
 

 

 

 

REZUMAT 

 

 

Sfecla pentru zahăr, în perioada sa de vegetaŃie, este atacată de numeroşi agenŃi patogeni. 

Se consideră că producŃia sfeclei pentru zahăr este afectată în proporŃie de 30% datorită acestor 

atacuri (Cioni şi Maines, 2010). Ca o consecinŃă firească interesul oamenilor pentru cunoaşterea, 

prevenirea şi combaterea agenŃilor patogeni ai sfeclei pentru zahăr, devine tot mai evident. 

Aşadar, în zonele de cultivare a sfeclei pentru zahăr, unul din factorii care contribuie la creşterea 

productivităŃii a fost şi rămâne protecŃia plantelor. 

Teza de doctorat „Studiul agenŃilor patogeni ai sfeclei pentru zahăr în condiŃiile zonei 

centrale a Moldovei” este structurată în opt capitole. Prima parte, reprezintă o sinteză a datelor 

bibliografice şi o descriere a agenŃilor patogeni prezenŃi în cultura sfeclei pentru zahăr, iar cea de 

a doua parte prezintă cadrul natural, condiŃiile climatice din anii de experimentare, materialul şi 

metodele de cercetare precum şi rezultatele cercetărilor proprii, cu privire la subiectul tezei de 

doctorat.  

Capitolul I este structurat în cinci capitole şi prezintă originea, importanŃa, cerinŃele 

sfeclei pentru zahăr faŃă de tehnologia de cultivare, precum şi situaŃia culturii de sfeclă pentru 

zahăr pe glob şi în Ńara noastră. Tot în acest capitol sunt prezentate şi date generale referitoare la 

importanŃa agenŃilor patogeni în cultura de sfeclă pentru zahăr. 

Capitolul II prezintă stadiul actual al cercetărilor  privind principalii agenŃi patogeni ai 

sfeclei pentru zahăr, pe plan mondial şi naŃional. Odată cu apariŃia primei fabrici de sfeclă pentru 

zahăr şi implicit prin extinderea acestei culturi, au început să se înregistreze şi pagube însemnate 

produse de agenŃii patogeni. Astfel au apărut problemele de combatere care au dus la importante 

consemnări asupra afecŃiunilor acestor plante dar şi la controale stricte aplicate în toate Ńările 

cultivatoare în vederea prevenirii, răspândirii patogenilor şi necesitatea menŃinerii unor culturi 

sănătoase cu posibilităŃi ridicate de producŃie. 

Capitolul III prezintă cei mai importanŃi agenŃi patogeni prezenŃi în cultura sfeclei pentru   



 
zahăr. Descrierea  amănunŃită şi bogat ilustrată prin  imagini originale a agenŃilor patogeni, a 

simptomatologiei precum şi a epidemiologiei acestora ajută la determinarea mai uşoară a bolilor 

oferind astfel un sprijin real personalului de specialitate din producŃie. 

Capitolul IV reliefează obiectivele cercetării, materialul şi metoda de cercetare. 

Obiectivele pricipale ce stau la baza elaborării acestui studiu sunt reprezentate de: 

- aprofundarea cunoştinŃelor şi studiului agenŃilor patogeni care afecteză cultura sfeclei 

pentru zahăr, în condiŃiile climatice din zona centrală a Moldovei; 

- descrierea biologiei, ecologiei şi epidemiologiei agenŃilor patogeni studiaŃi la sfecla 

pentru zahăr;  

-  prezentarea modalităŃilor de identificare a agenŃilor patogeni la sfecla pentru zahăr; 

   - evidenŃierea unor noi agenŃi patogeni la această cultură care prin acŃiunea lor pot 

determina scăderea cantităŃii şi calităŃii producŃiei; 

  - studiul comparativ al rezistenŃei la agenŃii patogeni a cultivarelor de sfeclă pentru zahăr 

Braşov, Bârsa, Libero, Merak şi Victor, în condiŃiile de cultură- neirigare- din zona centrală a 

Moldovei; 

 - evaluarea gradului de atac al ciupercii Cercospora beticola Sacc. în condiŃiile studiate; 

  - stabilirea principiilor şi metodelor de protecŃie integrată la sfecla pentru zahăr. 

ExperienŃa a fost amplasată în cadrul StaŃiunii didactice aparŃinând USAMV Iaşi - Ferma 

Ezăreni şi are la bază metoda blocurilor în trei repetiŃii, de tip bifactorial. Un prim factor este 

reprezentat de cultivar (Bârsa, Braşov, Libero, Merak, Victor), iar cel de al doilea este dat de 

fertilizarea cu N (F1 – nefertilizat, F2 – fertilizat cu N180, F3 – fertilizat cu N140, F4 – fertilizat cu 

N100 ). Pentru amplasarea experienŃei au fost respectate elementele tehnologice de bază, planta 

premergătoare a culturii de sfeclă pentru zahăr fiind porumbul. Arătura a fost efectuată în 

toamnă, la 30 cm adâncime, iar în vederea pregătirii patului germinativ, în primavară s-au 

efectuat lucrări de nivelat şi discuit.  

De asemenea sunt prezentate metodele clasice şi cele moderne utilizate pentru 

determinarea şi identificarea agenŃilor patogeni întâlniŃi atât pe seminŃe cât şi în cultura de sfeclă 

pentru zahăr. 

Capitolul V prezintă cadrul natural în care s-au realizat cercetările fiind structurat în şase 

subcapitole referitoare la: poziŃia geografică şi situaŃia social-economică, geomorfologia şi 

hidrologia zonei, condiŃiile climatice din zonă, factorii ecologici de natură climatică, 

caracterizarea solului şi la flora spontană din zonă. 

Capitolul VI face o trecere în revistă a principiilor şi metodelor protecŃiei integrate ale 

sfeclei pentru zahăr. Combaterea integrată presupune o adaptare permanentă a sistemului de 



 
combatere la condiŃiile ecologice ale zonei şi la condiŃiile concrete din fiecare solă. Această 

metodă modernă de luptă împotriva atacului agenŃilor patogeni, se realizează prin îmbinarea 

principalelor metode de combatere agrotehnice, biologice, fizice şi chimice. 

Capitolul VII prezintă rezultatele obŃinute privind agenŃii patogeni ai sfeclei pentru zahăr 

şi este structurat în patru subcapitole. Sunt prezentate şi descrise micromicetele saprofite şi 

parazite identificate la sfecla pentru zahăr, dar şi bacteriile fitopatogene întâlnite la această  

cultură. 

De asemenea, având în vedere importanŃa agentului patogen Cercospora beticola, în 

acest capitol sunt prezentate şi rezultatele referitoare la metodele de identificare utilizate, la 

evoluŃia atacului de Cercospora beticola în cazul celor cinci cultivare de sfeclă pentru zahăr 

analizate, la influenŃa fertilizării asupra gradului de atac al ciupercii Cercospora beticola şi nu în 

ultimul rând, date referitoare la producŃia de rădăcini şi conŃinutul de zahăr la cultivarele de 

sfeclă pentru zahăr atacate de Cercospora beticola. ObservaŃiile efectuate au vizat stabilirea 

momentului în care are loc debutul şi evoluŃia epidemică a ciupercii Cercospora beticola, în 

condiŃii de infecŃie naturală, precum şi cunoaşterea comportării celor cinci cultivare de sfeclă 

pentru zahăr faŃă de atacul acestui patogen, în funcŃie de condiŃiile climatice. 

În finalul lucrării de doctorat sunt prezentate concluziile şi recomandările (Capitolul 

VIII), ce sintetizează contribuŃiile aduse şi implicaŃiile rezultatelor obŃinute privind agenŃii 

patogeni ai sfeclei pentru zahăr în condiŃiile studiate. 

Cercetările efectuate la sfecla pentru zahăr în perioada 2008-2011 au condus la 

semnalarea unui număr de zece micromicete, dintre care cinci parazite: Botrytis cinerea Pers; 

Fusarium sp., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Alternaria tenuis Ness, Cercospora 

beticola Sacc. şi cinci micromicete saprofite, precum: Penicillium sp., Cladosporium sp., Mucor 

sp., Trichotecium roseum (Pers.) Link., Volutella roseola -Cooke. 

Dintre micromicetele identificate, ciuperca Volutella roseola - Cooke este nouă pentru 

Ńară şi pentru solul Moldovei, iar Beta vulgaris. L, reprezintă o gazdă nouă pentru Ńară a ciupercii 

Trichotecium roseum (Pers.) Link.  

Semnalarea patogenilor din cultura sfeclei pentru zahăr presupune activităŃi relativ 

simple, însă o diagnoză precisă se realizează pe baza analizelor de laborator. Astfel, comparativ 

cu metodele clasice de identificare a agenŃilor patogeni, utilizând tehnica PCR, se obŃine 

identificarea  rapidă şi precisă a ciupercii Cercospora beticola Sacc. încă din primele faze de 

vegetaŃie; 

În acest capitol se regăsesc şi concluziile referitoare la evoluŃia atacului de Cercospora 

beticola la cele cinci cultivare de sfeclă pentru zahăr studiate. Luând în considerare valorile 



 
gradului de atac ale ciupercii Cercospora beticola Sacc., în condiŃii de neaplicare a tratamentelor 

cu pesticide, atacul ciupercii a fost deosebit de virulent. Hibrizii cu rezistenŃa cea mai bună la 

atacul acesteia au fost cei importaŃi (Libero, Merak şi Victor). 

În anul 2009 cel mai mare grad de atac al ciupercii Cercospora beticola s-a înregistrat la 

cultivarele Braşov şi Bârsa cu valori  de 50,90 % şi 50,20%, iar în cazul cultivarelor Libero, 

Merak şi Victor, valorile gradului de atac au fost de 40,20%, 40,90% şi respectiv 39,90%. 

ObservaŃiile efectuate, în anul 2010 asupra evoluŃiei atacului agentului patogen Cercospora 

beticola, au indicat valori mai ridicate şi o apariŃie mai timpurie a atacului, comparativ cu anul 

precedent, datorită condiŃiilor climatice deosebit de favorabile pentru dezvoltarea ciupercii. 

O producŃie agricolă performantă nu se obŃine fără prevenirea dijmuitorilor recoltelor, 

cum ar fi agenŃii patogeni. Schimbul permanent de produse agricole din ultimul timp, datorită 

liberalizării vamale, a contribuit la vehicularea agenŃilor patogeni ai culturilor. Problema 

protecŃiei plantelor este aşadar din ce în ce mai acută, mai ales în tendinŃa actuală spre recolte 

ecologice fară tratamente chimice. Astfel se impune o activitate intensă în vederea identificării 

agenŃilor patogeni din culturile agricole şi cunoaşterea amănunŃită a biologiei acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


