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Abstract. Species diversity of nematode communities in permanent crop and crop 
rotation of 24 years-experimental plots with/without organic and mineral fertilizations 
have been studied. Fourty four species of plant parasitic and free-living nematodes with 
density 550 – 3500 ind./1dm3 soil were revealed in the different experimental plots. In 
permanent crop the number of Heterodera schachtii cysts (cca 1000-2000 and more) were 
exceeded the threshold of economic damage. The endoparasitic species of genus 
Pratylenchus were numerous also causing the losses of crop of sugar beet and its quality. 
Crop rotations with grains and corn in combination with organic and mineral fertilizations 
effectively reduced population H. schachtii (15 – 20 cysts/1dm3) to below the damaging 
threshold density. In the experimental plots with organic and mineral fertilizations the 
nematode species of bacteriovores, which are the natural antagonists of the sugar beet cyst 
nematode, were numerous.  

Key words: species diversity, sugar beet, Heterodera schachtii, permanent crop and 
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INTRODUCERE 
Sfecla de zahăr prezintă o plantă primordială pentru zona de Nord a Republicii 

Moldova de importanţă economic-industrială fiind sursa principală în obţinerea producţiei 
de zahăr şi alte ingrediente alimentare şi tehnice. De aceea cercetările referitor la maladiile 
şi dăunătorii acestei culturi au un rol revelator şi semificativ.  

Gradul de nocivitate a fitonematodelor pentru diferite culturi nu este constantă şi 
depinde de specia plantei de cultură, asolamentul, cultura premergătoare şi tipul de 
îngrăşăminte folosite (Sigareva, 1977). Cele mai periculoase specii de fitonematode la 
cultura sfeclei de zahăr reprezintă cele din familia Anguinidae, Pratylenchidae şi 
Heteroderidae. O largă răspândire pe terenurile deschise o are specia Heterodera schachtii 
Schmidt, 1971 întâlnită atât în cultura permanentă cât şi pe asolamente pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, şi reprezintă un pericol deosebit pentru agroecosisteme. Studiul 
morfologic, biologic şi patogenităţii nematodei H. schachtii, cât şi studiul faunistic al 
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culturii sfeclei de zahăr în R. Moldova au fost iniţiate în anii 60-70 al secolului trecut 
(Nesterov, 1970, 1973).  

Alegerea unei rotaţii corespunzătoare în cultivarea sfeclei de zahăr concomitent cu 
procesul de fertilizare la culturile agricole, constituie două din elementele agrotehnologice 
de bază în vederea protecţiei integrate a plantelor şi în realizarea unor producţii superioare 
din punct de vedere cantitativ şi calitativ (Catargiu, 1996; Budoi et al., 1997; Boincian, 
1999; Bîlteanu et al., 1997). 

Cercetările actuale au remarcat, că asolamentul şi rotaţia (sfeclei de zahăr) plantelor 
de cultură sunt de mare actualitate şi că aportul lor este o verigă semnificativă în protecţia 
plantelor, de poluare chimică a solului, de creştere a producţiei şi de menţinere a fertilităţii 
solului, armonizând mai bine folosirea raţională a resurselor energetice şi naturale. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru studierea diversităţii şi structurii comunităţilor de fitonematode au fost 

colectate pe teren experimental materialul faunistic din cultura permanentă (24 ani) şi 
asolamentele de 3 şi 7 ani, cu fertilizare şi fără; îngrăşăminte minerale (N60P30 K30) şi 
organice (gunoi de grajd – 40 tone/ha).  

Au fost investigate probele de sol şi rădăcini din aceste sectoare ce reprezintă un 
potenţial major de infecţii îndeosebi pentru cultura sfeclei de zahăr. Conform studiilor 
preliminare efectuate de Nesterov P. (1966, 1970, 1973), ciclul de dezvoltare complect a 
nematodei sfeclei în condiţiile climaterice a Moldovei dureaza 30 - 45 zile şi formează 4 - 
5 generaţii în decursul unui an. Pentru perioada de toamnă se detectă numărul maximal de 
ciste şi larve invazive acumulate în regiunea rizocarpului. Probele au fost colectate în I – II 
decadă a lunii octombrie 2008. 

Din fiecare parcelă au fost colectate 5 – 10 eşantioane la adâncimea de 15-30 cm. 
Fitonematodele au fost extrase din sol şi rădăcini prin metoda decantării, flotaţiei (setul de site 
cu diferite dimensiuni perforative 25 – 250 mkm) şi metoda pâlniei lui Baermann modificată. 
Materialul obţinut prin extracţie a fost fixat în formalină fierbinte de 4% la temperatura 600C. 
Materialul faunistic colectat a fost supus montării în preparate permanente, pentru determinarea 
ulterioară a genurilor şi speciilor la microscop (dupa Seinhorst, 1959; Hall et al., 1996). 
Determinarea taxonomică a genurilor şi speciilor de nematode s-a realizat cu ajutorul 
determinatoarelor clasice şi actual-moderne (Ryss, 1988; Nickle, 1991; Jairajpuri & Ahmad, 
1992; Hunt, 1993; Siddiqi, 2000; Coomans et al., 2001; Andrassy, 2007, 2009). Taxonomia şi 
nomenclatura speciilor din Phylum Nematoda citate în lucrare sunt în conformitate cu sistemul 
taxonomic din Fauna Europaea (www.faunaeur. org). 

Câmpul experimental constituie o montare multilaterală de sole diverse asociate în 
asolamente şi culturi permanente (monocultura) timp de peste 24 ani în dependenţă de 
culture agricolă. Cercetările noastre s-au realizat numai pe unele sectoare experimentale 
constituite din: 

I sector – cultura permanentă de sfeclă de zahăr (timp 24 ani) fără fertilizare 
(SCPNF – Sfecla de zahăr Culture Permanentă Ne Fertilizată); 

II sector – cultura permanentă de sfeclă de zahăr (timp 24 ani) cu fertilizanţi minerali 
N60P30K30 şi organici 40 tone/ha (SCPF – Sfecla de zahăr Cultura Permanentă Fertilizată); 

III sector – asolamentul cu sfeclă de zahăr de 3 ani (porumb, grăul de toamnă şi 
sfeclă de zahăr) fără fertilizanţi minerali (ASNF - Asolamentul cu Sfecla de zahăr Ne 
Fertilizat de 3 ani); 
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IV sector – asolamentul cu sfeclă de zahăr de 3 ani (porumb, grăul de toamnă şi 
sfeclă de zahăr) cu fertilizanţi minerali N60P30K30 şi organici 40 tone/ha (ASF-Asolamentul 
cu Sfecla de zahăr Fertilizat de 3 ani). 

Materialul colectat de pe aceste sectoare deferenţiate după criteriul cultura permanentă 
– asolament şi sector fertilizat cu fertilizanţi minerali N60P30K30 şi organici 40 tone/ha - ne 
fertilizat a fost supus analizei calitative în depistarea speciilor şi genurilor de fitonemtode 
din aceste sole cît şi analizei cantitative în evidenţa densităţii indivizilor de fitonematode la 
1 dm3 sol şi 100 g rădăcim analizate. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza taxonomică a fitonematodelor la cultura sfeclei de zahăr a demonstrat o 
diversitate sporită de specii. În tabelul respectiv se reflectă frecvenţa speciilor de 
fitonematode depistate în dependenţă de sectorul studiat la sfecla de zahăr (Tabelul 1). 

 Tabelul 1 
Structura specifică a complexelor de nematode fitoparazite şi libere în diverse 

sectoare experimentale de cultura permanentă şi asolament cu sole ne fertilizante (SCPNF, 
ASNF) şi fertilizate (SCPF, ASF) 

Sectoare experimentale de monocultură şi 
asolament cu sole fertilizante şi ne 

fertilizate 
 
№ 

 
Speciile de nematodelor conform grupelor 

trofice SCPNF  SCPF ASNF ASF 
 
1 

Fitoparazite 
Tylenchus davainei Bastian, 1865 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2 Filenchus filiformis (Bütschli, 1873) + + + + 
3 Nothotylenchus acris Thorne, 1941 + + + + 
4 Lelenchus minutus Cobb, 1893 + - - - 
5 Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) - + - - 
6 H. crenatus Das, 1960 + - - - 
7 Ditylenchus misselus Andrassy, 1958 + + + + 
8 Pratylenchus brachyurus (Godfrey, 1929) + - - - 
9 P. pratensis (de Man, 1880) + + + + 
10 P. subpenetrans Taylor & Jenkins, 1957 - + + + 
11 Bitylenchus dubius (Bütschlii 1873) - - + + 
12 Heterodera schachtii Schmidt, 1971 + + + + 
13 Paratylenchus nanus Cobb, 1923 + + + + 
 
14 

Micofagi 
Aphelenchus avenae Bastian, 1865 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

15 A. paramonovi Nesterov & Lisetzkaja, 1965 - - + + 
16 Aphelenchoides composticola Franklin, 1957 - + - - 
17 A. limberi Steiner, 1936 + + + + 
18 A. parietinus (Bastian, 1865) + + + + 
19 A. subtenuis (Cobb, 1926) + + - - 
20 A. saprophilus Franklin, 1957 + + + + 
 
21 

Omnivore 
Eudorylaimus maritus Andrassy, 1959  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

22 E. papillatus (Bastian, 1865) Andrassy, 1959 + + - - 
23 Ecumenicus monohystera (de Man, 1880) + + + + 
24 Mesodorylaimus centrocercus (de Man, 1880) n. 

comb. + - + + 
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25 Crassolabium ettersbergensis (de Man, 1885) - + + + 
26 Prodorylaimus sp. + + - - 
27 Aporcelaimellus paraobtusicaudatus (Bastian 

1865) + - + + 

 
28 

Prădatoare 
Mononchus sp. 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

29 Mylonchulus brachyuris (Bütschli, 1873) + - - - 
 
30 

Bacteriofagi 
Cephalobus persegnis (Bastian, 1865) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

31 Chiloplacus propinquus (de Man, 1921) +  - - 
32 Eucephalobus oxyuroides (de Man, 1876) 

Steiner, 1936 - - + + 

33 E. striatus (Bastian, 1865) Thorne, 1937 + + + + 
34 Heterocephalobus elongatus (de Man, 1880) + + - + 
35 Acrobeloides buetschlii (Bastian, 1865) Thorne, 

1937 + + + + 

36 Acrobeloides nanus (de Man, 1880) Anderson, 
1968 + - + + 

37 Acrobeloides tricornis (Thorne, 1925) Thorne, 
1937  + - + + 

38 Alaimus primitivus de Man, 1880 + + - - 
39 Mesorhabditis signifera (Baranovskaja, 1959) 

Baker, 1962 + + + + 

40 Aulolaimus oxycephalus de Man, 1880 - + - - 
41 Anaplectus granulosus (Bastian, 1865) de 

Coninck et Stekhoven, 1933 + + - - 

42 Plectus cirratus Bastian, 1865 - + + + 
43 Plectus parietinus Bastian, 1865 - + + + 
44 Plectus rhizophilus de Man, 1880 + - - - 
 Numărul total de specii pe localităţi 34 31 28 29 
 Numărul de indivizi/ 1dm3 de sol 1720-3500 950-1680 640-1120 550-1320 
 Numărul de cists/ 1dm3 de sol 1450-2000 750-1500 0-120 0-68 

 
În rezultatul analizei taxonomice s-au depistat 44 specii de fitonematode, şi în 

dependenţă de sectorul cercetat s-au diferenţiat de la 28 – 34 specii ce constituie o 
frecvenţă maximă la sfecla de zahăr condiţionată de factorii agrotehnologici şi pedo-
climatologici. Densitatea fitonematodelor în sol a variat de la 550 – 3500 indivizi/1dm3 de 
sol, condiţionată de sectorul experimental şi administrarea îngrăşămintelor minerale. După 
grupele trofice (Yeats et al., 1991) domină grupa bacteriofagi - 15 specii, fitoparazite – 13 
(se evidenţiază populaţiile enorme sedentare formatoare de cisturi din genul Heterodera, 
endoparaziţii din genul Pratylenchus, ectoparaziiţii din genul Paratylenchus, populaţiile 
numeroase şi dense din familiile Tylenchidae şi Anguinidae periculoase pentru perişorii 
absorbanţi şi radiculele tinere a sfeclei de zahăr). Grupa de micofagi este constituită din 7 
specii, dar formează populaţii mari şi dense în special pe sectoarele unde s-au utilizat 
îngrăşămintele minerale, fapt ce a favorizat dezvoltarea micozelor saprofite şi parazite ce 
servesc ca sursă de nutriţie pentru nematodele micofage. 
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Foto 1. Heterodera schahtii (poze originale): 1 - cisturi; 2 – structura morfologică a cistului; 3 – cist 
spart în momentul ecloziunei oulelor în interiorul larvelor de vârsta a doua; 4 – aspectul frontal a 
larvelor de vîrsta a două; 5 – malformaţii la rădăcinile de sfeclă de zahăr provocate de H. schachtii. 
 

Pe sectorul I şi II (ce reprezintă cultura permanentă cu şi fără îngraşăminte) s-au 
constat numeroase specii şi densitate mare de indivizi şi cisturi din genul Heterodera şi 
specii de nematode bacteriofage.  

Pe sectorul III şi IV (ce prezintă asolament cu şi fără îngraşăminte) s-a menţionat 
populaţii dense şi numeroase de nematode cu dimensiuni mici din grupa fitoparazite din 
familia Tylenchidae şi Anguinidae şi unele specii de bacteriofagi din genurile Eucepha-
lobus, Acrobeloides, Heterocephalobus şi Mesorhabditis. 

Pe sectorul II şi IV (cu utilizarea îngraşămintelor minerale) s-au constat populaţii 
numeroase din grupa bacteriofagi (Eucephalobus, Heterocephalobus, Acrobeloides) şi 
micofagi (Aphelenchus, Aphelenchoides) din motive condiţionate de formarea resturilor 
vegetale care sunt supuse mineralizării cu ajutorul acestor nematode în condiţii de nutriţie 
saprobiontă. 

În rezultatul analizei valorilor obţiniute am constat că diversitatea speciilor de 
fitonematode şi densitatea lor a fost mai numeroasă în sectoarele I şi II - monocultura 
sfeclă de zahar cu fertilizanţi şi fără. Deci, nu este nici o legitate şi diferenţă în densitatea 
fitonematodelor pe aceste sole, dar s-a constat o diferenţă nesemnificatifă de specii în 
structura comunităţilor de fitonematode depistate, în dependenţă de administrarea 
fertilizanţilor minerali N60P30K30 şi organici 40 tone/ha. Ulimele favorizează intensiv 
creşterea şi dezvoltarea rădăcinilor tuberizate de sfeclă şi totodată micşoareză densitatea 
fitonematodelor, dar se extinde diversitatea de specii de fitonematode din cauza 
fertilizanţilor organici după grupele trofice. 
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O constatare şi semnificaţie deosebită pe aceste sectoare este depistarea focarelor de 
plante bolnave, provocate de specia Heterodera schachtii - nematodul fitoparazit formator 
de cisturi, care provoacă maladia numită „heteroderoza sfeclei de zahăr” şi am stabilit 
pagube şi daune rădăcinilor tuberizate anume în cultura permanentă nefertilizată 100% cu 
o cantitate enormă de cisturi viabile în mediu 1000 – 2000 in 1dm3 sol. S-au depistat 
sectoare contaminate „pleşuve” cu plante bolnave clorotice şi cu malformaţii la rădăcinile 
de sfeclă afectănd grav, calitatea zahărului şi aspectul comercial al rădăcinilor tuberizate. 

Acest fitoparazit are capacitatea de a forma şi a elimina în sol o cantitate enormă de cisturi 
(cavitatea specifică plină cu ouă cu larve, un cist conţine pînă la 500 larve) unde am stabilit o 
densitate mare în medie 2000 cisturi/1dm3 sol în sectorul I (cultura permanentă fără fertilizanţi 
minerali NPK şi organici) în comparaţie cu sectorul II (monocultura cu sfeclă de zahăr cu 
fertilizanţi minerali N60P30K30 şi organici 40 tone/ha) cantitatea de cisturi este relativ mai 
redusă, ce constituie 1000 - 1500 cisturi/1dm3 sol. Cisturi de Heterodera schachtii s-au depistat 
practic în toate sectoarele cercetate în cantităţi diferenţiate, dar în asolamentul - sectorul III 
(fără fertilizanţi minerali NPK şi organici), cantitatea lor este mai redusă în mediu 352 -512 
cisturi/1dm3 de sol şi repartizarea cisturilor este neuniformă pe sector cu focare specifice de 
heteroderoză. Mai favorabilă s-a dovedit a fi situaţia în sectorul IV (asolamentul cu sfeclă de 
zahăr de 3 ani cu fertilizanţi minerali N60P30K30 şi organici 40 tone/ha) unde infectarea cu 
cisturi de heteroderoză este în mediu 15 – 20 cisturi/1dm3 sol în unele focare tipice şi reprezintă 
o extensie nesemnificativă de cisturi la sub nivelul pragului economic de daună. În perioada de 
toamnă solul de lângă rizosfera sfeclei de zahăr conţine rădăcini în proces de descompunere 
ceea ce duce la dezvoltarea în masă a nematodelor saprobiotice (bacteriofagi şi micofagi), în 
deosebi la sectoarele cu fertilizare.  

 
CONCLUZII 

În rezultatul analizei taxonomice s-au depistat 44 specii de fitonematode, cu o variaţie de 
la 28 pînă la 34 specii. Densitatea fitonematodelor în sol a variat de la 550 – 3500 indivizi/1dm3 
de sol, condiţionată de sectorul experimental şi administrarea îngrăşămintelor. 

Analiza grupelor trofice reflectă dominanţa grupei de bacteriofagi (15 specii) şi 
fitoparazite (13 specii). Grupa de micofagi este constituită din 7 specii şi formează 
populaţii numeroase anume pe sectoarele unde s-au utilizat îngrăşămintele minerale. Din 
grupa omnivore s-a constat 7 specii, dar după densitate s-au evidenţiat populaţii numeroase 
din genul Aporcelaimellus. 

Odată cu utilizarea sectoarelor de cultura permanentă la sfecla de zahar cu aplicarea 
îngrăşămintelor, se acumulează o cantitate considerabilă de fitonematode peste pragul 
economic de daună, de cisturi (cca 1000 - 2000 şi mai mult), larve, forme adulte de 
Heterodera schachtii precum şi alte specii de nematode fitoparazite, care provoacă mari 
daune recoltei agricole şi biologice. 

Importanţa administrării fertilizanţilor minerali (NPK) şi organici în sol la nivel cu 
rotaţia culturilor în asolament cel puţin de 3 ani (sectorul IV) reprezintă o masură de 
prevenire şi protecţie în diminuarea densităţii şi frecvenţei speciei de Heterodera schachtii 
în sectoarele de sfecla de zahar în sistemul agrotehnologic de cultivare a culturilor. 
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