** 4,60 2,26 *** 

L6/18 2,85 1,75 *** 3,55 1,21 *** 

L7/18 3,45 2,35 *** 4,38 2,04 *** 

L8/19 3,02 1,92 *** 5,12 2,78 *** 

L9/19 2,36 1,26 *** 4,25 1,91 *** 

 
DL 5% = 0,08 

DL 1 % = 0,11 

DL 0,1% = 0,15 

DL 5% = 0,298 

DL 1 % = 0,409 

DL 0,1% = 0,556 

http://eprints.icrisat.ac.in/8742/1/RP-10560.pdf
http://eprints.icrisat.ac.in/8742/1/RP-10560.pdf
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Cu excepția genotipului L2/17, toate celelalte variante studiate au 

transpirat mai intens comparativ cu martorul, diferențiindu-se foarte 

semnificativ de acesta (tabelul 3). 

Gradul de deschidere al stomatelor este un indicator important al 

răspunsului plantelor la stresul termohidric. Din rezultatele obținute la 

Dăbuleni în anul 2020, referitoare la variaţia conductanţei stomatale la 

arahide, s-a constatat că valorile acestui parametru au crescut aproape 

linear la temperaturi cuprinse între 28-32 oC. La majoritatea genotipurilor 

studiate conductanța stomatală s-a menținut ridicată și la temperaturi de 

peste 33 oC, diferențiindu-se foarte semnificativ față de martor (tabelul 4). 

Genotipul L2/17 s-a dovedit a fi cel mai sensibil la stresul termic, având 

cea mai redusă conductanță stomatală (2,04 mol/m2/s). 

 

Tabelul 4 

Variaţia conductanţei stomatale la arahide 

Variation of stomatal conductance at peanuts plants 

Varianta 

Ora 9 Ora 12 

Conductanţa stomatală 

(mol/m2/s) 

Conductanţa stomatală 

(mol/m2/s) 

Medie Diferența Semnif. Medie Diferența Semnif. 

Dăbuleni 0,06 (Mt)  0,14 (Mt)  

L1/17 0,17 0,107 *** 0,29 0,15 *** 

L2/17 0,12 0,057 *** 0,09 -0,05 ₀₀ 

L3/17 0,17 0,113 *** 0,25 0,11 *** 

L4/17 0,20 0,140 *** 0,20 0,06 *** 

L5/18 0,18 0,117 *** 0,23 0,09 *** 

L6/18 0,18 0,120 *** 0,16 0,02 - 

L7/18 0,24 0,177 *** 0,20 0,06 *** 

L8/19 0,20 0,140 *** 0,25 0,11 *** 

L9/19 0,14 0,077 *** 0,22 0,08 *** 

 
DL 5% = 0,009 

DL 1 % = 0,013 

DL 0,1% = 0,017 

DL 5% =0,03 

DL 1 % =0,04 

DL 0,1% =0,06 
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Dimineața  

  

 
La amiază 

 

Figura 2. Corelația dintre fotosinteză și transpirație la arahide 

Figure 2. Correlation between photosynthesis and transpiration at 

peanuts plants 

 Efectul pozitiv al închiderii stomatelor, pentru limitarea pierderilor 

de apă din plante, a avut și un efect negativ, prin reducerea ritmului de 

penetrare a dioxidului de carbon, necesar pentru procesul de fotosinteză. 
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Astfel, la genotipul L2/17, stresul termic a diminuat intensitatea proceselor 

de fotosinteză și transpirație prin modificarea gradului de deschidere al 

stomatelor. Între fotosinteză și transpirație s-au stabilit corelații pozitive, 

asigurate din punct de vedere statistic (figura 2). Denumită răul necesar 

al plantelor, transpirația foliară s-a intensificat direct proporțional cu 

fotosinteza.Între transpirația foliară și conductanța stomatală s-au stabilit, 

de asemenea, corelații pozitive, foarte semnificative, creșterea intensității 

transpirației fiind în strânsă legătură cu gradul de deschidere al stomatelor 

(figura 3). 

 

  
Figura 4. Aspecte din câmpul experimental - 2020  

Figure 4. Aspects from the experimental field - 2020 
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Dimineața  
 

La amiază 

 

Figura 3. Corelația dintre transpirație și conductanța stomatală la arahide 

Figure 3. Correlation between transpiration and stomatal conductance at peanuts plants 
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În fenofaza de înflorire s-a determinat și conținutul mediu de clorofilă al frunzelor 

de arahide, care a fost cuprins între 22,52 – 45,85 unități CCI. S-au evidențiat 

genotipurile L8/19 și L7/18, dar au existat și genotipuri cu un conținut de clorofilă mult 

mai scăzut, comparativ cu martorul (L5/18, L2/17), (tabelul 5). Numeroase cercetări au 

raportat că seceta a scăzut nivelurile de clorofilă a, b și clorofilă totală. S-a constatat 

că stresul hidric determină inhibarea a 4 etape din ciclul de sinteză a pigmenţilor 

clorofilieni, scăderea conţinutului de clorofilă din frunze şi a intensităţii procesului de 

fotosinteză (Rai A.K., Takabe T., 2006, citat de I. Burzo și Aurelia Dobrescu, 2011 ). 

 

Tabelul 5 

Conţinutul de clorofilă la arahide 

Chlorophyll content of peanut leaves 

Varianta 
Clorofila (unităţi CCI) 

Medie Relativă Diferența Semnificația 

Dăbuleni (Mt.) 33,68 Mt (100) (Mt)  

L1/17 31,30 92,93 -2,38 - 

L2/17 22,52 66,86 -11,16 oo 

L3/17 34,62 102,79 0,94 - 

L4/17 34,22 101,60 0,54 - 

L5/18 24,67 73,25 -9,01 o 

L6/18 39,92 118,53 6,24 - 

L7/18 45,85 136,13 12,17 ** 

L8/19 43,93 130,43 10,25 * 

L9/19 30,18 89,61 -3,50 - 

 
DL 5% = 8,03 

DL 1 % = 11,01 

DL 0,1% = 14,98 

  

CONCLUZII 

1. Alunele de pământ (arahidele) cultivate pe solurile nisipoase de la Dăbuleni şi-

au ajustat performanța prin modificarea activităţii fiziologice, ca răspuns la modificarea 

diferiţilor factori de mediu. 

2. Temperatura şi radiaţia solară au influenţat direct gradul de deschidere a 

stomatelor şi implicit procesele de fotosinteză şi transpiraţie foliară, între aceşti indici 

fiziologici stabilindu-se corelaţii pozitive, asigurate statistic. 

3. Genotipurile cu toleranță mai ridicată la factorii de mediu specifici zonei cu soluri 

nisipoase din sudul Olteniei au prezentat o asimilație intensă, direct proporțională cu 

intensitatea transpirației foliare. 

4. S-a remarcat genotipul L 5/18, cu cele mai mari valori ale fotosintezei în condiții 

de stres termic și un spor de producție de 1072 kg/ha. 

5. Cel mai sensibil genotip la acțiunea stresantă a factorilor de mediu s-a dovedit a 

fi L2/17, la care s-au înregistrat cele mai mici valori la toți indicii fiziologici studiați.   
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CERCETĂRI PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

BURUIENILOR DIN CULTURA DE TOPINAMBUR PE SOLURILE 

NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI 
 

RESEARCH ON THE PREVENTION AND COMBAT OF WEEDS FROM 

JERUSALEM ARTICHOKE CULTURE ON SANDY SOILS IN 

SOUTHERN OLTENIA 

RĂȚOI  Iulian 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

iulianratoi@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: topinambur, buruieni, erbicide 

Keywords: Jerusalem artichoke, weeds, herbicides 

 

REZUMAT 

La 30 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor, pe data de 16 aprilie, erau 

apărute următoarele specii de buruieni: Ambrosia artemisiifolia, Xanthium strumarium 

și Atriplex patula. După această dată, alături de speciile de buruieni enumerate mai 

sus, au mai apărut în cultură speciile Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis și 

Agropyron repens. Determinările efectuate după tratamentul preemergent au relevat o 

eficacitate a erbicidelor cuprinsă între 55 și 73%, pentru care s-au acordat note, după 

scara EWRS, cuprinse între 6 și 8. Cea mai bună eficacitate, de 73%, s-a înregistrat 

în varianta erbicidată cu Frontier Forte, 1,5 l/ha, pentru care s-a acordat nota 8. La 60 

zile după aplicarea erbicidării preemergente și la 30 zile de la administrarea erbicidului 

cu acțiune totală, pe data  de 16 mai, alături de speciile de buruieni enumerate mai sus 

au mai apărut în cultură speciile: Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis și 

Agropyron repens. Cantitatea de biomasă a buruienilor era, la data de 16 mai, diferită 

în funcție de specie, dar proporțională cu numărul de buruieni din fiecare specie. În 

variantele erbicidate, producția de tuberculi a depășit cu 24 t/ha până la 44,5 t/ha, 

respectiv 78% - 145%, producția realizată în varianta martor, neerbicidată. Valoarea 

cea mai mare, de 75,04 t/ha, s-a realizat în varianta erbicidată cu Stomp aqua, 3 l/ha 

+ Taifun 360 SL, 4 l/ha. 

 

ABSTRACT 

At 30 days after the pre-emergence application of herbicides, on April 16, the following 

weed species appeared: Ambrosia artemisiifolia, Xanthium strumarium and Atriplex 

patula. After this date, along with the weed species listed above, the species 

Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis and Agropyron repens also appeared in 

the culture. Determinations performed after pre-emergence treatment revealed a 

herbicide efficacy of 55 to 73%, with scores of 6 to 8 on the EWRS scale. The best 

efficacy of 73% was in the herbicide variant with Frontier Forte, 1.5 l/ha, for which a 

grade of 8 was given. 60 days after the application of the pre-emergent herbicide and 

30 days after the administration of the herbicide with total action, on 16 May, together 

mailto:iulianratoi@yahoo.com
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with the weed species listed above the species Amaranthus retroflexus, Digitaria 

sanguinalis and Agropyron repens have also appeared in culture. The amount of weed 

biomass was, on May 16, different depending on the species, but proportional to the 

number of weeds in each species. In the herbicide variants, the production of tubers 

exceeded by 24 t/ha up to 44.5 t/ha, respectively 78% - 145%, the production achieved 

in the control variant, non-herbicide. The highest value, of 75.04 t/ha, was achieved in 

the herbicide version with Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 360 SL, 4 l/ha. 

 

INTRODUCERE 

Topinamburul (napul porcesc) este o cultură perenă, care rezistă 3-4 ani, nu 

este sensibilă față de temperaturile minime și nu necesită lucrări de întreținere 

costisitoare (Dorrell D. G. and B. B. Chubey, 1977; Darunee Puangbu și colab.,  2012; 

Creola Brezeanu și colab., 2015). Acesta produce o mare cantitate de biomasă ce 

poate fi folosită pentru producerea biogazului (Deonoroy,P., 1966; Emmerling C., 

Barton J., 2007).  

Bolile și dăunătorii nu sunt o problemă pentru cultura de topinambur și nici 

buruienile, astfel încât cultivatorii din România nu recomandă combaterea chimică a 

buruienilor. Totuși, în literatura de specialitate străină există date referitoare la 

combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor. 

Folosirea erbicidelor se interzice doar în culturile ecologice de topinambur 

(Barta, J., Pátkai, Gy., 2007). 

Ashton F. M. și Crafts A. S., 1973, afirmă că, buruienile din cultura de 

topinambur pot fi combătute cu erbicide, iar David A. Wall și colab., 2017,  au arătat că, 

buruienile din cultura de topinambur au fost combătute cu o singură aplicare 

postemergentă cu acidul cloropiralid (acidul 3,6-diclor-2-piridincarboxilic), în cantitate 

de 1 l/ha sau cu 0,5 l/ha când acest erbicid a fost combinat cu 0,5 l/ha 2,4 D (acid 

diclorfenox). 

În vederea stabilirii modului de luptă împotriva buruienilor din cultura de 

topinambur am înființat o experiență cu diferite tipuri de erbicide comparativ cu varianta 

neprășită, neerbicidată. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Variantele experienței: 

1. Martor (neerbicidat) 

2. Dual Gold, 1,5 l/ha  + Taifun  360 SL, 4 l/ha 

3. Frontier Forte, 1,5 l/ha + Taifun  360 SL, 4 l/ha 

4. Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun  360 SL, 4 l/ha 

5. Sencor lichid, 0,6 l/ha + Taifun  360 SL, 4 l/ha 

6. Dual Gold, 1,5 l/ha  + Taifun  360 SL, 4 l/ha + Agil, 1,0 l/ha 

7. Dual Gold, 1,5 l/ha  + Taifun  360 SL, 4 l/ha + Fusilade Forte, 1,0 l/ha 

8. Dual Gold, 1,5 l/ha  + Taifun  360 SL, 4 l/ha + Killer, 1,5 l/ha 

9. Dual Gold, 1,5 l/ha  + Taifun  360 SL, 4 l/ha + Pantera, 1,0 l/ha 

https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22Barta%2C+J.%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22P%C3%A1tkai%2C+Gy.%22&search_field=author
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.cambridge.org/core/search%3Ffilters%255BauthorTerms%255D%3DDavid%2520A.%2520Wall%26eventCode%3DSE-AU&xid=25657,15700002,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhjU1ox6ekmzKiwNJ-OV5acD1r4OvA
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Experiența a fost așezată randomizat, în 3 repetiții, fiind efectuate următoarele 

observaţii şi determinări experimentale: 

 - determinarea numerică, pe specii, la 30 zile de la tratamentul preemergent; 

 - determinarea numerică, pe specii, la 60 zile de la tratamentul preemergent; 

 - determinarea gravimetrică, pe specii, la 60 zile de la tratamentul preemergent; 

- determinarea masei vegetative în momentul recoltării tuberculilor; 

 - producția de tuberculi pe variantă.  

Plantatul s-a efectuat la data de 13 martie. 

Răsărirea plantelor a avut loc în perioada 20-28 aprilie. 

Erbicidatul preemergent s-a efectuat la data de 16 martie, cu Dual Gold 960 SC, 

Frontier Forte, Stomp aqua și Sencor 600 SC. 

Înainte de răsărirea plantelor de topinambur, pe data de 16 aprilie, s-a efectuat 

o erbicidare cu un erbicid cu acțiune totală, de tip Taifun, 4 l/ha, pentru combaterea 

buruienilor răsărite și în special Ambrosia artemiisifolia și Xanthium strumarium. 

 Erbicidatul postemergent s-a efectuat  la data de 16 mai, cu Agil 100 EC, 

Fusilade  Forte 150 EC, Killer Super 5 EC și Pantera 40 EC. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

La 30 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor, pe data de 16 aprilie, erau 

apărute următoarele specii de buruieni: Ambrosia artemisiifolia, Xanthium strumarium 

și Atriplex patula (tabelul 1). Cea mai numeroasă dintre acestea a fost Ambrosia 

artemisiifolia, care în variantele tratate număra între 150 și 250 mii plante pe hectar, 

iar în varianta martor avea o desime de 560 mii plante pe hectar. Eficacitatea 

erbicidelor a fost cuprinsă între 55 și 73%, pentru care s-au acordat note, după scara 

EWRS, cuprinse între 6 și 8. Eficacitatea cea mai bună, de 73%, s-a înregistrat în 

varianta erbicidată cu Frontier Forte, 1,5 l/ha, pentru care s-a acordat nota 8.  

O specie de buruieni greu de combătut cu erbicide cu aplicare preemergentă 

este și Xanthium strumarium, care a avut o desime mai mică, respectiv 50 mii de plante 

în varianta martor, netratată, iar în variantele tratate, s-au înregistrat între 30 și 40 mii 

plante pe hectar. În cazul acestei buruieni eficacitatea erbicidelor a înregistrat valori 

cuprinse între 20 și 40%, pentru care s-au acordat note de la 3 la 5, după scara EWRS. 

Atriplex patula, este o specie de buruieni, cu apariție mai timpurie, pe solurile 

nisipoase, care la momentul determinării număra 90 mii plante pe hectar, în varianta 

martor și între 30 și 60 mii plante pe hectar, în variantele erbicidate. Eficacitatea 

erbicidelor a fost de 33-67%, pentru care s-au acordat note de la 4 la 7. 

Datorită faptului că, la 30 zile de la aplicarea erbicidării preemergente, plantele 

de topinambur nu au apărut, iar desimea buruienilor enumerate mai sus era 

considerabilă și într-o fază tânără, am aplicat o erbicidare cu un erbicid cu acțiune 

totală, de tip Taifun 360 SL (360 g glifosat/l), în doză de 4 l/ha. În acest fel am reușit 

diminuarea plantelor de buruieni, și în special a speciei Ambrosia artemisiifolia, care a 

devenit o buruiană periculoasă pentru zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei. 

La 60 zile după aplicarea erbicidării preemergente și la 30 zile de la 

administrarea erbicidului cu acțiune totală situația îmburuienării era cea prezentată în 

tabelul 2 (2.1. şi 2.2.) La această dată, 16 mai, alături de speciile de buruieni 



Analele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Volumul 23, 2020  

 

52 
 

enumerate mai sus, au mai apărut în cultură speciile Amaranthus retroflexus, Digitaria 

sanguinalis și Agropyron repens.  

Din specia de buruieni  Ambrosia artemiisifolia, cât și din cele existente la 30 

zile de la erbicidarea preemergentă, dar care au fost distruse prin erbicidarea cu erbicid 

total, au mai apărut câteva exemplare, în număr de 10 până la 20 mii plante pe hectar, 

în variantele erbicidate preemergent și ceva mai multe în varianta martor, neerbicidată. 

Astfel, în varianta martor, numărul plantelor de Ambrosia artemiisifolia, a crescut de la 

560 mii la 730 mii plante pe hectar, cel de Xanthium strumarium, a crescut de la 50 mii 

la 90 mii plante/ha, iar în cazul speciei Atriplex patula, a crescut de la 90 mii la 180 mii 

plante pe hectar. 

Numărul buruienilor nou-apărute, din speciile Amaranthus retroflexus, Digitaria 

sanguinalis și Agropyron repens, a fost mai redus, fiind de 80 mii plante pe hectar, la 

Amaranthus retroflexus, 120 mii plante pe hectar la Digitaria sanguinalis și 100 mii 

plante pe hectar la specia Agropyron repens, în cazul variantei martor, neerbicidate. 

În variantele erbicidate, specia Amaranthus retroflexus a apărut în număr de 12-16 mii 

plante pe hectar, specia  Digitaria sanguinalis a numărat între 12 și 40 mii plante pe 

hectar, iar specia Agropyron repens a înregistrat un număr de buruieni cuprins între 

18 și 30 mii plante pe hectar. 

Cantitatea de biomasă a buruienilor era, la data de 16 mai diferită, în funcție de 

specie, dar proporțională cu numărul de buruieni din fiecare specie (tabelul 3).  

În varianta martor, Ambrosia artemiisifolia a înregistrat o greutate totală a 

buruienilor de 34000 kg/ha, Xanthium strumarium, o greutate de 7300 kg/ha, iar  

Atriplex patula o greutate de 12000 kg/ha. 

Masa burienilor apărute mai târziu, în varianta martor a fost de 3000 kg/ha în 

cazul speciei Amaranthus retroflexus, 1800 kg/ha, în cazul speciei Digitaria sanguinalis 

și 1300 kg/ha, la specia Agropyron repens. În variantele erbicidate greutatea 

buruienilor apărute mai târziu s-a situat sub 800 kg/ha, în toate variantele. 

Talia și cantitatea de biomasă  a plantelor de topinambur au înregistrat valori 

net superioare, în variantele erbicidate față de varianta neerbicidată, datorită lipsei 

concurenței buruienilor (tabelul 4). Talia plantelor în variantele erbicidate a înregistrat 

valori de la 232 cm/plantă până la 257 cm/plantă, spre deosebire de 193 cm/plantă, în 

varianta martor, netratată.  

Producția de tuberculi a fost direct proportională cu talia plantei și cantitatea de 

biomasă (tabelul 5). În variantele erbicidate, producția de tuberculi a depășit cu 24 t/ha 

până la 44,5 t/ha, respectiv 78% - 145%, producția realizată în varianta martor, 

neerbicidată. Valoarea cea mai mare, de 75,04 t/ha, s-a realizat în varianta erbicidată 

cu Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 360 SL, 3 l/ha.  
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Tabelul 1 

Eficacitatea erbicidelor (numărul buruienilor, mii/ha) la 30 zile de la aplicarea preemergentă a acestora (16 aprilie) 

Effectiveness of herbicides (number of weeds, thousands / ha) at 30 days after their pre-emergence application (April 16) 

Varianta 

Ambrosia artemisiifolia Xanthium strumarium Atriplex patula 

Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 

Martor (neerbicidat) 560 - - - 50 - - - 90 - - - 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +   

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
250 45 55 6 30 60 40 5 40 44 56 6 

Frontier Forte, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
160 29 71 8 30 60 40 5 40 44 56 6 

Stomp aqua, 3 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
220 39 61 7 40 80 20 3 60 67 37 4 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
180 32 68 7 30 60 40 5 50 55 45 5 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Agil 100 EC, 1 l/ha 
150 27 73 8 40 80 20 3 40 44 56 6 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Fusilade Forte 150 EC, 1 l/ha 
200 36 64 7 30 60 40 5 50 55 45 6 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Killer Super 5 EC, 1,5 l/ha 
210 37 63 7 30 60 40 5 30 33 67 7 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Pantera 40 EC, 1,5 l/ha 
190 34 66 7 40 80 20 3 60 67 33 4 
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Tabelul 2.1. 

Eficacitatea erbicidelor (numărul buruienilor, mii /ha)  

la 60 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor și a erbicidării totale, pe data de 16 mai 

Effectiveness of herbicides (number of weeds, thousands / ha)  

at 60 days after pre-emergence of herbicides and total herbicide application, on May 16 

Varianta 

Ambrosia artemisiifolia Xanthium strumarium Atriplex patula 

Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 

Martor (neerbicidat) 730 100 - 9 90 100 - - 180 100 - - 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +   

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
20 3 97 9 - - 100 9 10 5 95 9 

Frontier Forte, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
20 3 97 9 10 11 89 9 20 11 89 9 

Stomp aqua, 3 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
10 1 99 9 - - 100 9 10 5 95 9 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
10 1 99 9 10 11 89 9 - - 100 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Agil 100 EC, 1 l/ha 
20 3 97 9 10 11 89 9 - - 100 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Fusilade Forte 150 EC, 1 l/ha 
10 1 99 9 10 11 89 9 20 11 89 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Killer Super 5 EC, 1,5 l/ha 
10 1 99 9 - - 100 9 10 5 95 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Pantera 40 EC, 1,5 l/ha 
10 1 99 9 10 11 89 9 - - 100 9 
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Tabelul 2.2. 

Eficacitatea erbicidelor (numărul buruienilor, mii/ha) 

la 60 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor și a erbicidării totale, pe data de 16 mai 

Effectiveness of herbicides (number of weeds, thousands / ha)  

at 60 days after pre-emergence of herbicides and total herbicide application, on May 16 

Varianta 

Amaranthus retroflexus Digitaria sanguinalis Agropyron repens 

Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 
Nr. % 

Efica-

citate 

(%) 

Nota 

EWRS 

Martor (neerbicidat) 80 100 - - 120 100 - - 100 100 - - 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
- - 100 9 40 33 67 7 20 20 80 9 

Frontier Forte, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
- - 100 9 20 17 83 9 20 20 80 9 

Stomp aqua, 3 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
10 12 88 9 30 25 75 8 30 30 70 8 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
- - 100 9 12 10 90 9 15 15 85 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

 4 l/ha + Agil 100 EC, 1 l/ha 
- - 100 9 15 12 88 9 18 18 82 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Fusilade Forte 150 EC, 1 l/ha 
- - 100 9 22 18 82 9 20 20 80 9 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Killer Super 5 EC, 1,5 l/ha 
- - 100 9 17 14 86 9 22 22 78 8 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL,  

4 l/ha + Pantera 40 EC, 1,5 l/ha 
13 16 84 9 16 13 87 9 18 18 82 9 
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Tabelul 3 

Greutatea buruienilor la 60 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor și a erbicidării totale, pe data de 16 mai (kg/ha) 

Weight of weeds at 60 days after pre-emergence of herbicides and total herbicide on 16 May (kg/ha) 

Varianta 
Ambrosia 

artemisiifolia 

Xanthium 

strumarium 

Atriplex 

patula 

Amaranthus 

retroflexus 

Digitaria 

sanguinalis 

Agropyron 

repens 

Martor (neerbicidat) 34000 7300 12000 3000 1800 1300 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +   

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
2000 - 1300 - 600 600 

Frontier Forte, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
3000 700 1300 - 450 800 

Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha 
1600 - 1500 150 500 200 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
1300 700 - - 250 350 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha + Agil 100 EC, 1 l/ha 
1000 800 - - 350 200 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha + Fusilade Forte 150 EC, 1 l/ha 
1000 1000 1500 - 500 400 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha + Killer Super 5 EC, 1,5 l/ha 
1500 - 500 - 550 550 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha + Pantera 40 EC, 1,5 l/ha 
1600 800 - 250 450 350 
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Aspecte din câmpul experimental 
Aspects in the experimental field 

 

Martor neerbicidat, 

la 30 zile de la 

plantarea 

topinamburului 

Non-herbicide 
control variant, at 

30 days after 
planting Jerusalem 

artichoke 

 

Dual Gold 960 EC, 
1,5 l/ha + Taifun, 4 
l/ha, la 75 zile după 

primul și 45 zile 
după al doilea 

tratament 

Dual Gold 960 EC, 
1.5 l / ha + Taifun, 4 

l / ha, at 75 days 
after the first and 
45 days after the 
second treatment 

 

Stomp aqua, 3 l/ha 
+ Taifun, 4 l/ha, la 

75 zile după primul 
și 45 zile după al 
doilea tratament 

Stomp aqua, 3 l/ha 
+ Taifun, 4 l/ha,  at 
75 days after the 
first and 45 days 
after the second 

treatment 
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Frontier Forte, 1,5 l/ha, 
+ Taifun, 4 l/ha, la 75 
zile după primul și 45 

zile după al doilea 
tratament 

Frontier Forte, 1.5 l / 
ha, + Taifun, 4 l / ha, at 
75 days after the first 
and 45 days after the 

second treatment 

 

Sencor 600 SC, 0,6 

l/ha, + Taifun, 4 l/ha, la 

75 zile 

după primul și 45 zile 

după al doilea 

tratament 

Sencor 600 SC, 0.6 

l/ha, + Taifun, 4 l/ha, at 

75 days after the first 

and 45 days after the 

second treatment 
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Tabelul 4 

Talia plantei și cantitatea de biomasă în funcție de varianta de 

erbicidare 

Plant size and amount of biomass depending on the herbicide 

variant 

Varianta 

Talia 

plantei 

(cm) 

Cantitatea de 

biomasă 

(t/ha) 

Martor (neerbicidat) 193 52,19 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
248 86,85 

Frontier Forte, 1,5 l/ha + Taifun 360 

SL, 4 l/ha 
237 84,19 

Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 360 

SL, 4 l/ha 
236 87,24 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha + Taifun 

360 SL, 4 l/ha 
252 77,33 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Agil 100 EC, 1 l/ha 
243 69,33 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Fusilade Forte 150 EC,  

1 l/ha 

241 77,33 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Killer Super 5 EC, 1,5 l/ha 
232 76,57 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 360 SL, 

4 l/ha + Pantera 40 EC, 1,5 l/ha 
257 65,14 
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Tabelul 5 

Producția de topinambur în funcție de varianta de erbicidare 

Jerusalem artichoke production depending on the herbicide variant 

Varianta 

Producția 

de 

topinambur 

t/ha 

Spor de 

producție față 

de martor 

 

Semni-

ficația 
t/ha % 

Martor (neerbicidat) 30,48 Mt. 100 - 

Dual Gold 960 EC, 1,5 l/ha +  

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
59,81 29,33 196 *** 

Frontier Forte, 1,5 l/ha + 

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
54,48 24,00 178 ** 

Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 

360 SL, 3 l/ha 
75,04 44,56 245 *** 

Sencor 600 SC, 0,6 l/ha + 

Taifun 360 SL, 4 l/ha 
62,09 31,61 204 *** 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 

360 SL, 4 l/ha + Agil 100 EC, 1 

l/ha 

55,61 25,13 182 ** 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 

360 SL, 4 l/ha + Fusilade Forte 

150 EC, 1 l/ha 

64,00 33,52 210 *** 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 

360 SL, 4 l/ha + Killer Super 5 

EC, 1,5 l/ha 

57,52 27,04 189 ** 

Dual Gold, 1,5 l/ha + Taifun 

360 SL, 4 l/ha + Pantera 40 

EC, 1,5 l/ha 

57,14 26,66 187 ** 

DL 5% = 14,86  t/ha 

DL 1% = 20,57  t/ha 

DL 0,1% = 28,57  t/ha 
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CONCLUZII 

1. La 30 zile de la aplicarea preemergentă a erbicidelor, pe data 

de 16 aprilie, erau apărute următoarele specii de buruieni: Ambrosia 

artemisiifolia, Xanthium strumarium și Atriplex patula. După această dată, 

alături de speciile de buruieni enumerate mai sus, au mai apărut în cultură 

speciile Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis și Agropyron 

repens.  

2. La 30 zile de la tratamentul preemergent eficacitatea erbicidelor 

a fost cuprinsă între 55 și 73%, pentru care s-au acordat note, după scara 

EWRS, cuprinse între 6 și 8. Cea mai bună eficacitate, de 73%,  s-a 

înregistrat în varianta erbicidată cu Frontier Forte, 1,5 l/ha, pentru care s-

a acordat nota 8. 

3. La 60 zile după aplicarea erbicidării preemergente și la 30 zile 

de la administrarea erbicidului cu acțiune totală, pe data de 16 mai, alături 

de speciile de buruieni enumerate mai sus, au mai apărut în cultură 

speciile Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis și Agropyron 

repens.  

4. Din celelalte specii de buruieni existente la 30 zile de la 

erbicidarea preemergentă, dar care au fost distruse prin erbicidarea cu 

erbicid total, au mai apărut câteva exemplare, în număr de 10 și 20 mii 

plante pe hectar, în variantele erbicidate preemergent și ceva mai multe 

în varianta martor, neerbicidată.  

5. Numărul buruienilor nou-apărute, din speciile Amaranthus 

retroflexus, Digitaria sanguinalis și Agropyron repens, a fost mai redus, 

fiind de 80 mii plante pe hectar, la Amaranthus retroflexus, 120 mii plante 

pe hectar la Digitaria sanguinalis și 100 mii plante pe hectar la specia 

Agropyron repens, în cazul variantei martor, neerbicidate. 

6. Cantitatea de biomasă a buruienilor era, la data de 16 mai, 

diferită în funcție de specie, dar proporțională cu numărul de buruieni din 

fiecare specie.  

7. În varianta martor, Ambrosia artemiisifolia a înregistrat o 

greutate totală a buruienilor de 34000 kg/ha,  Xanthium strumarium, o 

greutate de 7300 kg/ha, iar Atriplex patula o greutate de 12000 kg/ha. 

8. În variantele erbicidate, producția de tuberculi a depășit cu 24 

t/ha până la 44,5 t/ha, respectiv 78% - 145%, producția realizată în 
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varianta martor, neerbicidată. Valoarea cea mai mare, de 75,04 t/ha, s-a 

realizat în varianta erbicidată cu Stomp aqua, 3 l/ha + Taifun 360 SL, 4 

l/ha. 
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COMPORTATREA UNOR CULTIVARURI AUTOHTONE DE 

PĂTLĂGELE VINETE PE SOLURILE NISIPOASE  

DIN SUDUL OLTENIEI 
 

BEHAVIOR OF SOME INDIGENOUS CULTIVARS OF 

EGGPLANTS ON THE SANDY SOILS  

FROM SOUTHERN OLTENIA 
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Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

ciuciucelena@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: pătlăgele vinete, cultivaruri, sol nisipos 

Keywords: eggplants, cultivars, sandy soil 

 

REZUMAT 

În vederea stabilirii ofertei de cultivaruri de pătlăgelele vinete pretabile 

pentru solurile nisipoase, au fost urmărite 8 creații ale unităților de profil 

din țară (Andra F1, Belona, Contesa, Daniela, Drăgaica, Eleonora, Luiza, 

Rodica) și hibridul de origine străină Aragon F1. Experiența este 

monofactorială și s-a aplasat în câmpul experimental după metoda 

blocurilor randomizate în 4 repetiții. S-a aplicat tehnologia de cultivare 

specifică solurilor nisipoase. Au fost efectuate determinări privind: 

lungimea fructului, diametrul fructului, greutatea medie a unui fruct, 

producția în dinamică și producția totală. S-a remarcat prin timpurietate 

hibridul Andra F1, iar prin producţia totală realizată, soiul Luiza, hibrizii 

Andra F1 şi Aragon F1. Cele mai mari fructe s-au obținut la hibridul 

Aragon F1 (584 g/fruct), iar dintre cultivarurile authtone s-au remarcat, 

prin greutatea fructelor, Daniela și Eleonora, cu 358 g/fruct. 

 

ABSTRACT 

In order to establish the offer of eggplant cultivars, suitable for sandy soils, 

8 creations of the profile units from the country (Andra F1, Belona, 

Contesa, Daniela, Drăgaica, Eleonora, Luiza, Rodica) and the hybrid of 

foreign origin Aragon F1 were followed. The experiment is monofactorial 

and was placed in the experimental field according to the randomized 

mailto:ciuciucelena@yahoo.com
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block method in 4 repetitions. The cultivation technology specific to sandy 

soils was applied. Determinations were made on: fruit length, fruit 

diameter, average weight of a fruit, dynamic production and total 

production. The Andra F1 hybrid was noted for its earliness, and for its 

total production, the Luiza variety, the Andra F1 and Aragon F1 hybrids. 

The largest fruits were obtained from the Aragon F1 hybrid (584 g/fruit), 

and among the autochthonous cultivars, Daniela and Eleonora stood out 

with the weight of the fruits, with 358 g/fruit. 

 

INTRODUCERE 

Din grupa plantelor solano-fructuoase, pătlăgelele vinete 

(Solanum melongena L.) sunt cele mai pretenţioase plante faţă de factorii 

de mediu. Temperatura optimă pentru creştere şi dezvoltare normală este 

de 25-30 oC, dar pot rezista şi la temperaturi de 45 oC. Plantele sunt 

distruse de îngheţuri uşoare şi sunt afectate de perioade reci fără îngheţ 

(Voican V., Lăcătus V., 1998). Randamentul productiv al pătlăgelelor 

vinete depinde în mod semnificativ de temperatura aerului (Katarzyna 

Adamczewska-Sowinska și colab., 2016). 

Cultura de pătlăgele vinete preferă un regim echilibrat de umiditate 

în sol, care să nu coboare sub 60% din i.u.a., dar nici să nu fie în exces 

(Buzescu D. și colab., 1996). Pentru solurile nisipoase, nivelul optim de 

aprovizionare cu apă al solului este de 70% din i.u.a., pe adâncimea de 

50 cm (Marinică Gh., 1989). 

Soiul reprezintă principalul element al tehnologiei, care prin 

potențialul său productiv determină nivelul producțiilor. Creşterea 

producţiilor se bazează pe folosirea de material biologic (soi, hibrid) din 

ce în ce mai performant care, prin zestrea genetică pe care o posedă, se 

poate adapta la condiţiile de mediu zonale. Modul diferit de comportare a 

soiurilor duce, în primul rând, la concluzia că introducerea lor în cultură 

trebuie făcută cu discernământ, în funcție de plasticitatea ecologică 

dovedită (Eugenia Șuța și colab., 1996). Ca urmare, este absolut 

necesară studierea unor cultivaruri la speciile de plante legumicole, cu 

adaptabilitate ridicată la condiţiile ecopedologice specifice solurilor 

nisipoase, în vederea introducerii lor în cultură. 
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Zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei dispune de un potențial 

termic ridicat, ce poate fi valorificat prin cultura timpurie a plantelor 

legumicole, printre care și a pătlăgelelor, vinete folosind soiuri și 

tehnologii adecvate (Aurelia Ifrim și colab., 1994; Toma V. și colab., 

1997).  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În vederea stabilirii ofertei de cultivaruri pentru solurile nisipoase la 

pătlăgelele vinete, au fost urmărite 8 cultivaruri, creații ale unităților de 

profil din țară (Andra F1, Belona, Contesa, Daniela, Drăgaica, Eleonora, 

Luiza, Rodica) și hibridul de origine străină Aragon F1. Cercetările au fost 

efectuate în perioada 2012-2014 în cadrul SCDCPN Dăbuleni. Experiența 

a fost monofactorială și s-a amplasat în câmpul experimental după 

metoda blocurilor randomizate, în 4 repetiții. S-a aplicat tehnologia de 

cultivare specifică solurilor nisipoase. Au fost efectuate determinări 

privind: lungimea fructului, diametrul fructului, greutatea medie a unui 

fruct, producția în dinamică și producția totală. 

Rezultatele au fost calculate și interpretate statistic. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Forma fructului este specifică fiecărui cultivar, fiind dată de raportul 

dintre lungimea fructului și diametru. Lungimea medie a unui fruct de 

pătlăgele vinete a fost cuprinsă între 15,6 cm la soiul Luiza şi 20,5 cm la 

soiul Daniela (figura 1). S-au mai remarcat, prin lungimea fructului, 

soiurile Contesa (20,3 cm), Eleonora (20,2 cm) şi hibridul Andra F1 (19,5 

cm). La soiul Contesa, cu fructele de formă cilindric-piriformă, s-a 

înregistrat cel mai mic diametru al fructului (5,5 cm). Cel mai mare 

diametru s-a înregistrat la fructele hibridului Aragon F1 (9,3 cm) și Luiza 

(7,4 cm), la celelalte cultivaruri diametrul fructelor fiind cuprins între 6,2 - 

6,7 cm. 

Corelația dintre lungimea fructului și diametru, deși 

nesemnificativă, ne demonstrează că, fructele alungite au în general un 

diametru mai redus (figura 2). 

Greutatea medie a unui fruct a fost cuprinsă între 267 g/fruct la 

soiul Contesa şi 584 g/fruct la hibridul Aragon F1 (figura 3). 
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Figura 1. Lungimea și diametru fructului de pătlăgele vinete  

în funcție de cultivar 

Figure 1. Length and diameter of eggplants fruit  

depending on the cultivar 

 

Figura 2. Corelația dintre lungimea fructului și diametru 

Figure 2. Correlation between fruit length and diameter 
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Figura 3. Greutatea medie a unui fruct de pătlăgele vinete  

în funcție de cultivar 

Figure 3. Average weight of an eggplant fruit depending on the 

cultivar 

 

S-au mai remarcat, prin greutatea fructelor, soiurile Eleonora şi 

Daniela (358 g/fruct) şi Luiza (322 g/fruct). La soiurile Belona şi Contesa  

s-au obţinut fructe cu o greutate medie de 275 g/fruct, respectiv 267 

g/fruct.  

Diametrul fructului se corelează semnificativ cu greutatea fructului, 

fructele cu greutate mai mare având şi un diametru mai mare (figura 4). 

Timpurietatea producţiei de pătlăgele vinete este o caracteristică a 

fiecărui cultivar (tabelul 1). Hibridul Andra F1 a realizat cea mai mare 

producţie până la data de 31 iulie, aceasta fiind de 13 t/ha, respectiv 

32,4% din producţia totală, urmat de soiul Luiza, care a realizat până la 

această dată o producţie de 10,4 t/ha şi hibridul Aragon F1, cu o producţie 

de 9,7 t/ha. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

299
275 267

358

311

358
322

280

584
G

re
u

ta
te

a
 m

e
d

ie
 a

 u
n

u
i 
fr

u
c
t 

(g
)



Analele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Volumul 23, 2020 

 

69 
 

 
Figura 4. Corelația dintre diametrul fructului și greutatea medie a 

unui fruct la pătlăgelele vinete 

Figure 4. Correlation between fruit diameter and average weight of 

a fruit at eggplants 

 

Tabelul 1 

Influenţa cultivarului asupra timpurietăţii producţiei  

de pătlăgele vinete 

The influence of the cultivar on the early production of eggplants 

Soiul 

(hibridul) 

Producţia obţinută 

până la 31 iulie 

Producţia obţinută 

după 1 august 

t/ha % din total t/ha % din total 

Andra F1 13,0 32,4 27,1 67,6 

Belona 4,7 12,9 31,7 87,1 

Contesa 7,6 22,6 26,1 77,4 

Daniela 7,5 19,2 31,5 80,8 

Drăgaica 8,5 22,8 28,8 77,2 

Eleonora 7,4 19,5 30,6 80,5 

Luiza 1,4 22,7 35,4 77,3 

Rodica 8,0 21,7 28,8 78,3 

Aragon F1 9,7 18,4 43,1 81,6 
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Soiul Belona a realizat cea mai mică producţie timpurie (4,7 tha), 

la celelalte cultivaruri producţia timpurie fiind cuprinsă între 7,4-8,5 t/ha. 

Cea mai bună comportare, materializată prin producţiile obţinute în toţi cei 

3 ani de cercetare, a avut-o hibridul Aragon F1, cu o producţie medie de 

52,8 t/ha şi soiul Luiza, cu o producţie medie de 45,8 t/ha (figura 5). 

 

Figura 5. Producția totală de pătlăgele vinete în funcție de cultivar 

Figure 5. Total production of eggplants depending on cultivar 

 

 

Figura 6. Corelația dintre greutatea unui fruct și producția de 

pătlăgele vinete 

Figure 6. The correlation between the weight of a fruit and the 

production of eggplant 
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Producția de pătlăgele vinete se corelează semnificativ cu 

greutatea fructului (figura 6). După afirmațiile făcute de Tudor M., 1989, 

pentru sporirea producției de pătlăgele vinete se urmărește creșterea 

greutății fructului și a numărului de fructe/plantă, dar și creșterea 

diametrului fructului. 

 

CONCLUZII 

1. În condiţiile climatice specifice solurilor nisipoase, la cultura de  

pătlăgele vinete, s-au remarcat prin timpurietate hibridul Andra F1, urmat 

de Aragon F1, iar prin producţia totală realizată, soiul Luiza, hibridul Andra 

F1 şi Aragon F1. 

2. Cele mai mari fructe s-au obținut la hibridul Aragon F1 (584 

g/fruct), iar dintre cultivarurile authtone s-au remarcat prin greutatea 

fructelor Daniela și Eleonora, cu 358 g/fruct. 
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REZUMAT 

Altoirea pătlăgelelor vinete a apărut ca o necesitate în vederea combaterii 

unor agenți patogeni (Verticillium dalie şi Fusarium oxysporum f. sp. 

melogenae) și dăunători din sol (Meloidogyne sp.) făcând posibilă 

eliminarea tratamentelor chimice. În acest scop, în perioada 2016-2018, 

în cadrul SCDCPN Dăbuleni, au fost luate în studiu două cultivaruri 

(Alexandra și Aragon F1) altoite pe portaltoiul de proveniență străină 

Emperador F1 și diferite linii, creații ale SCDL Buzău (L11, L13A, L29A, 

L29B, L29C, L33),  comparativ cu variantele nealtoite. Portaltoiul folosit 

la altoirea pătlăgelelor vinete poate influența numărul de fructe/plantă, 

greutatea medie a unui fruct prin creșteri sau reduceri ale acestor 

componente și implicit producția de pătlăgele vinete. Prin folosirea ca 

portaltoi a liniei L 33 s-au realizat cele mai mari producțiila la cele două 

cultivaruri. Alegerea portaltoilor trebuie făcută cu discernământ, numai în 

urma unor testări pentru fiecare cultivar altoi, deoarece desfășurarea 

proceselor fiziologice și nivelul producțiilor realizate sunt influențate diferit 

de interacțiunea altoi-portaltoi. 

 
ABSTRACT 

Grafting of eggplant has appeared as a necessity in order to control 

pathogens (Verticillium dalie and Fusarium oxysporum f. sp. melogenae) 

and soil pests (Meloidogyne sp.), making it possible to eliminate chemical 

treatments. For this purpose, during 2016-2018, within RDSPCS 

mailto:iuliandraghici54@yahoo.com
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Dabuleni, two cultivars (Alexandra and Aragon F1) grafted on the 

rootstock of foreign origin Emperador F1 and different lines, creations of 

RDSV Buzău (L11, L13A, L29A, L29B, L29C, L33), were studied 

compared to the ungrafted variants. The rootstock used for grafting 

eggplant can affect the number of fruits / plant, the average weight of a 

fruit by increases or decreases in these components and thus the 

production of eggplant. By using the L 33 line as rootstock, the highest 

yields were achieved for the two cultivars. The choice of rootstocks must 

be made with discernment, only after tests for each graft cultivar, because 

the development of physiological processes and the level of production 

are influenced differently by the graft-rootstock interaction. 

 
INTRODUCERE 

Pătlăgele vinete (Solanum melongena L,) găsesc condiţii 

favorabile din punct de vedere termic în zona solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei, fiind o sursă de venit pentru cultivatorii din zonă. Cea mai mare 

problemă cu care se confruntă legumicultorii este atacul produs de 

Fusarium oxysporum f. sp. melogena şi de Verticillium dahliae precum şi 

atacul de nematozi care s-au înmulţit în ultimul timp datorită, în principal, 

practicării pe scară largă a monoculturii, mai ales în spaţiile protejate. 

Agenții patogeni și dăunătorii proveniți din sol pot provoca pierderi 

de producție de până la 78% (Collonnier et al,, 2001; Bletsos și colab., 

2003). 

Altoirea pătlăgelelor vinete constituie o alternativă pentru 

asigurarea rezistenţei la bolile şi dăunătorii din sol, pentru creşterea 

toleranţei la factorii abiotici, îmbunătăţirea absorbţiei apei şi nutrienţilor și 

pentru a sporii vigoarea plantelor (Rivero et. all., 2003; Shibuya T., et all, 

2007; Davis A.R. et all, 2008; King S.R., et all, 2008). 

Lipsa soiurilor tolerante sau rezistente la factorii biotici şi abiotici, 

împreună cu interzicerea bromurii de metil pentru dezinfecţia solului, au 

condus la creşterea interesului la nivel mondial pentru culturile altoite (Lee 

J.M. et all, 1998; Rivero R.M. et all, 2003; Bletos F., 2003). 

S-a studiat compatibilitatea diferiţilor portaltoi pentru plantele de 

vinete, influența imprimată de aceştia fiind diferită (Rahman M.D. et all, 

2002; Wang Zhenyue et all, 2004; Leonardi C. and Giuffrida F., 2006). 

Carmina Gisbert et all, 2011, au demonstrat că utilizarea de portaltoi 
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hibrizi interspecifici rezultaţi din încrucişările complet compatibile de 

vinete cu specii înrudite oferă o abordare valoroasă pentru îmbunătăţirea 

producţiei de vinete. După unii cercetători (Khah E. M. Et all, 2011) atât 

respiraţia, cât şi transpiraţia la vinetele altoite cultivate în seră nu sunt 

modificate prin altoire, fiind controlate independent de portaltoi, în schimb 

portaltoiul ar putea influenţa capacitatea de fotosinteză a frunzei altoiului, 

de aceea consideră necesar studii concentrate asupra conţinutului de 

clorofilă din frunze şi pe translocarea nutrienţilor. Kawaguchi M. et all, 

2008, au ajuns la concluzia că, portaltoiul este principalul factor care 

afectează absorbţia şi translocarea fosforului în combinaţiile altoi-portaltoi 

la plantele solanacee. 

După Rahman M. A. et all, 2002, altoirea poate contribui la 

îmbunătățirea semnificativă a producției de vinete fără efecte negative 

asupra calității cu condiția existenței unei bune compatibilități între altoi și 

portaltoi. Autorii subliniază necesitatea selecției portaltoiului, cele mai 

bune rezultate fiind obținute prin folosirea de portaltoi din specii înrudite 

cu vinetele. 

În anul 2005, odată cu adoptarea Protocolului de la Montreal, s-a 

interzis utilizarea bromurii de metil, fumigantul cel mai eficient pentru 

combaterea nematozilor, agenţilor patogeni, insectelor, buruienilor şi 

rozătoarelor și s-a impus găsirea unor alternative nechimice pentru 

condiţiile din Romănia. Încă din anul 2002 la institutul HORTING din 

Bucureşti au început primele altoiri la culturile de tomate, castraveţi şi 

pepeni, apoi cercetările s-au extins şi la cultura de vinete și ardei. S-a 

constatat că altoirea vinetelor reduce semnificativ atacul de Verticillium 

dalie şi Fusarium oxysporum f. sp. melogenae (Bogoescu M., Costache 

M., 2013). A fost studiată, de asemenea, influenţa unor portaltoi, aceştia 

imprimând timpurietate sau tardivitate producţiei de vinete altoite faţă de 

nealtoit (Mădălina Doltu, Bogoescu M., 2015). 

În cadrul SCDCPN Dăbuleni, începând cu anul 2016 au fost inițiate 

experiențe privind altoirea pătlăgelelor vinete și a ardeiului gras. 

 
MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2016-2018 în cadrul 

SCDCPN Dăbuleni. Experiența a fost bifactorială și s-a amplasat în 

câmpul experimental după metoda parcelelor subdivizate, în 4 repetiții. 
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Au fost luate în studiu două cultivaruri (Alexandra și Aragon F1) altoite pe 

portaltoiul de proveniență străină Emperador F1 și diferite linii, creații ale 

SCDL Buzău (L11, L13A, L29A, L29B, L29C, L33),  comparativ cu 

variantele nealtoite. Răsadul a fost obținut în sera solar a unității, folosind 

ca metodă altoirea „pană în despicătură” (Cleft (Split) graft). S-a aplicat 

tehnologia de cultivare specifică solurilor nisipoase. Au fost efectuate 

determinări privind: înălțimea plantelor, principalele procese fiziologice 

(fotosinteza și transpirația), numărul de fructe pe plantă, greutatea medie 

a unui fruct, producția totală și calitatea acesteia. Rezultatele au fost 

calculate și interpretate statistic. 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Cei trei ani în care s-au desfășurat cercetările au fost diferiți din 

punct de vedere climatic (tabelul 1). În anul 2016, temperaturile medii 

înregistrate în perioada de vegetație au fost mai mari decât media 

multianuală cu excepția lunii mai. Luna iulie a fost cea mai călduroasă, cu 

o temperatură medie de 24,8 oC și o maximă de 38 oC. 

Tabelul 1 
Condiţiile climatice din perioada mai - august, 2016 – 2018 

Climatic conditions from May to August, 2016 - 2018 

Anul Elementul climatic 
L u n a 

Mai Iunie Iulie August 

 
2016 

Temperatura medie (0C) 16,9 23,6 24,8 23,5 

Temperatura maximă (0C) 32,9 37,7 38,0 34,9 

Precipitații (mm) 104,4 53,2 31,6 1,0 

 
2017 

Temperatura medie (0C) 17,8 24,0 24,8 24,8 

Temperatura maximă (0C) 31,4 41,2 40,8 40,4 

Precipitații (mm) 78,6 17,4 120,8 28,8 

 
2018 

Temperatura medie (0C) 20,7 22,5 23,6 25,1 

Temperatura maximă (0C) 31,8 35,7 34,9 35,7 

Precipitații (mm) 106,6 195,2 147,9 30,0 

Media multianuală a 
temperaturilor (1956-2019) 

17,5 21,4 23,2 22,6 

  

Deși în luna mai, media multianuală a temperaturilor a fost mică, 

s-a înregistrat cea mai mare maximă a lunii din perioada analizată (32,9 
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oC). Cantitatea de precipitații a fost de 104,4 mm în luna mai, 53,2 mm în 

luna iunie, 31,6 mm în luna iulie și aproape inexistente în luna august, 

Anul 2017 a fost deosebit de călduros, pe toată perioada de 

vegetație a plantelor de pătlăgele vinete s-au înregistrat temperaturi 

foarte ridicate faţă de normalul perioadei. 

Temperatura medie a fost de 24 oC în luna iunie și 24,8 oC în lunile 

iulie și august.  În lunile iunie, iulie și august temperaturile maxime au 

depășit frecvent 40 oC. Maxima lunii iunie a fost de 41,2 oC, în luna iulie 

a fost de 40,8 oC, iar maxima lunii august a fost de 40,4 oC. Cantitatea de 

precipitații a fost de 78,6 mm în luna mai și foarte mică în lunile iunie și 

august (22,5 mm în luna iunie și 25,1 mm în luna august) și 120,8 mm în 

luna iulie, dar această cantitate de precipitații s-a înregistrat în cea mai 

mare parte într-o singură zi.  

În anul 2018, luna mai a fost deosebit de călduroasă, temperatura 

medie a lunii fiind de 20,7 oC, mult peste media multianuală a lunii, cu o 

temperatură maximă de 31,8 oC. Luna iunie a fost călduroasă, media 

lunară fiind de 22,5 oC, cu  maximă de 35,7 oC, iar cantitatea de precipitații 

destul de ridicată pentru zonă, 195,2 mm, dar repartizată neuniform. În 

luna iulie temperatura medie lunară a fost de 23,6 oC, foarte apropiată de 

media multianuală, maxima lunii iulie fiind de 34,9 oC. Cantitatea de 

precipitații, deșii a fost ridicată (147 mm), repartizarea acesteia a fost 

neuniformă, alternând perioade cu cantități mari de precipitații, cu 

perioade secetoase, fiind necesară aprovizionarea plantelor cu apă. Și în 

luna august tempetatura medie lunară a fost mult superioară temperaturii 

medii multianuale (25,1 oC), maxima lunii fiind de 35,7 oC, iar cantitatea 

de precipitații a fost de 30 mm. 

În perioada 2016-2017 a fost studiată comportarea plantelor de 

pătlăgele vinete altoite pe portaltoii: Emperador F1, L11, L29A, L29B și 

L29C.  

În ceea ce privește principalele procese fiziologice (fotosinteza și 

transpirația) s-a constatat că, acestea au fost influențate diferit de portaltoi 

la cele două cultivaruri (figura 1).  
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Figura 1. Influența altoirii asupra principalelor procese fiziologice 
la cultura de pătlăgele vinete 

Figure 1. The influence of grafting on the main physiological 
processes in the eggplant culture 

 
La cultivarul Alexandra, la plantele nealtoite, media zilnică a 

fotosintezei a fost de 12,63 µmol CO2/m2/s. Față de aceasta s-au 

înregistrat creșteri numai în varianta altoită pe L11, în celelalte variante 

valoarea fotosintezei fiind mai mică. La cultivarul Aragon F1, în 

majoritatea variantelor altoite rata fotosintezei a fost mai mare față de 

nealtoit, cea mai mare valoare înregistrându-se la altoirea pe L29A și 

L29C. Pierderile de apă prin transpirație au fost mai mari la Aragon F1 

față de Alexandra, în cadrul fiecărui cultivar fiind influențate de portaltoi în 

mod diferit. Dacă la Alexandra, la plantele altoite, valoarea transpirației a 

fost mai mică față de cele nealtoite, la Aragon F1, rata transpirației a fost 

mai ridicată la plantele altoite față de cele nealtoite. 

 Înălțimea plantelor, numărul de fructe/plantă și greutatea medie a 

unui fruct de pătlăgele vinete au fost influențate de portaltoiul folosit, dar 

și de altoi (tabelul 2). 

La soiul Alexandra s-au înregistrat înălțimi ale plantelor cuprinse 

între 72,8 - 104 cm. Plantele nealtoite au avut înălțimea medie de 72,8 

cm, față de care, prin altoire, s-au înregistrat înălțimi mai mari ale  

plantelor altoite pe portaltoii: L 29C (83,6 cm),  L 29A (85,8 cm)  și 
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Emperador F1 (104 cm). Portaltoiul Emperador F1 a imprimat cea mai 

mare vigoare plantelor de pătlăgele vinete, cu ramificații mari, făcând 

insuficient spațiul de nutriție. 

Tabelul 2 
Influența altoirii asupra înălțimii plantelor, numărului de fructe pe 

plantă și greutății medii a unui fruct la cultura de pătlăgele vinete 

Influence of grafting on plant height, number of fruits per plant and 

average weight of a fruit at the culture of eggplants 

Cultivarul Portaltoiul 

Înălțime 

plantă 

(cm) 

Număr de 

fructe/plantă 

Greutate 

medie fruct 

(g/fruct) 

Alexandra 

Nealtoit 72,8 3,9 374 

Emperador F1 104,0 2,3 346 

L 11 72,5 4,2 312 

L 29A 85,8 4,1 336 

L 29B 70,5 3,9 296 

L 29C 83,6 4,4 360 

Aragon F1 

Nealtoit 63,8 3,2 472 

Emperador F1 74,4 2,3 274 

L 11 60,5 2,7 367 

L 29A 68,0 2,6 351 

L 29B 60,9 3,3 298 

L 29C 56,2 3,3 300 

 
Hibridul Aragon F1 a înregistrat înălțimi mai mici ale plantelor față 

de soiul Alexandra, plantele nealtoite măsurând 63,8 cm. Și la acesta s-a 

remarcat prin vigoarea imprimată plantelor altoite portaltoiul Emperador 

F1 cu o înălțime de 74,4 cm, sub cea a soiului Alexandra. 

 Numărul de fructe/plantă a oscilat între 2,3 - 4,4 fructe/plantă  la 

soiul Alexandra și între 2,3 - 3,3 fructe/plantă la hibridul Aragon F1. În 

ceea ce privește influența portaltoiului se constată că, cel mai mic număr 

de fructe/plantă s-a înregistrat la plantele altoite pe Emperador F1, la 

ambele cultivaruri. Dacă la cultivarul Alexandra, numărul de fructe/plantă  

a fost mai mare la plantele altoite pe L11, L29A și L29C față de nealtoit, 

la Aragon F1, doar la plantele altoite pe L29B și L29C, numărul de 
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fructe/plantă a fost comparabil cu cel obținut la plantele nealtoite, prin 

altoirea pe ceilalți portaltoi numărul de fructe scăzând față de nealtoit. 

 Indiferent de altoi, greutatea medie a unui fruct a fost mai mică la 

plantele altoite față de cele nealtoite. 

 Producția de pătlăgele vinete s-a eșalonat pe perioada iulie-

septembrie, fiind mai mare în prima parte a intervalului la plantele 

nealtoite, față de cele altoite, altoirea determinând o întârziere a 

fructificării  (tabelul 3).  

Tabelul 3  
Eșalonarea producției de pătlăgele vinete  (media 2016-2017) 
Scheduling the production of eggplants (average 2016-2017) 

Cultivarul Portaltoiul 
Producția obținută (t/ha) 

Iulie August Septembrie 

Alexandra 

Nealtoit 24,5 26,8 14,0 

Emperador F1 0,7 14,5 19,3 

L 11 17,5 24,6 15,5 

L 29A 20,3 21,5 16,3 

L 29B 13,4 19,6 15,3 

L 29C 20,1 29,4 20,0 

Aragon F1 

Nealtoit 23,4 31,7 11,0 

Emperador F1 6,0 14,2 11,3 

L 11 11,8 24,3 10,2 

L 29A 13,4 18,6 9,2 

L 29B 10,2 22,6 11,6 

L 29C 8,7 19,3 13,4 

  

La soiul Alexandra, în luna iulie producțiile realizate au fost de 24,5 

t/ha la plantele nealtoite și au oscilat în limite foarte largi la plantele altoite, 

fiind cuprinsă între 0,7 t/ha la altoirea pe Emperador F1 și 20,3 t/ha la 

plantele altoite pe L29A. La hibridul Aragon F1, în luna iulie producțiile au 

fost de 23,4 t/ha la plantele nealtoite și între 6 t/ha la plantele altoite pe 

Emperador F1 și 13,4 t/ha la plantele altoite pe L29A. În perioada iulie - 

august diferențele între variante au fost mai mici, menținându-se mai 

ridicate la plantele nealtoite. 
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 Cultivarul folosit a influențat principalele elemente de productivitate 

(tabelul 4). 

La soiul Alexandra au fost recoltate în medie 3,8 fructe/plantă, cu o 

greutate medie de 337 g/fruct, producția medie realizată fiind de 55,5  t/ha. 

Hibridul Aragon F1 a prezentat un număr de 2,9 fructe/plantă, cu o 

greutate mai mare (344 g/fruct), dar care nu a dus la creșterea producției, 

aceasta fiind de 45,1 t/ha. 

Tabelul 4 

Influența cultivarului asupra elementelor cantitative la cultura  

de pătlăgele vinete (media 2016-2017) 

The influence of the cultivar on the quantitative elements in the 

culture of eggplants (average 2016-2017) 

Cultivarul 
Număr 

fructe/plantă 

Greutate fruct 

(g/fruct) 

Producția 

(t/ha) 

Alexandra 3,8 337 55,5 

Aragon F1 2,9 344 45,1 

  

În ceea ce privește influența portaltoiului asupra principalelor 

elemente de productivitate la pătlăgelele vinete se constată oscilații mari 

între variante (tabelul 5). 

Tabelul 5 
Influența portaltoiului asupra elementelor cantitative  

la cultura de pătlăgele vinete (media 2016-2017) 
The influence of the rootstock on the quantitative elements  

in the culture of eggplants (average 2016-2017) 

Portaltoiul 
Număr  

fructe/plantă 

Greutate fruct 

(g/fruct) 

Producția 

(t/ha) 

Nealtoit 3,6 423 65,7 

Emperador F1 2,3 310 33,0 

L 11 3,5 340 51,9 

L 29A 3,4 344 49,6 

L 29B 3,6 297 46,4 

L 29C 3,9 330 55,5 

  

La plantele nealtoite numărul mediu de fructe/plantă a fost de 3,6 

fructe/plantă, iar greutatea fructului a înregistrat cea mai mare valoare 
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(423 g/fruct), rezultând cea mai mare producție (65,7 t/ha). La plantele 

altoite, numărul mediu de fructe a oscilat între 2,3 - 3,9 fructe/plantă, iar 

greutatea unui fruct a fost între 297 - 344 g/fruct. Nu a existat o corelație 

între numărul de fructe/plantă și greutatea medie a unui fruct. Dacă la unii 

portaltoi (L29B și L29C), numărul de fructe a fost comparabil sau l-a 

depășit pe cel obținut în varianta nealtoită, greutatea medie a unui fruct a 

fost mai mică, determinând scăderea producției la toate variantele de 

altoire, față de martorul nealtoit.  

Portaltoiul folosit a influențat diferit principalele elemente de 

productivitate la cele două cultivaruri de  pătlăgele vinete (figura 2). 

 Soiul Alexandra, în cultură nealtoită a realizat o producție de 65,2 

t/ha, producție care a fost depășită numai de varianta altoită  pe L29C, 

care a realizat 69,5 t/ha. În celelalte variante de altoire producțiile au fost 

cuprinse între 34,5 - 57,5 t/ha. La hibridul Aragon F1 producția realizată a 

fost de 66,1 t/ha la plantele nealtoite și între 31,5 - 46,2 t/ha la plantele 

altoite. 

 

 
Figura 2. Influența  metodei de cultivare asupra producției de 

pătlăgele vinete 
Figure 2. The influence of the cultivation method on the production 

of eggplants 
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 În anul 2018 cele două cultivaruri au fost altoite pe portaltoii 

Emperador F1, L13A, L29A și L33. 

 Analizând influenţa cultivarului asupra fotosintezei (figura 3), se 

constată că, s-au obţinut valori medii uşor mai ridicate la cultivarul Aragon 

F1 (26,81 µmol CO2/m2/s) față de cultivarul Alexandra (25,41 µmol 

CO2/m2/s). Dacă ţinem seama şi de portaltoiul folosit, cele două cultivare 

s-au comportat diferit, cultivarul Alexandra prezentând o intensitate 

fotosintetică mai mare în variantele altoite, în timp ce hibridul Aragon F1 

s-a detaşat din punct de vedere fotosintetic în varianta nealtoită. 

 

 
Figura 3. Influenţa interacţiunii portaltoi x cultivar asupra 

fotosintezei 
Figure 3. The influence of rootstock x cultivar interaction on 

photosynthesis 
 
Rata transpiraţiei foliare a prezentat o valoare medie de 3,94 mmol 

H2O/m2/s la cultivarul Alexandra, respectiv 4,19 mmol H2O/m2/s la 

cultivarul Aragon F1. Cultivarul Aragon F1 a prezentat valori mai reduse 

ale transpiraţiei foliare comparativ cu Alexandra doar în cazul plantelor 

altoite pe portaltoiul L33 (figura 4). 
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Figura 4.Influenţa interacţiunii portaltoi x cultivar asupra 

transpirației 

Figure 4. The influence of rootstock x cultivar interaction on 

transpiration 

 
Apa pierdută prin transpiraţia foliară a fost utilizată cel mai eficient 

de plantele nealtoite, întrucât la aceste plante s-au înregistrat cele mai 

mari acumulări de CO2 şi cele mai mici pierderi de apă. 

În ceea ce privește influența portaltoiului asupra timpurietății 

producției se constată că, la cultivarul Alexandra, la prima recoltare s-a 

obținut o producție de 18,6 t/ha, producție care nu a fost depășită de 

variantele altoite, la care producțiile au fost cuprinse între 9,1 t/ha la 

altoirea pe L13A și 14,3 t/ha la altoirea pe portaltoiul Emperador F1 și 

L29A (tabelul 6). La Aragon F1, producțiile obținute la prima recoltare au 

fost de 16,3 t/ha la plantele nealtoite și între 13,4 - 30,6 t/ha la plantele 

altoite. Cea mai mare producție s-a realizat în această perioadă la 

plantele altoite pe L33. La celelalte recoltări producțiile au oscilat, 

menținându-se mai scăzute la plantele altoite pe Emperador F1 și mai 

ridicate la cele altoite pe L33.  

Referitor la influența interacțiunii altoi-portaltoi asupra numărului 
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la Alexandra, numărul de fructe/plantă a fost cuprins între 1,2-3,1 

fructe/plantă. 

Tabelul 6 
Dinamica producției de pătlăgele vinete  

în funcție de factorii studiați 
Dynamics of eggplants production  
depending on the factors studied 

Cultivarul Portaltoiul 

Producția obținută la data de (t/ha): 

24 

iulie 

8 

august 

23 

august 

20 

septembrie 

Alexandra 

Nealtoit 18,6 14,3 25,1 7,1 

Emperador F1 14,3 3,8 - 7,3 

L 13A 9,1 7,5 9,4 2,5 

L 29A 14,3 9,8 8,6 7,4 

L 33 13,3 17,6 31,7 8,3 

Aragon F1 

Nealtoit 16,3 12,0 19,3 1,9 

Emperador F1 13,4 9,5 2,1 1,9 

L 13A 19,2 13,6 13,9 8,0 

L 29A 21,4 12,2 24,1 8,6 

L 33 30,6 16,9 24,7 3,2 

  

 
Figura 5. Influența interacțiunii factorilor altoi-portaltoi asupra 

numărului de fructe/plantă 
Figure 5. The influence of the interaction of graft-rootstock factors 

on number of fruits / plant  
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 Cel mai mare număr de fructe a fost obținut la plantele altoite pe 

portaltoiul L33 (3,1 fructe/plantă), fiind singurul care a depășit numărul de 

fructe de la plantele nealtoite, la care s-au recoltat 2,9 fructe/plantă. Cel 

mai mic număr de fructe a fost recoltat de la plantele altoite pe Emperador 

F1 (1,2 fructe/plantă) și  L13A (1,3 fructe/plantă). 

 La cultivarul Aragon F1 s-au recoltat  2,2 fructe/plante la plantele 

nealtoite, fiind depășit de toate variantele de altoire, cu excepția celor 

altoite pe Emperador F1, la care s-a înregistrat cel mai mic număr de 

fructe (1,3 fructe/plantă). Cele mai multe fructe au fost recoltate de la 

plantele altoite pe L29A (3,2 fructe/plantă) urmate de plantele altoite pe 

L33 cu 3 fructe/plantă și L13A cu 2,7 fructe/plantă. 

În ceea ce privește mărimea fructelor, aceasta a fost de 459 g/fruct 

la plantele nealtoite, fiind depășită doar de cea a plantelor altoite pe L33, 

iar cele mai mici fructe au fost recoltate la plantele altoite pe  L29A (figura 

6). 

 
Figura 6. Influența interacțiunii factorilor altoi-portaltoi asupra  

greutății medii a unui fruct 
Figure 6. The influence of the interaction of graft-rootstock factors 

on the average weight of a fruit 
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Analizând influența portaltoiului asupra producției de pătlăgele 

vinete la același cultivar altoi se constată că, portaltoiul a influențat în mod 

diferit producția la cele două cultivaruri, aceasta fiind determinată de 

numărul de fructe/plantă și greutatea medie a unui fruct (tabelul 7). 

 
Tabelul 7 

Influența portaltoiului asupra producției de pătlăgele vinete  
la același cultivar 

The influence of rootstock on the production of eggplants  
in the same cultivar 

Cultivarul Portaltoiul 
Producția Diferența 

(t/ha) 
Semnificația 

t/ha % 

Alexandra 

Nealtoit 65,1 100 Mt, Mt. 

Emperador F1 25,4 39 -39,7 000 

L 13A 28,5 44 -36,6 000 

L 29A 40,1 62 -25,0 000 

L 33 70,9 109 +5,8  

 

Aragon F1 

Nealtoit 49,5 100 Mt, Mt, 

Emperador F1 26,9 54 -22,6 00 

L 13A 54,7 111 +5,2  

L 29A 66,3 134 +16,8 x 

L 33 75,4 152 +25,9 xxx 

DL 5% = 14,27 t/ha 
DL 1% = 19,39 t/ha 
DL 0,1% = 24,29 t/ha 
 

La cultivarul Alexandra, la plantele nealtoite s-a realizat o producție 

de 65,1 t/ha. Prin folosirea portaltoiului Emperador F1 producția a scăzut 

la 25,4 t/ha, datorită numărului mic de fructe/plantă, diferența de producție 

față de varianta nealtoită fiind foarte semnificativă în sens negativ. Prin 

altoirea pe L13A s-a realizat, de asemenea, o producție mică (28,5 t/ha), 

iar prin altoirea pe L29A  producția a fost de 40,1 t/ha, în ambele variante 

diferențele de producție față de nealtoit fiind negative, foarte semnificative 

din punct de vedere statistic. Singurul portaltoi care a depășit varianta 

martor nealtoită, cu 5,8 t/ha, a fost L33, cu o producție de 70,9 t/ha. În 
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această variantă s-a obținut și cel mai mare număr de fructe (3,1 

fructe/plantă), cu cea mai mare greutate (476  g/fruct). 

La cultivarul Aragon F1, în varianta nealtoită s-a realizat o 

producție de 49,5 t/ha. În varianta în care s-a folosit ca portaltoi 

Emperador F1 s-a realizat cea mai mică producție de pătlăgele vinete 

(26,9 t/ha), corespunzător și celui mai mic număr de fructe/plantă (1,3 

fructe/plantă).  

În toate celelalte variante de altoire producțiile au depășit pe cea 

obținută la nealtoit, diferențele de producție fiind cuprinse între 5,2 - 25,9 

t/ha. Astfel, prin altoirea pe L13A producția de vinete a fost de 54,7 t/ha, 

prin altoirea pe L29A s-a realizat o producție de 66,3 t/ha, rezultând un 

spor de producție de 16,8 t/ha, semnificativ din punct de vedere statistic, 

spor dat de numărul mare de fructe recoltate/plantă (3,2 fructe/plantă) cu 

o greutate medie de 492 g/fruct. 

Prin folosirea ca portaltoi a liniei L33, cultivarul Aragon F1 a realizat 

cea mai mare producție (75,4 t/ha), sporul de producție față de nealtoi 

fiind de 25,9 t/ha, foarte semnificativ din punct de vedere statistic. Această 

producție a fost determinată de greutatea mare a fructelor, care a fost de 

520 g/fruct și numărul de fructe care a fost de 3 fructe/plantă. Producția a 

fost foarte apropiată ca valoare de cea realizată în varianta altoită pe 

L29A, față de aceasta având numărul de fructe/plantă mai mic, dar 

greutatea unui fruct mai mare. În ceea ce privește compoziția biochimică 

a fructelor de pătlăgele vinete în funcție de soi și metoda de cultivare, la 

cultivarul Alexandra rezultatele obținute arată valori comparabile sau 

chiar mai bune comparativ cu varianta martor (tabelul 8). Dacă substanță 

uscată totală a prezentat cele mai mari valori în varianta nealtoită 

(9,47%), substanța uscată solubilă a prezentat valori mai mari față de 

varianta martor în variantele altoite pe portaltoii Emperador F1 (5,2%), 

L13A (5,3%) și L29A (5,6%). În aceste variante și conținutul de glucide a 

fost mai mare față de martor (4,35-4,40-4,66%). Aciditatea fructelor de 

pătlăgele vinete a prezentat valori ușor mai mari comparativ cu varianta 

martor. Altoirea plantelor de pătlagele vinete a influențat foarte intens 

acumularea de vitamina C în fructe la cultivarul Alexandra (3,17 mg în 

varianta nealtoită și 9,68  mg în varianta altoită pe portaltoiul L33). 
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În cazul cultivarului Aragon F1 cele mai bune rezultate au fost 

obținute în varianta altoită pe portaltoiul Emperador F1 (9,21% substanță 

uscată totală, 5,8% substanța uscată solubilă, 4,80% glucide). Și la acest 

cultivar, în toate variantele altoite au fost obținute valori mai mari ale 

conținutului în vitamina C comparativ cu varianta martor (8,80 mg în 

varianta martor și 13,20 mg în variantele altoite pe L13A și L29A). 

 
Tabelul 8 

Compoziția biochimică a fructelor de pătlăgele vinete (2018) 
Biochemical composition of eggplant fruits (2018) 

Cultivarul Portaltoiul 
SUT 

(%) 

SUS 

(%) 

Aciditate 

(g acid 

malic la 

100 g 

s.p.) 

Glucide 

(%) 

Vitamina 

C 

(mg/100 

g s.p.) 

 

 

Alexandra 

Nealtoit 9,47  5,0  0,22  4,17  3,17  

Emperador 

F1 
8,72  5,2  0,28  4,35  7,04  

L 13A 8,61  5,3  0,26  4,40  8,80  

L 29A 8,69  5,6  0,26  4,66  6,10  

L 33 7,24  4,7  0,27  3,88  9,68  

 

Aragon 

F1 

Nealtoit 8,30  5,2  0,26  4,34  8,80  

Emperador 

F1 
9,21  5,8  0,23  4,80  7,92  

L 13A 8,47  5,2  0,22  4,27  10,56  

L 29A 8,43  5,1  0,29  4,25  13,20  

L 33 7,43  5,5  0,23  4,57  13,20  

  
Marian Bogoescu, Mădălina Doltu, 2015, au arătat că portaltoii: 

Emperador F1, King Kong și Hikyaku au dus la creșterea valorii 

nutriționale. 

Gheorghita Hoza, Mădălina Doltu, Maria Dinu, 2017,  în urma unui 

studiu efectuat pe hibrizii Clasic F1 şi Black Pearl F1, altoiţi pe diferiţi 

portaltoi au aratat că, din punct de vedere al compoziției biochimice a 

fructelor, nu au existat diferențe între plantele altoite și cele nealtoite. 
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CONCLUZII 

1. Portaltoiul folosit la altoirea pătlăgelelor vinete poate influența 

numărul de fructe/plantă, greutatea medie a unui fruct prin creșteri sau 

reduceri ale acestor componente și implicit producția de pătlăgele vinete. 

2. Prin folosirea ca portaltoi a liniei L33 s-au realizat cele mai mari 

producții la cele două cultivaruri. 

3. Altoirea contribuie la îmbunătățirea componentelor biochimice 

ale fructelor de pătlăgele vinete. 

4. Alegerea portaltoilor trebuie făcută cu discernământ, numai în 

urma unor testări pentru fiecare cultivar altoi, deoarece desfășurarea 

proceselor fiziologice și nivelul producțiilor realizate sunt influențate diferit 

de interacțiunea altoi-portaltoi. 
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REZUMAT 

Aplicarea produsului Transformer la cultura de cartof dulce în vegetație a 

influențat atât proprietățile chimice ale solului, cât și producția obținută la 

hectar. În anul 2019, pe solul nisipos cultivat cu cartof dulce, a fost 

înființată o experiență bifactorială pentru a se studia efectul produsului 

Transformer 5 l/ha asupra solului și implicit, asupra producției la soiurile 

de cartof dulce KSC 1 și Hayanmi. Produsul Transformer are proprietatea 

de a reduce tensiunea superficială a apei, îmbunătățind absorția și 

distribuția apei de irigat în sol, fapt ce conduce la obținerea unui drenaj 

mai bun și o mai bună aerare a acestuia.  La soiul KSC 1 s-a obținut un 

spor de producție de 3833 kg/ha față de varianta în care nu s-a aplicat 

produsul Tansformer (martor netratat),  iar la soiul Hayanmi, un spor de 

2500 kg/ha. Cea mai mare rată a profitului (160,38 %) și cel mai bun profit 

(32,228 mii lei) pentru un hectar cultivat cu cartof dulce, au fost obținute 

la soiul Hayanmi, la care s-a aplicat Transformer în doză de 5 l/ha. 

 

ABSTRACT 

The application of the Transformer product to the sweet potato crop in 

vegetation influenced both the chemical properties of the soil and the 

production obtained per hectare. In 2019, on the sandy soil cultivated with 

mailto:georgecotet@yahoo.ro
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sweet potatoes, a two-factor experiment was set up to study the effect of 

Transformer 5 l / ha on the soil and, implicitly, on the production of KSC 1 

and Hayanmi sweet potato varieties. The Transformer product has the 

property of reducing the surface tension of water, improving the 

absorption and distribution of irrigation water in the soil, which leads to 

better drainage and better aeration. For the KSC 1 variety, a production 

increase of 3833 kg/ha was obtained compared to the variant in which the 

Tansformer product was not applied (untreated control), and for the 

Hayanmi variety, an increase of 2500 kg/ha. The highest rate of profit 

(160.38%) and the best profit (32.228 thousand lei) for one hectare 

cultivated with sweet potatoes, were obtained for the Hayanmi variety, to 

which Transformer was applied at a dose of 5 l / ha. 

 

INTRODUCERE 

Pentru a-şi valorifica la maximum potenţialul productiv, plantele 

cultivate au nevoie de cantităţi corespunzătoare de apă, lumină, dioxid de 

carbon şi nutrienţi minerali (azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, şi 

o serie de microelemente), iar solul este principala sursă de nutrienţi 

minerali şi de apă pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura 

nutrienţii necesari plantelor variază în funcţie de nivelul lui de fertilitate. 

Planul de fertilizare trebuie să asigure o nutriţie echilibrată cu NPK, şi, în 

situaţii particulare, cu alţi nutrienţi (Ca, Mg, S, microelemente) pentru a 

putea valorifica pe deplin potenţialul productiv al culturilor şi a diminua 

riscul apariţiei unor manifestări de carențe sau excese trofice (Voican V., 

Lăcătuş V., 1998). Literatura de specialitate arată că planta de cartof 

dulce are nevoie de cantităţi mari de potasiu pentru dezvoltarea şi 

definitivarea formei de tuberculi (Pathleen Titus, 2008). Acesta 

recomandă aplicarea fertilizanţilor de tipul 12:8:16, în doză de   250 – 500 

kg/ha, în două faze (la pregătirea solului pentru plantare  şi la  5 - 6 

săptămâni după plantare). Cercetările efectuate la cultura de cartof dulce 

de către I. Kareem, 2013, la Universitatea din Ibadan, evidenţiază rolul 

îngrăşământului organic asupra calităţii şi productivităţii culturii de cartof 

dulce, la nivel de plantă şi fermă, comparativ cu îngrășămintele 

anorganice și organo-minerale.  Având în vedere pretabilitatea cartofului 

dulce pentru solurile nisipoase şi ţinând cond de proprietăţile fizico-
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chimice deficitare ale solurilor nisipoase şi de consumul plantelor în 

funcţie de densitate (Sipoş Gh. şi colab, 1981, Marinică Gh. şi colab., 

2003), scopul acestei experienţe este de a optimiza consumul de nutrienţi 

în funcţie de tehnica de aplicare a fertilizanților, precum și de a studia 

incidența de apariție a bolilor și dăunătorilor în funcție de acestea. Cartoful 

dulce, din punct de vedere al cerințelor față de umiditate, este considerat 

o plantă specifică pentru regiunile semiaride și aride (Gomes și Carr, 

2003). Schimbările climatice din ultima perioadă, cu tendință de 

accentuare a secetei pedologice și atmosferice, ne-au determinat să 

căutăm specii noi de plante, care să suporte mai ușor stresul termohidric. 

Cartoful dulce este o plantă bine adaptată la climatul tropical și subtropical 

și poate crește cu succes într-o gamă largă de condiții climatice în care 

media sezonului rece să nu fie mai mare de 5 luni (Laurie, S,M, and 

Magoro, M,D, 2008). Transformer este un ameliorator al solului cu o 

capacitate excelentă de a îmbunătăți proprietățile hidraulice ale solului 

cum ar fi: infiltrarea, drenajul, conductivitatea hidraulică, retenția de apă 

în sol, elimină acțiunea hidrofobă a solului. Prin îmbunătățirea acestor 

proprietăți ale solului, apa aplicată este disponibilă pentru plante și nu 

este pierdută prin scurgere de-a lungul capilarelor și/sau a crăpăturilor 

solului, dimpotrivă, permite umezirea egală a profilului de sol 

(https://farmbee.ro/ameliorator-de-sol-transformer-oro-agri.html)  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În anul 2019, la SCDCPN Dăbuleni, a fost înființată o experiență 

bifactorială pentru a se studia efectul aplicării pe solurile nisipoase a 

produsului Transformer (în doză de 5 l/ha) asupra producției la soiurile de 

cartof dulce KSC 1 și Hayanmi. Experiența a avut factorul A –soiul cu 

două graduări (respectiv soiul KSC 1 și soiul Hayanmi) iar graduările 

factorului B au constat în metoda de cultivare, respectiv cultivare pe sol 

fără aplicarea produsului Transformer și cultivare pe sol tratat cu 

Transformer în doză de 5 l/ha. Lotul experimental a avut o suprafață de 

150 m2 , adică patru variante de 12,5 m2 , amplasate liniar, în trei repetiții. 

Transformer a fost aplicat prin sistemul de irigare prin picurare, 

prima aplicare a produsului fiind efectuată la 75 zile de la plantarea 

lăstarilor în câmp, fenofază ce a corespuns începutului creșterii 

https://farmbee.ro/ameliorator-de-sol-transformer-oro-agri.html
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tuberculilor de cartof dulce (la data de 23 iulie), iar cea de-a doua aplicare, 

la interval de două săptămâni de la prima aplicare (08 august). Recoltarea 

producției din lotul experimental a avut loc la data de 09 octombrie. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din punct de vedere climatic, anul 2019 s-a caracterizat ca un an 

foarte secetos, cu o sumă a precipitațiilor de 426,9 mm și cu un deficit de 

-87 mm, față de suma multianuală. În perioada august-octombrie 

cantitatea de precipitații a fost foarte scăzută (32,2 mm) cu ploi slabe 

cantitativ, sub 10 mm . Practic, din 3 august și până în 15 noiembrie  (104 

zile), seceta a fost extrem de severă, încât umiditatea solului pe 

adâncimea de 1m a scăzut la valori de 1-3%. Începând cu 15 noiembrie 

au fost înregistrate precipitații însemnate cantitativ (72,6 mm) care vor 

conduce la refacerea umidității solului spre valori normale. 

Temperatura medie a aerului din ianuarie până în noiembrie a fost 

cu +2,1 oC mai mare față de media multianuală pentru această perioadă 

(12,4 oC). Temperatura maximă absolută a fost de 38,4 oC și s-a 

înregistrat pe data de 8 august. În luna august, temperatura maximă 

absolută a depășit 30 oC în 28 de zile, iar în 22 de zile au fost peste 34 
oC (tabelul 1). Temperaturi de peste 30 oC au fost înregistrate și în lunile 

septembrie și octombrie, iar în luna noiembrie temperatura maximă a fost 

de 25,5 oC. Aceste rezultate întăresc constatările făcute în anii anteriori, 

că lunile de toamnă devin din ce în ce mai calde și mai secetoase. 

Experiența bifactorială a fost înființată pe sol nisipos, cu un conținut 

de azot cuprins între 0,04-0,07%, valori care indică o stare de 

aprovizionare a solului cu azot redusă (tabelul 2). Conținutul de fosfor a 

fost cuprins între 16 ppm și 35 pmm, o aprovizionare redusă spre bine 

aprovizionat în fosfor extractibil. Valorile potasiului schimbabil (25 – 38 

ppm) indică valori reduse. Neuniformitatea solului s-a putut observa și din 

rezultatele obținute la carbonul organic (0,16-0,28%). Reacția solului a 

prezentat valori  cuprinse între 5,45 - 6,64 pH, deci o reacție moderat 

acidă spre neutră. 
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Tabelul 1 

Analiza condițiilor climatice în perioada ianuarie-noiembrie 2019 (Stația meteo a SCDCPN Dăbuleni) 

Analysis of climatic conditions during January-November 2019 (RDSPCS Dabuleni weather station) 

Luna/Decada 
2019 

Media/Suma 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I -2,1 3,8 9,9 12,1 15,0 21 24,8 24,6 23 14,9 11,4  

II 0,2 4,3 9,5 11,0 17,2 25 21 25,1 20 15,0 11,8  

III 0,6 2,1 9,7 15,0 20,0 25 25,7 26,4 17 10,7 -  

Media lunară  -1,3 3,4 9,7 12,7 17,4 23,6 23,8 25,4 20 13,5 11,6 
14,5 

+2,1 

Maxima lunară (0C) 12,5 19,2 25,9 27,5 27,0 34,5 37,6 38,4 34,1 30,6 25,5 38,4 

Minima lunară (0C) 
-

14,8 
-11 -3,5 0,8 4,7 13,3 11 13,7 3,5 2,0 3,5 -14,5 

Precipitații ( mm) 42,7 18,2 18,0 53,4 55,4 79,6 54,8 12 4 16,2 72,6 426,9 

Temperatura medie 

lunară multianuală (0C) 
-1,4 0,9 5,9 11,9 17,1 21,6 23,1 22,4 17,8 11,4 5,5 12,4 

Suma precipitațiilor 

lunare multianuale (mm) 
34,6 33,4 39,8 47,0 62,9 70,4 54,2 33,2 47,3 42,5 48,3 513,9 
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Tabelul 2 

Starea inițială a solului în câmpul experimental 

The initial state of the soil in the experimental field 

Varianta 
Adâncimea 

(cm) 

N total 

(%) 

Fosfor 

extractibil 

(ppm) 

Potasiu 

schimbabil 

(ppm) 

Carbon 

organic 

(%) 

pH 

Parcela 

1 

0-25 0,07 35 38 0,28 5,56 

25-50 0,04 33 32 0,24 5,45 

Parcela 

2 

0-25 0,05 28 32 0,16 6,53 

25-50 0,05 16 25 0,14 6,64 

  
Au fost recoltate probe de sol după aplicarea produsului (la 10 zile 

de la aplicare), iar în laborator au fost efectuate determinarile: 

- azotul total – metoda Kjeldahl; 

- fosfor extractibil (P-AL) – metoda Egner – Riem Domingo, prin 

care fosfaţii se extrag din proba de sol cu o soluţie de acetat – lactat de 

amoniu la pH de 5,75, iar anionul fosfat extras se determină colorimetric 

ca albastru de molibden; 

- potasiu schimbabil (K-AL) – metoda Egner – Riem Domingo prin 

care ionii de hidrogen şi amoniu ai soluţiei de extracţie înlocuiesc prin 

schimb ionii de potasiu în formă schimbabilă din proba de sol care sunt 

trecuţi astfel în soluţie. Dozarea potasiului în soluţia astfel obţinută se face 

prin fotometrie de emisie în flacără. 

- carbon organic – metoda oxidării umede şi dozării titrimetrice 

(după Walkley – Blak în modificarea Gogoaşă); 

- pH- ul solului, metoda potenţiometrică. 

După prima aplicare a produsului Transformer, compozitia chimică 

a solului a rămas la valori foarte apropiate de valorile stării inițiale, la 

majoritatea componentelor studiate. Conținutul de potasiu schimbabil și 

carbon organic din sol au prezentat valori mai reduse în ambele variante 

în care s-a administrat produsul Transformer. O prima constatare, ar fi o 

mai bună utilizare de către plante atât a potasiului, cât și a materiei 

organice (tabelul 3).  
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Tabelul 3 

Compoziția chimică a solului în câmpul experimental după prima aplicare a 

produsului Transformer 

Soil chemical composition in the experimental field after the first application of 

the Transformer product 

Varianta 
Adâncimea 

(cm) 

N 

total 

(%) 

Fosfor 

extractibil 

(ppm) 

Potasiu 

schimbabil 

(ppm) 

Carbon 

organic 

(%) 

pH 

KSC 1 

Netratat 

0-25 0,05 44 32 0,28 5,92 

25-50 0,04 24 32 0,30 5,93 

Media 0,05 34 32 0,29 5.93 

KSC 1 

Tratat cu 

Transformer 

0-25 0,04 33 25 0,35 6,29 

25-50 0,04 36 25 0,20 6,72 

Media 0,04 35 25 0,29 6,51 

Hayanmi  

Netratat 

0-25 0,04 38 38 0.42 5,47 

25-50 0,03 37 32 0.31 5,51 

Media 0,04 38 35 0,37 5,49 

Hayanmi 

Tratat cu 

Transformer 

0-25 0,05 31 20 0,23 6,37 

25-50 0,05 49 25 0,26 6,72 

Media 0,05 40 23 0,25 6,55 

 

Dacă în variantele netratate pH-ul solului a prezentat valori cuprise între 5,47 - 

5,93, în variantele în care s-a administrat produsul Transformer valorile pH-lui au crescut, 

fiind cuprinse între 6,29 - 6,72, deci s-a trecut la o reacție slab acidă spre neutră. Prin 

aplicarea produsului Transformer, apa este disponibilă pentru plante și nu este pierdută 

prin scurgere de-a lungul capilarelor și/sau a crăpăturilor solului, dimpotrivă, permite 

umezirea egală a profilului de sol. Apa de irigat are, în general, un pH ușor alcalin, iar 

infiltrarea uniformă în profilul solului, poate contribui la creșterea pH-ului solului (tabelul 

3). 

După a doua aplicare a produsului Transformer, au fost recoltate din nou probe de 

sol. Diferențele între variante au fost foarte mici, în ceea ce privește conținutul  de azot, 

fosfor și potasiu. Valorile pH-ului au scăzut ușor după a doua aplicare, dar au rămas la 

valori peste 6 în variantele tratate. S-a constatat o ușoară creștere a conținutului de 

materie organică pe profilul solului,  dar atât în variantele cu tratament cât și în cele fara 

tratament (tabelul 4). 
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Tabelul 4 

Compoziția chimică a solului în câmpul experimental după a doua aplicare a 

produsului Transformer 

Soil chemical composition in the experimental field after the second application 

of the Transformer product 

Varianta 
Adâncimea 

(cm) 

N total 

(%) 

Fosfor extractibil 

(ppm) 

Potasiu 

schimbabil (ppm) 

Carbon 

organic (%) 
pH 

KSC 1 

Netratat 

0-25 0,04 33 25 0,28 5,88 

25-50 0,04 25 25 0,42 6,11 

Media 0,04 29 25 0.35 6.00 

KSC 1 

Tratat cu 

Transformer 

0-25 0,04 32 20 0,42 6,02 

25-50 0,04 26 25 0,21 6,57 

Media 0,04 29 23 0.32 6,30 

Hayanmi 

Netratat 

0-25 0,03 28 25 0,56 5,46 

25-50 0,03 29 25 0,28 5,60 

Media 0,03 29 25 0,42 5,33 

Hayanmi 

Tratat cu 

Transformer 

0-25 0,04 25 32 0.34 5,97 

25-50 0,04 39 28 0.27 6,21 

Media 0,04 32 30 0,31 6,09 

 

 În urma recoltării tuberculilor din lotul experimental, la data de 09 octombrie, s-a 

evidențiat o creștere a procentului de tuberculi mari din cadrul aceluiași soi în variantele 

la care s-a aplicat produsul Transformer, respectiv cu 8% în cazul soiului KSC 1 și cu 

4,9% la soiul Hayanmi. Corelația dintre producția estimată și procentul de tuberculi mari 

recoltați în cadrul fiecărei variante a fost pozitivă, distinct semnificativă (figura 1). 

 
Figura 1. Corelația dintre procentul de tuberculi mari și producție 

Figure 1. Correlation between the percentage of big tubers and production 

y = 3,3785x2 + 116,65x + 4056,4
r = 0,99 **
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 Cu toate că, produsul Transformer a fost aplicat târziu (la 75 de zile de la plantarea 

lăstarilor de cartof dulce în câmp), diferențele de producție obținute la recoltare au fost 

semnificative, cu un spor de producție de 3166 kg/ha pentru variantele în care s-a aplicat 

doza de 5 l/ha (tabelul 5). 

Tabelul 5 

Influența metodei de cultivare asupra producției de cartof dulce 

The influence of the cultivation method on the sweet potatoes production 

Metoda de 

cultivare 

Producția 

medie (kg/ha) 

Diferența  Semnificația 
(kg) % 

Netratat  23583.3 Mt 100  

Transformer 

5 l/ha 
26750 3166.7 113.42 * 

DL 5% = 3057 kg/ha 

DL 1% = 7060 kg/ha 

DL 0,1% = 22476 kg/ha 

 

 Analizând influența interacțiunii dintre soi și metoda de cultivare (BxA) asupra 

producțiilor obținute, s-a constatat o creștere a producției la ambele soiuri studiate, însă 

diferențe semnificative s-au obținut doar la soiul KSC 1 (tabelul 6). Sporul de producție 

obținut prin aplicarea produsului Transformer (2500 kg/ha la soiul Hayanmi și 3833 kg/ha 

la soiul KSC 1),  justifică cheltuielile legate de aplicarea acestuia la cartoful dulce. 

 

Tabelul 6 

Influența interacțiunii dintre soi și metoda de cultivare (AxB) asupra producțiilor 

obținute la cartoful dulce 

The influence of the interaction between the variety and the cultivation method 

(AxB) on the productions obtained at sweet potatoes 

Soiul 
Metoda de 

cultivare 

Producția 

medie (kg/ha) 

Diferența 
Semnificația 

Kg/ha % 

KSC 1 

Netratat 20500 Mt 100  

Transformer 

5 l/ha 
24333.33 3833,3 118.69 

* 

Media 22416,67 x x  

Hayanmi 

Netratat  26666,67 Mt 100  

Transformer 

5 l/ha 
29166,67 2500 109,37 

 

Media 27916,67 x x  

DL 5% = 3169  kg/ha 

DL 1% = 5244 kg/ha 

DL 0,1% = 9815 kg/ha 
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 Din analiza eficienței economice a aplicării produsului Transformer a reieșit faptul 

că, s-a obținut profit în toate situațiile prezentate. Produsul Transformer s-a achiziționat 

la prețul de 240 lei/litru și s-au folosit 5 l/ha în două aplicări. Producția comerciabilă la 

cartoful dulce este reprezentată de un procent de 45-60% din producția totală, în funcție 

de starea fitosanitară a culturii. La soiul KSC 1 rata profitului a fost de 117 % la varianta 

fără aplicare Transformer și de 133,6 % în varianta la care s-a aplicat Transformer în 

doză de 5 l/ha. Cea mai mare rată a profitului (160,38 %) și cel mai bun profit (32,228 mii 

lei) au fost obținute la soiul Hayanmi, la care s-a aplicat Transformer în doză de 5 l/ha ( 

tabelul 7).  

Tabelul 7 

Eficiența economică la cultura de cartof dulce  

în funcție de metoda de cultivare și soi 

The economic efficiency at sweet potato culture 

depending on the cultivation method and variety 

Metoda de 

cultivare 
Soi 

Producție 

(t/ha) 

Cheltuieli 

totale 

(mii lei) 

Venituri 

(mii lei) 

Profit 

(mii lei) 

Rata 

profitului 

(%) 

Netratat  
KSC 1 20,5 57,6 67,65 10,050 117,4 

Hayanmi 26,66 57,6 87,978 30,378 152,7 

Transformer 

5 l/ha 

KSC 1 24,3 60 80,19 20,19 133,6 

Hayanmi 29,16 60 96,228 36,228 160,38 

 

Profitul (mii lei) obținut la soiul KSC 1  în varianta la care s-a aplicat produsul 

Transformer (5 l/ha ), a fost dublu față de varianta netratată, respectiv 20,190 mii lei față 

de 10,050 mii lei.  

 

CONCLUZII 

1. Aplicarea produsului Transformer la cultura de cartof dulce în vegetație a 

influențat atât proprietățile chimice ale solului, cât si producția obținută, datorită unei mai 

bune utilizări de către plante a potasiului și a materiei organice. 

2. Reacția solului a prezentat valori de la 5,47 la 5,93 în variantele netratate, 

valori care indică o reacție moderat spre slab acidă. În variantele în care s-a administrat 

produsul Transformer  valorile pH-lui au crescut, fiind cuprinse între 6,29 și 6,72, deci s-

a trecut la o reacție slab acidă spre neutră. 

3. Cea mai mare rată a profitului (160,38 %) și cel mai bun profit (32,228 mii lei) 

pentru un hectar cultivat cu cartof dulce, au fost obținute la soiul Hayanmi, la care s-a 

aplicat Transformer în doză de 5 l/ha. 

4. Pentru a demonstra eficacitatea produsului Transformer la cartoful duce 

cultivat pe solurile nisipoase, se impune continuarea cercetărilor și în următorii ani, 

rezultatele obținute putând fi considerabil influențate de condițiile climatice, în continuă 

schimbare.  
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Cuvinte cheie: Tuta absoluta, spații protejate 

Keywords: Tuta absoluta, protected spaces 

 

REZUMAT 

Tuta absoluta este un microlepidopter, extrem de dăunător, având un potențial mare de 

reproducere. Poate dezvolta, în zonele calde și protejate, până la 10 - 12 generații pe an, 

iar o femelă poate depune până la 250 de ouă pe parcursul vieții, asigurându-se creșterea 

masivă a populației într-un timp foarte scurt. Tuta absoluta consumă cu precădere 

plantele de tomate. Atacul asupra acestei specii poate avea loc în orice fenofază, chiar 

și atunci când plantele au câteva frunze. În anul 2020, în unele spații protejate din 

localitățile Dăbuleni și Cilieni, cultivate cu tomate, s-a monitorizat prezența și evoluția 

dăunătorului Tuta absoluta. Rezultatele obținute au arătat că, indiferent de produsul 

folosit pentru tratamente, intensitatea atacului crește odată cu creșterea temperaturii și 

că, în absența altor măsuri agrofitotehnice (culturale), asolamente rationale, combatere 

biologică, etc, pagubele produse de dăunătorul Tuta absoluta pot fi foarte mari, ajungând 

chiar până la compromiterea culturii în totalitate. 

 

ABSTRACT 

Tuta absoluta is a microlepidopter, extremely harmful, with a great potential for 

reproduction. It can develop, in warm and protected spaces, up to 10-12 generations per 

year, and a female can lay up to 250 eggs during her lifetime, ensuring the massive 

growth of the population in a very short time. Tuta absoluta consumes mainly tomato 

plants. The attack on this species can take place in any phenophase, even when the 

plants have a few leaves. In 2020, in some protected spaces from Dăbuleni and Cilieni, 

cultivated with tomatoes, the presence and evolution of the pest Tuta absoluta was 

monitored. The results showed that, regardless of the product used for treatments, the 

intensity of the attack increases with increasing temperature and that, in the absence of 

mailto:nanu.st@scdcpndabuleni.ro
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other agrophytotechnical (cultural) measures, rational crop rotations, biological control, 

etc., the damage caused by the pest Tuta absoluta can be very high, even to the point of 

completely compromising the culture. 

 

INTRODUCERE 

Tomatele reprezintă una din legumele cele mai valoroase din punct de vedere 

alimentar. Calitățile pe care le posedă au făcut ca ele să se consume în cele mai variate 

regiuni de pe glob, chiar și acolo unde nu se cultivă. Prin cele câteva mii de soiuri, 

tomatele se cultivă pe circa 4,8 milioane de hectare, în 144 de țări, în multiple variante 

tehnologice și pentru cele mai diferite direcții de utilizare alimentară a fructelor.  

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Berlin, climatul 

cald și umed contribuie la mărirea habitatului unor insecte dăunătoare, precum molia 

minieră a frunzelor de tomate (Tuta absoluta). Se avertizează de asemenea că, din cauza 

schimbărilor climatice, riscurile de infestare cu această lepidopteră sunt în creștere. 

Dăunătorul Tuta absoluta, originar din America de Sud (Miranda M. M. M., și 

colab., 1998), descris pentru prima dată în 1917, în Peru, s-a răspândit în întreaga lume 

cu o viteză exponențială în ultimii 10 ani, când a cucerit Europa, Africa și o mare parte a 

continentului asiatic (Caparros Megido R., și colab., 2012). În prezent, dăunătorul este 

cunoscut în mai mult de 30 de țări UE, inclusiv România, în special în principalele bazine 

legumicole (Shah P.A., și colab., 2003, Cocco A., și colab., 2012, Begna F., 2017, Ciceoi 

Roxana, 2018). În Europa a fost semnalat pentru prima dată în Spania, în 2006. A fost 

raportat chiar și în Norvegia, în 2017.  

Având o viteză de răspândire de peste 800 km într-un an, Tuta absoluta a ajuns 

în România, cel mai probabil, în 2009, când a fost găsit pentru prima dată în județul 

Botoșani. După această primă interceptare, dăunătorul s-a răspândit în județele vecine, 

precum Maramureș (2009), Bihor (2010), Arad (2010), Ilfov (2010) și Mureș (2010). 

Autoritatea pentru Protecția Plantelor a lansat o acțiune de monitorizare națională a 

acestui dăunător, în 2011, în timp ce companiile de pesticide au organizat numeroase 

sesiuni de conștientizare a fermierilor cu privire la potențialul ridicat de dăunare și 

popularizare a măsurilor de control. În ciuda eforturilor depuse, Tuta absoluta continuă 

să se răspândească în principalele bazine vegetale: Hunedoara (2013), Călărași (2011), 

Ilfov (2013), Galați (2015). Conform unor informații recente, dăunătorul a început să fie 

prezent și în afara ariilor protejate (sere și solarii). De asemenea, dăunătorul ar putea 

afecta ardeiul dulce, vinetele, alte culturi și buruieni. Este un dăunător care poate distruge 

cultura de tomate complet, într-un timp foarte scurt, datorită proliferării sale extrem de 

mari și a capacității ridicate de adaptare la diverse condiții de mediu. Organizația 

Europeană pentru Protecția Plantelor a recomandat Tuta absoluta ca organism de 

carantină și a fost inclusă în 2004 în lista A1, ca organisme dăunătoare care nu se cunosc 

în zona EPPO (EPPO, 2004). După intrarea în Europa (2006) și răspândirea rapidă, 

https://www.semplus.ro/seminte-legume
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dăunătorul a fost transferat pe lista A2 în 2009 (baza de date EPPO, 2018). În anul 2019 

dăunătorul Tuta absoluta a fost semnalat și în zona solurilor nisipoase de la Dăbuleni. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În anul 2020, în unele spații protejate din localitățile Dăbuleni și Cilieni, cultivate cu 

tomate, s-au montat capcane Delta cu feromoni, în vederea depistării la timp a prezenței 

dăunatorilor, oferind astfel și informații despre densitatea populației de Tuta absoluta. 

Înălțimea la care s-au amplasat capcanele a fost adaptată fenofazei de creștere a 

plantelor. Controlul capcanelor s-a făcut la 10 - 15 zile, iar după 4 - 6 săptămâni s-au 

înlocuit atât placa adezivă, cât și momeala. S-au utilizat 2 - 5 capcane/1000 m2, așezate 

în apropierea intrării, precum și în pozițiile centrale ale solarului (figura 1). 

De asemenea, s-au făcut experiențe de combatere a dăunătorului folosind diferite 

produse de combatere recomandate de specialiștii în domeniu: Voliam Targo (0,8 l/ha), 

Coragen (175 ml/ha), Tutafort (25 ml/10 l apă + Defort 35 ml/10 l apă), Affirm (1,5 kg/ha). 

 

 
Figura 1. Amplasarea capcanelor Delta în spațiile protejate, cultivate cu tomate 

Cultivator: Copcă Sorin, Dăbuleni, Dolj 

Figure 1. Location of Delta traps in protected spaces, grown with tomatoes 

Farmer: Copcă Sorin, Dăbuleni, Dolj 

 

REZULTATE OBȚINUTE 

Având în vedere prezența tot mai agresivă a dăunătorului Tuta absoluta în culturile 

de tomate din spațiile protejate și nu numai, începând cu anul 2019, în cadrul proiectului 

ADER 7.3.15. s-a stabilit ca tematică de cercetare “Stabilirea măsurilor și mijloacelor 
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de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la 

culturile de tomate în spații protejate”.  

La noi în țară publicațiile științifice pe această temă nu sunt foarte multe (amintim 

articole publicate de Cean și Dobrin, 2009 și Cean, 2011, despre identificarea și 

răspândirea acestui dăunător). Tuta absoluta a fost indicată ca un nou dăunător pentru 

regiunea Oltenia, pe solurile nisipoase dintre Olt și Jiu, de Mitrea I., 2013, iar Boiu-Sicuia 

și colab. 2017 a găsit dăunătorul în regiunea Muntenia, județele Giurgiu și Ilfov). Ca 

urmare, în anul 2019 s-a avut în vedere realizarea unui “Studiu prospectiv privind stadiul 

actual al cunostintelor referitor la metodele de combatere a dăunatorului Tuta absoluta”.   

În anul 2020, în spații protejate din localitățile Dăbuleni – Dolj și Cilieni – Olt s-au 

montat capcane Delta cu feromoni specifici pentru monitorizarea prezenței dănătorului în 

culturile de tomate. Pentru a vedea interacțiunea dintre temperatura înregistrată în 

interiorul spațiilor protejate (temperatura aerului și a solului) și apariția/evoluția adulților 

de Tuta absoluta, începând cu plantarea răsadurilor de tomate, s-au făcut observații în 

acest sens (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Temperatura din aer și sol, înregistrată într-un spațiu protejat cultivat cu tomate 

Dăbuleni, 2020 
Air and soil temperature, recorded in a protected space cultivated with tomatoes 

Dabuleni, 2020 

Intervalul de 
timp 

Temperatura aerului (°C) Temperatura din sol (°C) 

 Medie/decadă  Medie lunară Medie/decadă  Medie lunară 

01-10.apr. 16,1 

20,9 

19,2 

22,9 11-20.apr. 24,2 25,1 

21-30.apr 22,6 24,5 

01-10.mai 24,6 

24,5 

23,5 

22,5 11-20.mai 27,0 23,8 

21-31.mai 21,9 20,3 

01-10.iun. 25,9 

27,3 

21,9 

23,4 11-20.iun. 26,0 23,7 

21-30.iun. 30,0 24,8 

01-10.iul. 31,3 

28,9 

25,5 

25,2 11-20.iul. 26,2 24,8 

21-31.iul 29,3 25,4 

01-10.aug. 30,2 

28,1 

25,9 

24,6 11-20.aug. 26,9 24,8 

21-31.aug. 27,4 23,7 

01-10.sept. 26,1 

23,8 

21,6 

21,0 11-20.sept. 24,6 21,7 

21-30.sept. 20,8 19,9 

01-10.oct. 19,5 

17,2 

20,2 

18,7 11-20.oct. 16,3 18,4 

21-31.oct. 15,8 17,5 
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Se știe din literatura de specialitate că, ciclul biologic al insectei este dependent 

de temperatuă și are o durată de 25 - 38 zile. Studiile făcute pe acest dăunător au scos 

la iveală că, la temperaturi de 14 °C, dezvoltarea durează aproximativ 76 de zile, în timp 

ce la 27 °C, ciclul biologic este complet în 24 de zile. Din practică s-a constatat că, la 

temperaturi de 34 – 40 °C, Tuta absoluta își încheie ciclul biologic în 10 - 15 zile.  

Urmărind datele prezentate în tabelul 2, se poate constata că, primii adulți de Tuta 

absoluta au fost observați începând cu decada a doua a lunii mai, adică odată ce 

temperatura în spațiile protejate a depășit 20 °C (figura 2). Mai exact, observațiile din 24 

mai, arată că în varianta tratată cu Voliam Targo una din plante prezintă o frunză cu urme 

de atac, în timp ce în varianta netratată pe patru dintre plante 7 frunze prezintă urme de 

atac de Tuta absoluta. Celelalte variante nu prezintă plante cu urme de atac.  

 
Figura 2. Plante de tomate și adulți de Tuta absoluta, la data de 24 mai 2020 

Figure 2. Tomato plants and adults of Tuta absoluta, on May 24, 2020 

Pe măsură ce temperatura înregistrează o evoluție crescătoare în interiorul 

spațiilor protejate, numărul adulților identificați este mai mare, lucru vizibil și în cultura de 

tomate, unde numărul de plante și frunze afectate este din ce în ce mai mare. Pe data 

de 11 iunie 2020, în toate variantele studiate au fost identificate plante afectate de atacul 

de Tuta absoluta: 8 plante în varianta martor, 2 plante în varianta tratată cu Coragen și 

câte o plantă în toate celelalte variante. Începând cu data de 26 iunie, numărul de plante 

și frunze afectate a crescut semnificativ în toate variantele studiate, pentru ca după 17 

iulie atacul să fie complet, adică toate plantele luate în studiu au fost afectate. Se poate 

constata astfel că, indiferent de produsul folosit pentru tratamente, intensitatea atacului 

crește odată cu creșterea temperaturii și că, în absența altor măsuri agrofitotehnice 

(culturale), asolamente raționale, combatere biologică, etc, pagubele produse de atacul 

de Tuta absoluta pot fi foarte mari, ajungând chiar până la compromiterea culturii în 

totalitate (figurile 3 și 4). 
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Tabelul 2 

Numărul de plante și frunze afectate, în funcție de tratamentul aplicat 

Number of affected plants and leaves, depending on the treatment applied 

Data / plante, 

frunze 

afectate 

24.05.2020 11.06.2020 24.06.2020 07.07.2020 18.07.2020 

Plante 

afectate 

Frunze 

afectate 

Plante 

afectate 

Frunze 

afectate 

Plante 

afectate 

Frunze 

afectate 

Plante 

afectate 

Frunze 

afectate 

Plante 

afectate 

Frunze 

afectate 

Martor 

(netratat) 
4 7 8 15 8 49 10 100% 10 100% 

Voliam Targo 

(0,8 l/ha) 
1 1 1 2 3 3 7 14 10 100% 

Coragen 

 (175 ml/ha) 
0 0 2 2 8 20 8 53 10 100% 

Tutafort+Defort 

(25 ml/10 l apă 

+ 35 ml/10 l 

apă) 

0 0 1 1 7 15 7 28 10 100% 

Affirm  

(1,5 kg/ha) 
0 0 1 1 4 6 6 13 10 100% 

 

 

 

 

 

 



Analele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Volumul 23, 2020 

 

109 
 

  
Figura 3. Plantă de tomate afectată și capcană Delta cu adulți de 

Tuta absoluta 

Figure 3. Affected tomato plant and Delta trap with adults of Tuta 

absoluta 

 

  
Figura 4. Atac de Tuta absoluta pe frunze și fructe 

Figure 4. Attack of Tuta absoluta on leaves and fruits 
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CONCLUZII 

1. Tuta absoluta produce pagube în toate fazele de vegetație, la 

toate organele supraterane ale plantelor de tomate, producând galerii în 

organele atacate (frunze, fructe, lăstari). 

2. Intensitatea atacului crește odată cu temperatura din spațiile de 

cultură. 

3. Tratamentele fitosanitare nu reușesc să oprească atacul de Tuta 

absoluta, fără luarea altor măsuri agrofitotehnice, asolamente raționale, 

combatere biologică, etc. 
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Keywords: conservative selection, melon, sandy soil 

 

REZUMAT 

Datorită potențialului termic deosebit de ridicat, zona solurilor nisipoase 

din sudul Olteniei satisface cerințele celor mai pretențioase specii de 

plante față de factorul temperatură, printre care, de o importanță 

deosebită, se numără și pepenele galben. Luarea în studiu a soiului de 

pepeni galbeni Dăbuleni 60 (L-D 14) a avut ca scop menținerea 

autenticității și uniformității biologice, precum și restrângerea variabilității 

principalelor caractere analizate în limitele unor coeficienți mici și mijlocii. 

Soiul de pepeni galbeni Dăbuleni 60 (L-D 14) constituie o populație 

omogenă, uniformă și stabilă pentru principalele caractere studiate. Pe 

baza cunoașterii limitelor de variabilitate a soiului și cu ajutorul indicilor 

statistici calculați în fiecare an se poate aplica cu mare eficiență selecția 

conservativă. 

 

ABSTRACT 

Due to the extremely high thermal potential, the area of sandy soils in 

southern Oltenia meets the requirements of the most demanding plant 

species against the temperature factor, among which, of particular 

importance, is the melon. The study of the variety of melons Dăbuleni 60 

(L-D 14) aimed at maintaining the authenticity and biological uniformity, 

mailto:*ditaloredanamirela@yahoo.com
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as well as restricting the variability of the main characters analyzed within 

the limits of small and medium coefficients of variation. The variety of 

melons Dăbuleni 60 (L-D 14) is a homogeneous, uniform and stable 

population for the main characters studied. Based on the knowledge of 

the limits of genotype variability and with the help of statistical indices 

calculated each year, conservative selection can be applied very 

efficiently. 

 

INTRODUCERE 

Pepenele galben (Cucumis melo L.) este o specie legumicolă 

importantă, din familia Cucurbitaceae. Fructul de pepene este suculent, 

gustos și delicios, fiind cultivat în toată lumea pentru proprietățile sale 

nutritive. Fructele de pepene galben sunt o alegere alimentară extrem 

de sănătoasă, deoarece sunt bogate în acid ascorbic, caroten, acid 

folic și potasiu, precum și o serie de alți compuși bioactivi pentru 

sănătatea umană (Lester G.E. & Hodges D.M., 2008). Fructele de 

pepene galben sunt, de asemenea, o sursă bogată de vitamina A, C, 

β-caroten, carbohidrați, proteine și urme de vitamina K, B1, B2, B6 și 

niacină. 

Pepenele galben ar fi originar din Africa, după Kerge T. & Grum 

M., 2000. Datele filogenetice recente au demonstrat că Cucumis provine 

din Asia (Sebastian P., et all., 2010). Crește bine în toate zonele tropicale 

și subtropicale ale lumii, dar preferă clima caldă. Se situează pe locul doi 

după pepenele verde (Jebari H. et. all., 2004). În 2012, Brazilia era al 

nouălea cel mai mare producător la nivel mondial, cu 575,4 mii tone de 

pepene galben și o suprafață cultivată de 22,8 mii hectare, ocupând și 

locul trei cu exporturi la peste 134 milioane USD (FAO 2014). 

Experiențele făcute de Nunes G.H.S. et all., 2011; Silva J.M. et. all., 2011, 

au arătat prezența interacțiunii dintre genotip și mediu în evaluarea 

cultivarului. 

Variațiile fenotipice rezultă din acțiunea combinată a genotipului, a 

mediului și a interacțiunii acestora, în consecință, acestea se reflectă 

diferit în sensibilitatea genotipurilor la variațiile de mediu, afectând 

comportamentul și performanța acestora (Allard R.W., 1999). Pentru 

orice program de îmbunătățire a culturilor, care vizează atingerea unei 
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productivități maxime, este esențială o cunoaștere detaliată a 

variabilității și diversității genetice, a eredității și a avansului genetic al 

diferitelor caractere cantitative, precum și contribuția lor la randament.  

Variația coeficientului genotipic și fenotipic este utilă în 

explorarea naturii variabilității în populația de reproducere, în timp ce 

estimarea eredității oferă un indice de transmisibilitate a caracterelor.  

Selecția naturală este factorul care orientează procesul evoluției 

în direcția adaptării indivizilor. Selecția naturală acționează asupra 

fenotipurilor și nu a genotipurilor și arată cât de importante sunt pentru 

evoluție procesele de dezvoltare care modelează fenotipurile (Frenț 

I.,1989). 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul variabilității caracterelor la soiul de pepene galben 

Dăbuleni 60 (L-D 14) s-a făcut în perioada 2018-2019 în cadrul procesului 

de selecție conservativă, la SCDCPN Dăbuleni. 

S-a aplicat tehnologia de producere a semințelor specifică acestei 

specii, cu distanțe de plantare care să ofere posibilitatea exprimării 

întregului potențial biologic al soiului. 

Pentru menținerea integrității genetice și purității biologice a soiului 

în procesul de selecție conservativă s-au făcut determinări biometrice și 

observații morfologice asupra principalelor caractere cantitative și a 

însușirilor calitative. 

În timpul perioadei de vegetație s-au făcut observații fenologice 

(semănat, răsărire, plantare, înflorire, legarea fructelor și maturitatea 

fiziologică), iar la maturitatea de consum s-au făcut determinări biometrice 

la 100 de plante. 

La maturitatea fructelor s-au analizat, din punct de vedere 

biometric, următoarele caractere cantitative și morfologice: greutatea 

fructului (g), înălțimea fructului (cm), diametrul fructului (cm), indicele de 

formă (IF), grosimea pericarpului (cm), substanța uscată solubilă 

(SUS%). 

Datele biometrice au fost prelucrate statistic, calculându-se pentru 

fiecare caracter x̅ = media; s = abaterea standard; s% = coeficientul de 

variabilitate; k = gradul de  dispersie (Săulescu N., 1968). 
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Pe baza stabilirii coeficientului de variabilitate (s%) și a dispersiei 

(k) pentru fiecare caracter, s-a făcut alegerea materialului biologic care 

exprimă genotipia soiului de pepeni galbeni Dăbuleni 60 (L-D 14). 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În tabelul 1 sunt prezentate principalele fenofaze înregistrate la 

soiul Dăbuleni 60 (L-D 14) pe parcursul perioadei de vegetație. 

 

Tabelul 1 

Date fenologice înregistrate la soiul Dăbuleni 60 (L-D 14) 

în perioada 2018-2019 

Phenological data recorded at variety Dăbuleni 60 (L-D 14) 

in the period 2018-2019 

Anul / 

fenofaza 
Semănat Răsărit Plantat Înflorit 

Legare 

fructe 

Maturitatea 

fiziologică 

2018 10.IV 18.IV 16.V 08.VI 15.VI 10.VII 

2019 12.IV 22.IV 19.V 07.VI 12.VI 16.VII 

 

În tabelul 2 sunt redați principalii indici statistici calculați în câmpul 

de selecție, unde se observă coeficienți mici, mijlocii și mari pentru 

principalele caractere. 

În ceea ce privește greutatea fructului, în cei doi ani de studiu, 

populația a cuprins indivizi cu o medie de 1024,5 g respectiv 1052,4 g și 

cu un coeficient de variabilitate de 17,5 respectiv 24. Acești coeficienți 

indică o variabilitate mijlocie în anul 2018, respectiv o variabilitate mare 

în anul 2019. Fructele elită au avut o înălțime medie de 8,7 cm în anul 

2018, respectiv 10,5 cm în anul 2019 și un coeficient de variabilitate mic. 

Variabilitatea mică demonstrează puternicul său determinism genetic și 

stabilitate mare pentru acest caracter. 

În ceea ce privește diametrul fructului, valorile coeficientului de 

variație sunt mici, ceea ce demonstrează că variabilitatea soiului pentru 

acest caracter este mică, adică s%= 6,5 respectiv 9,9 . 
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Tabelul 2 

Variabilitatea principalelor caractere analizate la soiul Dăbuleni 60 (L-D 14) 

Variability of the main characters analyzed at the variety Dăbuleni 60 (L-D 14) 

 

Caracterul 

analizat 

2018 2019 

Media 

aritmetică 

x̄ 

Abaterea 

standard 

s 

Coeficientul 

de variabilitate 

s% 

Gradul de 

dispersie 

k 

Media 

aritmetică 

x̄ 

Abatere 

standard 

s 

Coeficientul de 

variabilitate 

s% 

Gradul de 

dispersie 

k 

Greutate 

fruct (g) 
1024,5 179,254 17,5 

875 -

1204 
1052,4 253,034 24,0 799-1305 

Înălțime fruct 

(cm) 
13,9 1,214 8,7 12,7-5,1 12,9 1,350 10,5 11,6-14,3 

Diametru 

fruct (cm) 
12,6 0,825 6,5 11,8-3,4 12,9 1,072 9,9 11,8-14,0 

Indice de 

formă (IF) 
1,10 0,093 8,4 1,01-1,2 1,00 0,075 7,5 0,93-1,08 

Grosimea 

pericarpului 

(cm) 

3,3 0,346 10,5 3,0-3,7 3,5 0,547 15,6 3,0-4,1 

Substanța 

uscată 

solubilă 

(SUS%) 

9,0 1,877 20,8 7,1-10,9 11,7 2,506 21,4 9,2-14,2 
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Indicele de formă este dat de raportul dintre înălțimea fructului și 

diametrul fructului, la acest caracter media indivizilor fiind de 1,10, 

respectiv 1 în anul 2019 și cu un coeficient de variabilitate de 8,4, 

respectiv 7,5 în anul 2019, care indică o variabilitate mică pentru acest 

caracter. Valoarea mediei indivizilor de 1,1, respectiv 1, exprimă forma 

rotundă a fructului, caracteristică importantă de tipicitate a soiului. 

Grosimea pericarpului a fost foarte importantă pentru 

determinarea formei și calității fructelor, valorile coeficienților de 

variabilitate, s% = 10,5, respectiv 15,6, fiind medii, influențate de condițiile 

de mediu și de factorii tehnologici. 

În ceea ce privește calitatea nutrițională a fructului, substanța 

uscată solubilă a prezentat valori mari ale coeficientului de variabilitate. 

Substanța uscată solubilă (SUS %) este un alt aspect definitoriu pentru 

selecția soiului de pepene galben Dăbuleni 60 (L-D 14), fiind reținute 

acele fructe care au valori cât mai mari pentru acest caracter.  

Observațiile și determinările privind selecția efectuată la soiul 

Dăbuleni 60 (L-D 14), în perioada 2018-2019 au evidențiat valori 

apropiate ale indicilor de selecție calculați, subliniind că soiul s-a menținut 

în limitele normale ale variabilității caracterelor. 

 

CONCLUZII 

1. În vederea menținerii autenticității și uniformității biologice a 

soiului de pepene galben Dăbuleni 60 (L-D 14) s-a urmărit restrângerea 

variabilității principalelor caractere analizate în limitele unor coeficienți 

mici și mijlocii de variație. 

2. Calculul și analiza variabilității caracterelor studiate la soiul de 

pepene galben Dăbuleni 60 (L-D 14) au evidențiat o variabilitate mică 

pentru înălțimea fructului, diametrul fructului, indicele de formă al fructului, 

o variabilitate mare pentru greutatea fructului și substanța uscată solubilă. 

3. Aplicarea corectă și eficientă a selecției în procesul de 

producere a semințelor menține soiul de pepene galben Dăbuleni 60 (L-

D 14) cât mai aproape de structura sa inițială. 
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CAPITOLUL III 
 

CERCETĂRI DIN DOMENIUL 

POMICULTURĂ 
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SOLURILE NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI 
 

PRELIMINARY RESULTS REGARDING THE BEHAVIOR 

OF SOME GENOTYPES OF FICUS CARICA L. ON THE 

SANDY SOILS FROM SOUTHERN OLTENIA 

         *CONSTANTINESCU Mircea, CROITORU Mihaela 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

*mirciulixu@yahoo.com  
 

Cuvinte cheie: smochin, soluri nisipoase, genotip 

Keywords: fig, sandy soils, genotype 

 

REZUMAT 

Obiectivul acestui studiu este de a prezenta comportarea a șapte 

genotipuri selecționate de smochin în condițiile pedo-climatice din zona 

Dăbuleni. Fiind o specie iubitoare de căldură și de multă lumină, 

smochinul găsește condiții favorabile de creștere și fructificare pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei. În urma rezultatelor preliminare obținute în 

anul 2019, s-au detașat prin creșteri anuale cu valori mari genotipurile: 

V6 (118,5 cm), V5 (106,7 cm), V4 (89 cm) și V7 (85,5 cm). Cât privește 

greutatea fructelor, cele mai mari valori au fost determinate la 

genotipurile: V5 (30 g), V2 (23 g), V6 (22,5 g) și V4 (21,3 g). Determinările 

efectuate cu privire la producția de fructe au evidențiat diferențe 

semnificative între genotipuri. S-au remarcat genotipurile: V5 (4050,6 

kg/ha), V6 (2867,5 kg/ha) și V4 (2845,0 kg/ha). 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to present the behavior of seven selected fig 

genotypes in pedo-climatic conditions in the Dăbuleni area. Being a 

species that loves heat and a lot of light, the fig tree finds favorable 

conditions for growth and fruiting on the sandy soils in the south of Oltenia. 

Following the preliminary results obtained in 2019, were detached, with 

annual increases with high values, the genotypes: V6 (118.5 cm), V5 

mailto:mirciulixu@yahoo.com


Analele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni 

Volumul 23, 2020 

 

121 
 

(106.7 cm), V4 (89 cm) and V7 (85.5 cm). Regarding the weight of the 

fruits, the highest values were determined for the genotypes: V5 (30 g), 

V2 (23 g), V6 (22.5 g) and V4 (21.3 g). Determinations made on fruit 

production revealed significant differences between genotypes. Were 

noted the folowing genotypes : V5 (4050.6 kg/ha), V6 (2867.5 kg/ha) and 

V4 (2845 kg/ha). 

 

INTRODUCERE 

Smochinul (Ficus carica L.) este o specie de arbuști originară din 

Asia și răspândită în întreaga lume. În România, multe genotipuri se 

găsesc în zonele cu climă blândă, fiind cultivate în grădini mici, ca plantă 

ornamentală care și fructifică. 

Cunoscut încă din antichitate, egiptenii supranumindu-l "alimentul 

multifuncţional", smochinul s-a aflat printre primele plante cultivate de om. 

Un articol în revista ''Science'' descrie descoperirea a nouă smochini 

fosilizaţi, dataţi în jurul anilor 9400 - 9200 î.Hr., în aşezarea neolitică Gilgal 

I, în Valea Iordanului. Smochinele fac parte din speciile domestice, 

înaintea grâului, a orzului şi a legumelor (Daniela Dumitrescu, 2015). 

Cercetările efectuate de W. Lianju și colab., 2003, au arătat că 

smochinul a fost introdus în China în secolul VIII, dar cultivarea 

comercială a început abia în ultimele decenii, datorită rolului important pe 

care îl are în sănătatea corpului uman. 

Fructele sunt rotunde sau piriforme, cu suprafața netedă și pot 

cântări chiar mai mult de 30-40 g. Există mai multe soiuri de smochine în 

diverse culori: violet, galben și verde (Stănică și colab., 2003; Hoza, 

2001). Maximum de producție se realizează începând cu anul 3-4 de 

cultură, când se pot obține şi 7-8 tone la hectar. 

Fructul are multe proprietăți nutraceutice și este de obicei 

consumat proaspăt sau deshidratat. Există mai multe produse făcute din 

smochine,  sub formă de gemuri, cofetă de paste, conserve, fructe în 

sirop, vin, suc, lichior etc. (Stănică și colab., 2011; Ghena et colab., 2010; 

Hoza, 2000). În ciuda diversității sale varietale, smochinul proaspăt este 

încă considerat un fruct minor în comerțul țărilor mediteraneene (Bandelj 

Mavsar și colab., 2008). 
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Cultura de smochin a câștigat o importanță mondială datorită 

caracteristicilor sale nutritive și medicinale, fructele putând fi consumate 

proaspete sau în stare prelucrată (Vinson J.A., şi colab., 1998). 

Fiind o specie iubitoare de căldură (climat cald) și de multă lumină, 

smochinul găseşte condiții favorabile de creștere și fructificare pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În anul 2017 la SCDCPN Dăbuleni a fost înființată o colecție cu 

diferite genotipuri de smochin. Obiectivul acestui studiu este de a 

prezenta comportarea a șapte genotipuri selecționate de smochin în 

condițiile pedo-climatice din zona Dăbuleni. Sortimentul de soiuri va fi  

diversificat, iar cercetările sunt orientate pe stabilirea tehnologiei de 

cultură a smochinului în zonele cu soluri nisipoase. 

S-a folosit schema de plantare de 4 m între rânduri și 2 m pe rând. 

Plantele sunt protejate în timpul iernii prin tăierea lăstarilor de la baza 

solului și mușuroirea lor. A fost aplicată o tehnologie de întreținere în 

sistem convențional, prin aplicarea unei scheme de protecție fitosanitară, 

respectiv de fertilizare specifică pentru solurile nisipoase. 

Au fost efectuate următoarele observații și determinări: 

- creșterile anuale (cm); 

- număr fructe/plantă; 

- greutatea fructelor (g); 

- măsurători biometrice la fructe; 

- conținutul de substanță uscată solubilă (%) - metoda refractometrică; 

- producția de fructe în dinamică și totală (kg/ha). 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din punct de vedere climatic anul 2019 (ianuarie - octombrie) se 

poate caracteriza ca un an foarte secetos, cu o sumă a precipitațiilor de 

354,3 mm, cu un deficit de -111,35 mm față de suma multianuală. În lunile 

august, septembrie și octombrie cantitatea de precipitații a fost de doar 

32,8 mm, cu perioade de peste 30 zile fără precipitații. 

Temperatura medie a aerului a fost de 15 °C, cu +2,7 °C mai mare 

față de media multianuală. Temperatura maximă absolută a fost de 38,4 
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°C și s-a înregistrat pe data de 8 august. În luna august temperatura 

maximă absolută a depășit 30 °C în 28 de zile, iar în 22 de zile au fost 

peste 34 °C. 

Experiența a fost amplasată pe un sol nisipos cu un conținut redus 

de azot total (0,05 - 0,07%), mediu aprovizionat în fosfor extractibil (23 -

34 ppm) și slab aprovizionat în potasiu schimbabil (23 - 34 ppm). 

Cantitatea de materie organică din sol a fost redusă (0,29 - 0,47%), iar 

reacția solului a fost slab acidă (6,01 - 6,39). 

Rezultatele cu privire la dinamica creșterilor vegetative la 

genotipurile de smochin luate în studiu sunt prezentate în figura 1. 

Măsurătorile au fost efectuate în perioada 23 mai - 10 octombrie 2019.  

Ritmul de creștere al lăstarilor anuali a fost foarte intens în perioada mai 

- august, care corespunde cu faza de creștere intensă a plantelor, după 

care creșterile sunt foarte scăzute, sau chiar stagnează. Cele mai bune 

rezultate au fost obținute la genotipurile V4, V5, V6 și V7, comparativ cu 

genotipurile V1, V2 și V3, la care ritmul de creștere a fost foarte scăzut. 

 

 
Figura 1. Dinamica creșterilor vegetative (cm) la genotipurile 

de smochin luate în studiu 

Figure 1. Dynamics of vegetative growth (cm) 

at the fig genotypes studied 

Determinările efectuate cu privire la producția de fructe, au 

evidențiat diferențe semnificative între genotipuri (tabelul 1). Astfel, în 
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anul trei de la plantare, producția cea mai mare a fost obținută la genotipul 

V5 (4050,6 kg/ha), urmat de V6 (2867,5 kg/ha) și V4 (2845 kg/ha). 

Producția de fructe evidențiază comportarea bună a genotipului 

V5, la care producția este asigurată statistic semnificativ. Cea mai 

scăzută producție s-a obținut la genotipurile V1 și V3.  

Tabelul 1 

Producția de fructe la genotipurile de smochin luate în studiu 

Fruit production in fig genotypes studied 

Genotipul 
Producția de 

fructe (kg/ha) 

Producția 

relativă (%) 

Diferența față 

de martor 
Semnificația 

Media (x̄) 1552,3 Mt (100) (Mt)  

V 1 5,6 0,4 -1546,7 - 

V 2 604,4 38,9 -947,9 - 

V 3 76,3 4,9 -1476,1 - 

V 4 2845,0 183,3 1292,7 - 

V 5 4050,6 260,9 2498,3 * 

V 6 2867,5 184,7 1315,2 - 

V 7 416,9 26,9 -1135,4 - 

DL 5% = 2243,9 

DL 1 % = 3149,6 

DL 0,1% = 4446,5 

 

Producția de fructe în dinamică a prezentat valori diferite pe toată 

perioada de maturare, în funcție de genotipul studiat (figura 2). Cea mai 

mare producție a fost înregistrată la genotipurile V4, V5 și V6, în data de 

02 octombrie 2019, iar la genotipul V5 producția a fost maximă în data de 

18 octombrie. Genotipurile cele mai timpurii au fost: V2, V3, V4 și V6. 

Genotipul V5, care a prezentat și cea mai mare producție, își maturează 

fructele începând cu a doua decadă a lunii septembrie. 

Numărul de fructe de pe plantă a influențat producția de fructe, 

rezultatele înregistrate sunt reprezentate printr-o corelație dată de o 

ecuație polinomială, cu un factor de corelație distinct semnificativ (figura 

3). Se poate constata o creștere a producției în funcție de numărul de 

fructe/plantă. 
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Figura 2. Dinamica producțiilor (kg/ha) în condițiile climatice 

ale anului 2019 

Figure 2. Production dynamics (kg / ha) in the climatic conditions 

of 2019 

 

 
Figura 3. Corelația dintre numărul de fructe/plantă și 

producția obținută (kg/ha) 

Figure 3. Correlation between the number of fruits / plant and 

the obtained production (kg / ha) 
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Indicii calitativi ai fructelor (greutatea fructelor, conţinutul în 

substanţă uscată solubilă) evidențiază variabilitatea acestor caracteristici 

între genotipuri (tabelul 2). 

În urma rezultatelor preliminare obținute în anul 2019, s-au detașat 

prin creșteri anuale cu valori mari următoarele genotipurile: V6 (118,5 

cm), V5 (106,7 cm), V4 (89 cm) și V7 (85,5 cm). În ceea ce privește 

greutatea fructelor, genotipurile cu cele mai mari valori au fost: V5 (30 g), 

V2 (23 g), V6 (22,5 g) și V4 (21,3 g). Mărimea fructelor a fost influenţată 

atât de genotip, cât şi de condiţiile de cultură. 

Creșterile anuale au influențat atât mărimea fructelor, cât și 

numărul acestora pe plantă. Cele mai bune rezultate au fost obținute la 

genotipurile care au prezentat creșteri vegetative mari. 

Mărimea fructelor poate fi și un caracter de soi. Astfel, la genotipul 

V2 greutatea fructelor a prezentat valori de 23 g la creșteri de doar 29,5 

cm. De asemenea, acest genotip s-a caracterizat și printr-un conținut 

ridicat de substanță uscată solubilă în fructe (27,1%). 

Genotipurile cu cel mai ridicat conţinut în substanţă uscată solubilă 

(determinat refractometric) în zona Dăbuleni au fost: V2 (27,1%), V7 

(23,2%), V4 (19,3%). Genotipul V2 a înregistrat cel mai ridicat conţinut, 

iar cel mai scăzut conţinut a fost la genotipul V3. 

Tabelul 2 

Creșterile anuale și unele însușiri de calitate la genotipurile 

de smochin cultivate pe solurile nisipoase – 2019 

Annual growth and some quality traits of fig genotypes 

grown on sandy soils - 2019 

Genotipul 

Creșteri 

vegetative  

(cm) 

Greutate 

fruct 

 (g)  

Număr 

fructe/plantă 

Substanță 

uscată solubilă 

 (%) 

V 1 9,5 4,5 1 12,0 

V 2 29,5 23,0 20,5 27,1 

V 3 33,5 10,1 6 10,9 

V 4 89,0 21,3 106,5 19,3 

V 5 106,7 30,0 108 13,4 

V 6 118,5 22,5 101,5 14,5 

V 7 85,5 16,0 21 23,2 
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Creșterile anuale au influențat dezvoltarea fructelor, rezultatele 

obținute fiind reprezentate printr-o corelație dată de o ecuație polinomială, 

cu un factor de corelație nesemnificativ (figura 4). Se poate observa o 

tendință de creștere a greutății fructelor în funcție de creșterile vegetative. 

 

 
Figura 4. Corelația dintre creșterile vegetative anuale (cm) și 

greutatea fructelor (g) 

Figure 4. Correlation between annual vegetative growth (cm) and 

fruit weight (g) 

 

În tabelul 3 sunt prezentate principalele măsurători biometrice 

asupra fructelor, și anume: diametrul și înălțimea fructului, lungimea și 

diametrul pedicelului. Cele mai mari dimensiuni au fost înregistrate la 

genotipurile V2 (33,5 cm diametru, 36,5 cm înaltime), V7 (34,3 cm 

diametru, 36,0 cm înaltime), V5 și V6.  

Genotipul V2 s-a evidențiat prin dimensiuni mari ale fructelor, cu 

toate că, creșterile vegetative sunt foarte reduse. Este genotipul cu cele 

mai dulci fructe. 

De asemenea, cantitatea de substanță uscată solubilă din fructe 

este influențată de greutatea fructelor.  Din datele prezentate în figura 5 

se poate observa o ușoară scădere a cantității de substanță uscată 
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solubilă cu creșterea greutății fructelor. A fost stabilită o corelație 

polinomială cu un factor de corelație nesemnificativ. 

Tabelul 3 

Măsurători biometrice la fructele genotipurilor de smochin studiate 

Biometric measurements on the fruits of the studied fig genotypes 

Genotipul 

Diametru 

fruct 

(mm) 

Înălțime 

fruct 

 (mm) 

Indice de 

formă 

Lungime 

pedicel 

(mm) 

Diametru 

pedicel 

(mm) 

V 1 27,1 24,4 0,90 4,9 3,6 

V 2 33,5 36,5 1,09 15,6 5,9 

V 3 25,7 27,6 1,07 7,4 3,1 

V 4 30,7 34,1 1,11 11,4 4,8 

V 5 31,2 33,8 1,08 14,5 4,3 

V 6 32,4 32,4 1,00 15,4 4,1 

V 7 34,3 36,0 1,05 14,2 4,5 

 

 

 
Figura 5. Corelația dintre greutatea fructelor  

și cantitatea de substanță uscată solubilă 

Figure 5. Correlation between fruit weight and  

The amount of soluble dry matter 
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Fructele foarte mari au prezentat valori ale substanței uscate 

solubile mai reduse.  

 

 

CONCLUZII 

1. Genotipurile de smochin luate în studiu s-au comportat 

diferențiat în condițiile climatice specifice solurilor nisipoase. 

2. Cele mai bune rezultate de producție au fost obținute la 

genotipurile: V5 (4050,6 kg), producție asigurată statistic, urmat de V4 

(2845 kg) și V6 (2867,5 kg), genotipuri care au prezentat și cele mai mari 

creșteri vegetative și cele mai multe fructe pe plantă. 

3. Greutatea fructelor a fost, de asemenea, variabilă, de la 4,5 g la 

genotipul V1, la 30 g la genotipul V5. Genotipul V2 s-a evidențiat prin 

dimensiuni mari ale fructelor, deși creșterile vegetative au fost reduse. 

4. Cercetările privind comportarea unor genotipuri de smochin în 

condițiile din zona solurilor nisipoase din sudul României se impun a fi 

continuate.  
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CAPITOLUL IV 
 

CERCETĂRI DIN DOMENIUL 

VITICULTURĂ 
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Keywords: vines, fertilization, sandy soil 

 

REZUMAT 

Numărul mediu de muguri intrați în vegetație a fost influențat de 

temperatura minimă negativă cu valori sub limita de rezistență a 

mugurilor, de sarcina de rod și implicit de producția de struguri realizată, 

dar și de rețeta de fertilizare. Fertilitatea lăstarilor, a înregistrat valori 

superioare variantei martor, fertilizată doar cu azot, în toate variantele 

fertilizate cu NPK, respectiv 0,79 și 0,87, pentru coeficientul de fertilitate 

relativ și 1,37 și 1,51 pentru coeficientul de fertilitate absolut, valori fără 

diferențe mari între variante. Producția de struguri medie, pe cei patru ani, 

a fost superioară variantei fertilizate unilateral cu azot, în toate variantele 

în care s-au folosit toate cele trei macroelemente esențiale. Cea mai mare 

producție de struguri, de 16308 kg/ha, s-a realizat în varianta în care am 

folosit doza de  N66P33K33, datorită atât creșterii fertilității lăstarilor, dar și 

creșterii greutății medii a unui bob de strugure. 

 

ABSTRACT 

The average number of buds entered in the vegetation was influenced by 

the negative minimum temperature with values below the bud resistance 

limit, by the fruit load and implicitly by the grape production achieved, but 

also by the fertilization recipe. The fertility of the shoots recorded values 

higher than the control variant, fertilized only with nitrogen, in all variants 
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fertilized with NPK, respectively 0.79 and 0.87, for the relative fertility 

coefficient and 1.37 and 1.51 for the absolute fertility coefficient, values 

without large differences between variants. The average grape 

production, for the four years, was superior to the unilaterally fertilized 

version with nitrogen, in all the variants in which all three essential 

macroelements were used. The highest grape production, of 16308 kg/ha, 

was made in the version in which we used the dose of N66P33K33, due to 

both the increase in the fertility of the shoots, but also the increase in the 

average weight of a grape. 

 

INTRODUCERE 

Fertilizarea viței de vie, de orice natură, reprezintă un mijloc 

important de creştere a vigorii şi productivităţii butucilor. Fertilizarea, ca 

verigă tehnologică, este necesară chiar de la pregătirea terenului pentru 

plantare, în primii trei ani după plantare, în vederea formării unor butuci 

viguroşi și apoi în timpul exploatării plantațiilor, pentru asigurarea unei 

producţii constante, de la un an la altul. 

Fertilizarea plantațiilor viticole pe solurile nisipoase, alături de 

irigație, reprezintă una dintre cele mai importante verigi tehnologice 

(Baniță P., Ciorîia O., 1980), necesară și indispensabilă pe un sol cu o 

fertilitate naturală redusă sau relativ inexistentă (Toma V.și colab., 2002). 

Dozele de îngrășăminte se recomandă a se administra fracționat, 

în 2-3 etape, pentru a diminua pierderile prin levigare și a evita poluarea 

solului, indiferent de metoda de aplicare folosită (Condei Gh., 1975, 

Condei Gh., Ciolacu M., Seiculescu M., 2002). 

Unul din principiile de bază ale fertilizării îl reprezintă respectarea 

unei proporţii armonioase între elementele folosite la fertilizare (Lenz 

Moser, 1980). Consumul de elemente nutritive în plantațiile viticole pe rod 

sporește față de perioada primilor trei ani de la plantare, care reprezintă 

perioada de formare a butucilor (C. Țârdea, L. Dejeu, 1995). 

Din primele cercetări efectuate pe solurile nisipoase de la 

Dăbuleni, cu privire la fertilizare a reieșit că, pentru reușita plantațiilor 

viticole, în primii trei ani de la plantare se recomandau doze de 320 kg/ha 

N + 160 kg/ha P2O5 + 160 kg/ha K2O, iar în perioada de rodire, doze de 

160 kg/ha N, 80 kg/ha P2O5 şi 80 kg/ha K2O. Evoluția ulterioară a 
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plantațiilor viticole ne-a determinat să reconsiderăm lucrarea de fertilizare 

și să reluăm cercetările cu privire la fertilizare.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Experienţa s-a  efectuat  pe soiul Roşioară, într-o plantație înființată  

în anul 2009. Îngrășăminte aplicate: azotat de amoniu și îngrăşăminte 

complexe 15:15:15. Perioada de aplicare: primăvara, înainte de 

efectuarea lucrării de arat. 

 Variantele experienţei: 

 1 - fertilizat cu N 33 (martor); 

2 - fertilizat cu N 33 P2O5 33 K2O 33; 

 3 - fertilizat cu N 66 P2O5 33 K2O 33; 

 4 - fertilizat cu N 66 P2O5 66 K2O 66; 

 5 - fertilizat cu N 100 P2O5 33 K2O 33; 

6 - fertilizat cu N 100 P2O5 66 K2O 66. 

Observațiile și determinările s-au efectuat în perioada  2016-2019 

și au vizat: 

- viabilitatea mugurilor principali la intrarea mugurilor în vegetaţie; 

- cantitatea de lemn eliminată la tăierea în uscat; 

- fertilitatea lăstarilor; 

 - producția de struguri; 

- calitatea producției de struguri la momentul recoltării (greutatea a 

100 boabe de strugure, conținutul de zaharuri totale, aciditatea 

titrabilă totală). 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În perioada analizată, temperaturi minime nocive, sub -18 oC, s-au 

înregistrat în doi ani, având aceleași valori, -23,4 oC, temperaturi care au 

afectat atât mugurii principali, cât și lemnul anual (tabelul 1). Temperatura 

maximă absolută a depășit 35 oC, în toți cei 4 ani, iar în anul 2017 a 

înregistrat valoarea de 41,2 oC, temperatură care a produs deshidratarea 

ciorchinilor expuși direct razelor solare, în partea vestică a butucilor. 

Temperatura medie s-a încadrat între 10,8 și 12,5 oC. 

Cantitatea de precipitații anuale a depășit în 2 ani media 

multianuală (540 mm), înregistrând în anul agricol 2018-2019 valoarea de 
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1055,5 mm. Grosimea stratului de zăpadă a măsurat peste 20 cm, un 

strat suficient pentru protejarea scaunului butucului, astfel încât mugurii 

situați la baza butucului au asigurat o producție de struguri economică. 

 

 Tabelul 1 

Principalele date climatice din perioada 2016-2019  

de la stația meteo a SCDCPN Dăbuleni 

The main climatic data for the period 2016-2019 

from the weather station of RDSPCS Dabuleni 

Anul 

de 

studiu 

Temperatura aerului 

(oC) 

Cantitatea de 

precipitații (mm) 

Grosimea 

stratului de 

zăpadă (cm) minimă medie maximă anuală multianuală 

2016 -23,4 12,5 38,0 748,9 554,9 30 

2017 -23,4 12,2 41,2 542,5 540,1 25 

2018 -17,6 11,4 35,7 1055,5 560,2 25 

2019 -14,4 10,8 38,4 482,3 565,7 20 

 

Cantitatea de lemn, eliminată la tăierea în uscat, a depășit 

valoarea înregistrată în varianta fertilizată doar cu azot (0,89 kg/butuc), în 

toate variantele în care s-au aplicat toate cele 3 macroelemente esențiale 

(tabelul 2).  

 
Tabelul 2 

Viabilitatea mugurilor de rod la intrarea în vegetație și fertilitatea 
lăstarilor în funcție de varianta de fertilizare la soiul Roșioară 

Viability of fruit buds at the initiation into vegetation and fertility of 
shoots depending on the fertilization variant of the Roșioara variety 

Varianta 

de 

fertilizare 

Cantitatea de lemn 

eliminată la tăiere 

(kg/butuc) 

Muguri intrați 

în vegetație 

(nr./butuc) 

Coeficientul de 

fertilitate 

relativ absolut 

N33 0,89 67 0,72 1,30 

N33P33K33 1,07 72 0,87 1,37 

N66P33K33 1,06 75 0,86 1,50 

N66P66K66 1,10 75 0,87 1,51 

N100P33K33 1,15 73 0,86 1,43 

N100P66K66 1,18 78 0,79 1,40 
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Numărul mediu de muguri intrați în vegetație a fost influențat de 

temperatura minimă negativă cu valori sub limita de rezistență a 

mugurilor, de sarcina de rod și implicit de producția de struguri realizată, 

dar și de rețeta de fertilizare, deoarece în toate variantele fertilizate cu 

toate cele trei macroelemente s-au obținut valori superioare martorului 

fertilizat unilateral, cu azot.  

Fertilitatea lăstarilor, a înregistrat valori superioare variantei 

martor, fertilizată doar cu azot, în toate variantele fertilizate cu NPK. În 

varianta fertilizată unilateral cu azot, coeficientul de fertilitate relativ a 

înregistrat o valoare de 0,72, iar coeficientul de fertilitate absolut, o 

valoare de 1,30. În variantele fertilizate cu toate cele trei macroelemente 

valorile au fost cuprinse între 0,79 - 0,87, pentru coeficientul de fertilitate 

relativ și 1,37 - 1,51, pentru coeficientul de fertilitate absolut, valori fără 

diferențe mari între variante. 

Valorile mai mari ale elementelor analizate, în variantele fertilizate 

cu NPK au determinat valori mai mari ale producției de struguri (tabelul 

3).  

Tabelul 3 

Producția de struguri în funcție de varianta de fertilizare  

la soiul Roșioară 

Grape production depending on the fertilization variant at the 

Roșioara variety 

Varianta 

de 

fertilizare 

Producția 

de struguri 

(kg/ha) 

Producția 

relativă 

(%) 

Diferența față 

de martor 

(kg/ha) 

Semnifi-

cația 

N33 12358 100 Martor - 

N33P33K33 15312 124 +2958 *** 

N66P33K33 16308 132 +3950 *** 

N66P66K66 16038 130 +3680 *** 

N100P33K33 16051 130 +3693 *** 

N100P66K66 15570 126 +3212 *** 

Dl 5% = 1500 kg/ha; Dl 1% = 2080 kg/ha; Dl 0,1% = 2860 kg/ha 

 

Producția de struguri medie, pe cei patru ani, a fost superioară 

variantei fertilizate unilateral cu azot, în toate variantele în care s-au folosit 
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toate cele trei macroelemente esențiale (tabelul 3, figura 1). Producția de 

struguri cea mai mare, de 16308 kg/ha,  nu s-a realizat în varianta în care 

am folosit doza cea mai mare de îngrășăminte, respectiv N100P66K66, ci în 

varianta fertilizată cu N66P33K33. De asemenea, în variantele în care s-a 

mărit doza de îngrășăminte peste această cantitate, producția de struguri 

a fost diminuată cu aproximativ 300 – 700 kg/ha, ceea ce înseamnă că, 

creșterea dozei de îngrășăminte, peste limita de N66P33K33, este inutilă.  

Producția de struguri mai mare în variantele fertilizate cu toate cele 

trei macroelemente s-a datorat atât creșterii fertilității lăstarilor, dar și 

creșterii greutății medii a unui bob de strugure. 

 

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a producției de struguri 

în funcție de varianta de fertilizare 

Figure 1. Graphical representation of grape production 

depending on the fertilization variant 

 
Calitatea producției de struguri a fost exprimată prin greutatea a 

100 boabe de strugure, conținutul de zaharuri totale și aciditatea titrabilă 

totală. Din analiza rezultatelor obținute, a reieșit o greutate mai mare a 

bobului de strugure în toate variantele fertilizate cu NPK, indiferent de 

doză (tabelul 4). Aceasta a înregistrat valori cuprinse în limitele 284-299 

g față de 248 g, cât s-a înregistrat în varianta fertilizată cu azot.  
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 Conținutul de zaharuri totale, la soiul Roșioară, soi cu un potențial 

genetic de acumulare al zahărului mai redus, a fost mai ridicat în varianta 

fertilizată unilateral cu azot, cu 7 până la 11 g/l, față de celelalte variante, 

datorită, în principal, producției de struguri mai reduse. Analizând 

conținutul de zaharuri, exprimat în kg/ha, a reieșit că, acesta a înregistrat 

o cantitate mai mare în variantele fertilizate cu cele trei macroelemente, 

NPK, depășind varianta martor cu 307 până la 420 kg/ha. 

Tabelul 4 

Calitatea producției de struguri  

în funcție de varianta de fertilizare la soiul Roșioară 

Quality of grape production  

depending on the fertilization variant at the Roșioara variety 

Varianta 

de 

fertilizare 

Greutatea a 100 

boabe de strugure 

(g) 

Conținutul de 

zaharuri totale 

Aciditatea 

titrabilă totală 

(g/l H2SO4) (g/l) kg/ha 

N33 248 185 1600 3,1 

N33P33K33 290 178 1907 3,3 

N66P33K33 299 177 2020 3,4 

N66P66K66 288 178 1998 3,0 

N100P33K33 296 174 1955 3,4 

N100P66K66 284 178 1940 3,4 

 
Figura 2. Soiul Roșioară 

Figure 2. Rosioara variety 
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De asemenea, soiul Roșioară (figura 2) are un potențial redus și 

de acumulare al acidității titrabile totale, astfel încât acesta s-a situat în 

jurul valorii de 3 g/l H2SO4, și nu a fost influențat de cantitatea producției 

de struguri realizată. 

 

CONCLUZII 

1. Numărul mediu de muguri intrați în vegetație a fost influențat de 

temperatura minimă negativă cu valori sub limita de rezistență a 

mugurilor, de sarcina de rod și implicit de producția de struguri realizată, 

dar și de rețeta de fertilizare, deoarece în toate variantele fertilizate cu 

toate cele trei macroelemente s-au obținut valori superioare martorului 

fertilizat unilateral, cu azot. 

2. Fertilitatea lăstarilor, exprimată prin coeficienții de fertilitate 

relativ și absolut, a înregistrat valori superioare variantei martor fertilizată 

doar cu azot, în toate variantele fertilizate cu NPK, respectiv 0,79 și 0,87, 

pentru coeficientul de fertilitate relativ și 1,37 și 1,51, pentru coeficientul 

de fertilitate  absolut, valori fără diferențe mari între variante. 

3. Producția de struguri medie, pe cei patru ani, a fost superioară 

variantei fertilizate unilateral cu azot, în toate variantele în care s-au folosit 

toate cele trei macroelemente esențiale. Cea mai mare producție de 

struguri, de 16308 kg/ha,  s-a realizat în varianta în care am folosit doza 

de N66P33K33. 

4. Producția de struguri mai mare, în variantele fertilizate cu toate 

cele trei macroelemente, s-a datorat atât creșterii fertilității lăstarilor, dar 

și creșterii greutății medii a unui bob de strugure. 
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NOUTĂȚI PRIVIND CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI 

SCDCPN DĂBULENI 

NOVELTYES REGARDING THE CULTURE OF PLANTS ON SAND 

RDSPCS DABULENI 
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• Creații biologice / Biological creations 

 

PEPENE GALBEN 
(Cucumis melo) 

 
 
 
 
 

Omologat în anul 2020 
Autor: dr. ing. Ioan PINTILIE 

 
➢ Soi semitimpuriu de pepene 

galben (85 zile); 

➢  Fructe globuloase, de mărime 

medie (1-1,5 kg); 

➢  Pulpă dulce (brix 11-12%), 

albă, suculentă; 

➢  Comportare bună la transport 

și păstrare; 

➢ Pretabil pentru zona solurilor 

nisipoase. 
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