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Introducere

Sfecla de zahăr este considerată una dintre culturile tehnice importante pentru agri-
cultura Republicii Moldova, iar obţinerea unor recolte de calitate superioară, în condiţiile 
unor costuri cât mai reduse, nu poate   realizatã decât prin aplicarea unor tehnologii 
speci ce perfecţionate, care să permită o valori care superioară atât a resurselor natu-
rale, dar şi a imputurilor. Din aceste considerente, acţiunile de protecţie a plantelor sunt 
uneori determinante la în inţarea culturii sau pentru obţinerea recoltei, iar cunoaşterea 
organismelor dăunătoare şi a factorilor care le in uenţeazã evoluţia reprezintă o cerinţã 
de bază. In prezent, printre factorii care pot in uenţa negativ în inţarea culturilor de 
sfeclă de zahãr se numără şi putregaiul rădăcinii plantulelor de sfeclã, fenomen com-
plex, cunoscut ca simptomul de înnegrire şi putrezire a germenilor, dar şi sub denumi-
rea de “căderea plăntuţelor de sfeclă” sau “picioruşul negru”. Severitatea bolii depinde 
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de o mulţime de factori precum: compoziţia speciilor de agenţi patogeni responsabili 
de provocarea acestei boli, rezerva biologicã de inocul în sol, sensibilitatea genotipică 
a plantei gazdă, precum şi de factorii abiotici (în special umiditatea şi temperatura). 
Literatura de specialitate evidenţiază o bogată paletă de agenţi patogeni, dar şi o mare 
variabilitate a distribuţiei şi ponderii acestora pentru diferitele regiuni de cultivare a 
sfeclei de zahãr din lume [1-4]. Astfel, în România pentru această boală sunt menţio-
nate atât specii de ciuperci (Aphanomyces cochlioides, Phythium debaryanum, Phoma 
betae, Rhizoctonia solani, Fusarium moniliforme şi F. oxysporium), dar şi de bacterii, 
din genurile Erwinia sau Pseudomonas [1, 3, 5]. În ultimul timp se atestă sporirea inte-
resului pentru patogenii Fusarium sub aspectul vizat. După cum se constată în lucrările 
unor autori [4], fuzarioza devine o problemă serioasă pentru cultivarea sfeclei de zahăr 
în cazul când în anumite regiuni ciuperca F. oxysporum se acumulează în sol în concen-
traţii mari. Boala compromite semănăturile pe parcursul întregii perioade de vegetaţie 
prin diminuarea capacităţii de germinaţie a seminţelor, pieirea timpurie a plantulelor, 
putrezirea rizocarpilor, o lirea frunzelor şi rizocarpilor. Acest din urmă fenomen este 
urmare a colonizării şi/sau obturării sistemului vascular cu miceliul ciupercii, ceea ce 
conduce la dereglarea metabolismului hidric în plantă. De asemenea, diversele forme 
de atac ale patogenilor Fusarium sp. conduc la poluarea rizocarpilor cu micotoxine şi 
la pierderi importante de recoltă. 

F.oxysporum este o specie anamorfă care include forme de tulpini patogene şi 
nepatogene [6]. Conform unor opinii, condiţiile agrotehnice de cultivare a plantelor 
crează premize pentru apariţia şi selectarea tulpinilor de F.oxysporum cu anumit grad 
de virulenţă. De exemplu, monocultura exercită o presiune de selecţie severă asupra 
populaţiilor nepatogene de F.oxysporum, cauzând creşterea frecvenţei mutanţilor pato-
genici pentru plante. Din această cauză, monocultura reprezintă sursă sigură de formare 
a populaţiilor de tulpini cu virulenţă pronunţată, care migrând spre alte câmpuri pot 
produce atacuri severe [7].

Scopul prezentei lucrări este de a stabili in uenţa factorilor de rotaţie şi fertilizare a 
solului asupra componenţei speciilor de fungi care produc putrezirea rădăcinii la sfecla 
de zahăr şi virulenţei izolatelor de F.oxysporum var.orthoceras.

 Material şi metode

În cercetare au fost utilizate plante de sfeclă de zahăr ce aparţin hibridului Vilia, 
cultivat pe terenurile experimentale ale ICCC „Selecţia” Bălţi, în condiţii de diferit 
asolament şi fertilizare: 1)asolament, fertilizat; 2) asolament, nefertilizat; 3)permanent, 
fertilizat; 4) permanent, nefertilizat. 

Izolarea patogenilor s-a efectuat în condiţii aseptice pe mediul must-agar [8]. Pen-
tru aceasta, au fost utilizate fragmente mici de rădăcinuţe cu semne de necrotizări sau 
bruni cări (Fig.1, 2). Identi carea patogenilor s-a efectuat conform determinatoarelor 
[9-12]. 

Patogenitatea ciupercilor Fusarium sp s-a determinat în condiţii de laborator prin 
tratarea seminţelor timp de 18 ore cu  ltrate de cultură (FC) , preparate în baza mediu-
lui nutritiv lichid Czapek [8]. Ulterior au fost stabiliţi unii indici de creştere ai plantu-
lelor – lungimea rădăcinuţei (LR) şi tulpiniţei. În studiu s-au a at 24 izolate F. oxyspo-
rum var. orthoceras – câte 6 de pe  ecare fond. Datele au fost prelucrate statistic prin 
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analiză factorială a efectelor sumare şi Breakdown &one-way ANOVA în pachetul de 
soft STATISTICA 7,0 (SUA).

Fig.1. Plantulă de sfeclă 
de zahăr cu  simptom de  

„picioruş negru”

Fig.2.Izolarea patogenilor 
fungici din plantule cu 
simptome de maladie

Rezultate şi discuţii

Prin izolarea a 61 tulpini de fungi din plăntuţe de sfeclă de zahăr cu simptome 
de putregai de rădăcină şi identi care ulterioară a acestora, s-a constatat implica-
rea în patogeneză a speciilor F.oxysporum, F.solani, F.gibbosum, F.heterosporum, 
F.lateritium, Pythium debarianum, Cylindrocarpon magnus, Cladosporium herbarum. 
După cum se vede din datele prezentate în tab.1 şi 2 pentru toate cele 4 fundaluri 
agrotehnice, incidenţă mai înaltă s-a atestat la ciuperca F.oxysporum var. orthoceras, 
cota procentuală a acesteia în totalul de fungi izolaţi constituind 62,3%. O frecvenţă 
semni cativă, dar puternic detaşată de F.oxysporum var. orthoceras s-a semnalat la 
F.gibbosum var.bullatum (11,5%).
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Tabelul 1. Componenţa speciilor de fungi care produc putregai de rădăcină la sfecla 
de zahăr, cultivată pe diferite fundaluri agrotehnice

Fundal agrotehnic Specie de fungi Izolate, un.

Asolament, fertilizat

F.oxysporum var. orthoceras 9

F.solani var.argillaceum 2

F.gibbosum var.bullatum 3

Pythium debarianum 1

Asolament, nefertilizat

F.oxysporum var. orthoceras 7

P.debarianum 3

Cylindrocarpon magnus 2

Permanent, fertilizat

F.oxysporum var. orthoceras 7

F.solani var.coeruleum 1

F.gibbosum var.bullatum 3

F.lateritium 1

C. magnus 1

Permanent, nefertilizat

F.oxysporum 1

F.oxysporum var. orthoceras 15

F.gibbosum var.bullatum 1

F.solani var.argillaceum 1

F.heterosporum 1

Cladosporium herbarum 1

P.debarianum 1

Total: 61

Tabelul 2.  Frecvenţa sumară a speciilor de fungi care produc putregai de rădăcină  la 
sfecla de zahăr

Specie/variaţie Izolate,  un. Izolate,  %

F.oxysporum 1 1,64

F.oxysporum var. orthoceras 38 62,30

F.solani var.argillaceum 3 4,90

F.solani var.coeruleum 1 1,64

F.gibbosum var.bullatum 7 11,5

F.lateritium 1 1,64

F.heterosporum 1 1,64

C. magnus 3 4,90

P.debarianum 5 8,20

C.herbarum 1 1,64

Total: 61 100,0
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S-a constatat că tulpinile de F.oxysporum var. orthoceras, izolate din plante culti-
vate în condiţii de asolament nefertilizat şi fond permanent, nefertilizat au reprimat cel 
mai puternic creşterea rădăciniţei, adică au fost mai virulente (tab.4).

Prin analiză trifactorială s-a constatat, că ponderea cea mai mare în sursa de variaţie 
a frecvenţei ciupercilor a revenit speciei ca entitate biologică (63,5%), ceea ce relevă 
adaptibilitatea înaltă a speciilor identi cate la condiţiile agrotehnice menţionate. O 
importanţă semni cativă au prezentat-o interacţiunile an x specie (21,14%) (tab.3).

Tabelul 3. Analiza trifactorială a relaţiilor an x fond agrotehnic x specie în sursa de 
variaţie a frecvenţei speciilor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de 
zahăr

Sursa de variaţie
Suma pătratelor 

efectelor
Ponderea procentuală în 

sursa de variaţie

An 301,61* 1,29

Fond agrotehnic 46,84* 0,20

Specie 14891,68* 63,50

Interacţiuni an x fond 46,92 0,20

Interacţiuni an x specie 4958,46* 21,14

Interacţiuni fond  x specie 1893,24* 8,07

Interacţiuni an x fond x specie 1312,46* 5,60

* - suport statistic al testului F.

Tabelul 4. In uenţa tulpinilor de F.oxysporum var.orthoceras izolate din plante-gazdă, 
cultivate pe diferite fundaluri agrotehnice, asupra unor indici de creştere ai sfeclei de 
zahăr

Variantă

Lungimea rădăciniţei,  
mm

Lungimea tulpiniţei, mm

      x±mx % martor      x±mx

% mar-
tor

Martor (H
2
O) - 31,2±3,9 - 52,2±2,0 -

Asolament fertilizat

1 62,5±3,8* 177,6 56,3±3,0 107,9

2 52,6±7,0* 149,4 46,2±3,9 88,5

3 59,2±4,9* 168,2 52,5±3,8 100,6

4 63,0±3,5* 179,0 49,0±1,5 93,9

5 52,0±1,2* 147,7 47,0±4,7 90,0

6 46,6±7,1* 132,4 42,2±6,3* 80,8

Asolament nefertilizat

1 29,3±3,5   83,2 42,7±1,8* 81,8

2 17,5±2,5*   49,7 40,0±3,6* 76,6

3 12,6±1,9*   35,8 24,8±5,6* 47,5

4 19,2±6,7*   54,6 31,6±10,2* 60,5

5 25,7±3,2   73,0 42,7±10,9 81,8

6 10,3±2,3*   29,3 10,3±2,3* 19,7
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Permanent, fertilizat

1 31,8±10,0   90,3 35,4±11,9* 67,8

2 19,3±11,3   54,8 23,3±15,3* 44,6

3 56,6±6,9* 160,8 58,2±11,3 111,5

4 25,0±2,5*   71,0 31,7±1,2* 60,7

5 67,6±11,1* 192,1 71,0±4,2* 136,0

6 50,3±2,7* 142,9 57,3±2,0* 109,8

Permanent, nefertilizat

1 27,7±4,6   78,7 45,7±16,9 87,6

2 30,3±13,2   86,1 38,7±15,2 74,1

3 20,5±3,8*   58,2 52,3±1,2 100,2

4 27,8±5,3   79,0 42,5±6,6* 81,4

5 23,0±1,0*   65,3 43,7±4,1* 83,7

6 12,2±1,4*   34,7 20,5±7,4* 39,3

* - deosebire veridică de martor la nivelul p≤0,05.

Analiza factorială a relaţiilor fond agrotehnic x izolată în sursa de variaţie a 
virulenţei F.oxysporum var. orthoceras a demonstrat că in uenţă cea mai puternică a 
prezentat fondul agrotehnic (86,73%) (tab.5). Comparând datele din tab.3 şi 5 putem 
observa că fondul agrotehnic n-a avut o contribuţie semni cativă pentru frecvenţa unei 
anumite specii de fungi, însă a deţinut un rol mare în selectarea izolatelor cu anumit 
grad de virulenţă.

Datele prezentate în Fig.3 demonstrează că deşi cea mai puternică capacitate de 
reprimare a creşterii rădăciniţei de sfeclă de zahăr au avut-o tulpinile izolate din plante 
cultivate în condiţii de asolament nefertilizat şi fond permanent nefertilizat, acestea 
sunt, totuşi, destul de polimorfe.

Tabelul 5.  Analiza factorială a relaţiilor fond agrotehnic x izolată în sursa de variaţie 
a patogenităţii F.oxysporum var. orthoceras pentru sfecla de zahăr

Sursa de variaţie Suma pătratelor efectelor
Ponderea procentuală în 

sursa de variaţie

Fond agrotehnic 6695,0* 86,73*

Izolată 332,2 4,30

Interacţiuni fond x izolată 519,5* 6,73*

Remanenţă aleatorie 173,1 2,24

* - suport statistic al testului F.

Pornind de la datele obţinute, se poate presupune că condiţiile nefavorabile de cul-
tivare a sfeclei de zahăr, precum ar   asolamentul şi cultura permanentă nefertilizate, 
prin acţiunea selectivă asupra plantelor, condiţionează formarea unui anumit tip de 
gazdă din punct de vedere al substratului nutritiv. Apariţia în aceste condiţii a tulpinilor 
de F.oxysporum var.orthoceras cu însuşiri patogenice deosebite ar putea   determinată 
tocmai de necesitatea valori cării unor noi substraturi biochimice care rezidă identitar 
în selectarea noilor virulenţe.
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Fig.3. Interacţiunea 
individuală a izolatelor 
F.oxysporum var.orthocer-
as cu plantele de sfeclă de 
zahăr. Pe orizontală: 1, 2, 
3, 4 – asolament fertilizat; 
asolament nefertilizat; per-
manent fertilizat; perma-
nent nefertilizat, respectiv. 
Pe verticală: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 
izolate de F.oxysporum var.
orthoceras.

Concluzii

În structura complexului de fungi care produce putregaiul de rădăcină la sfecla de 
zahăr, la etape timpurii ale onogenezei s-au identi cat speciile F.oxysporum, F.solani, 
F.gibbosum, F.heterosporum, F.lateritium, Pythium debarianum, Cylindrocarpon 
magnus, Cladosporium herbarum. Pe fundalurile agrotehnice examinate, cea mai 
înaltă incidenţă s-a atestat la ciuperca F.oxysporum var. orthoceras, cota procentuală 
a acesteia în totalul de fungi izolaţi constituind 62,3%. O frecvenţă semni cativă, dar 
puternic detaşată de F.oxysporum var. orthoceras s-a semnalat la F.gibbosum var.bul-
latum (11,5%).

Prin analiză trifactorială s-a constatat, că cea mai mare pondere în sursa de variaţie 
a frecvenţei ciupercilor care produc putregai de rădăcină la sfecla de zahăr a prezentat 
specia acestora (63,5%), o importanţă semni cativă având şi interacţiunile an x specie
(21,1%).

Analiza bifactorială a relaţiilor fond agrotehnic x izolată în sursa de variaţie 
a patogenităţii F.oxysporum var. orthoceras pentru sfecla de zahăr a demonstrat că 
cea mai puternică in uenţă sub aspectul vizat a avut-o fondul agrotehnic. Capacitate 
puternică de reprimare a creşterii rădăcinuţei sfeclei de zahăr a prezentat-o izolatele din 
plante cultivate în condiţii de asolament şi fond permanent nefertilizate.
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SOLUBILITATEA ASTAXANTINEI ÎN DIFERITE TIPURI DE 
ULEIURI VEGETALE ALIMENTARE
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Astaxantina (3,3’-dihidroxi-β, β’-caroten-4,4’-dion) este un pigment carotenoid, 
întâlnit  în corpul organismelor acvatice, aşa ca crevetele, crabii, somonii, determinând 
culoarea cărnii lor, precum şi prima din utilizările acestei substanţe - în calitate de colorant 
[7]. În acelaşi timp, sinteza de novo al acestui pigment are loc într-un număr redus de 
microorganisme: algele verzi Haematococcus pluvialis şi Chlorella zo ngiensis, drojdia 
roşie Phaffa rhodozyma şi bacteria Agrobacterium aurantiacum [7,11]. În calitate de 
superproducător de astaxantină este recunoscută alga verde Haematococcus pluvialis, 
care în condiţii heterotrofe produce pînă la 9% astaxantină [7]. 

Datorită proprietăţilor sale antioxidative net superioare celor ale beta-carotenului 
şi tocoferolului, astaxantina oferă numeroase bene cii sănătăţii, protejând celulele de 
acţiunea radicalilor liberi proveniţi din acţiunea radiaţiei ultraviolete, oxidarea lipidelor, 
oxidarea metabolică, intoxicaţii, infecţii ş. a. Pornind de la premiza, că speciile reactive 
de oxigen formate în urma proceselor oxidative  stau la baza tuturor afecţiunilor, 
astaxantina poate   utilizată în diverse domenii ale medicinii: în cardiologie şi neurologie 
în calitate de remediu antiaterosclerotic şi lipemiant [10], în oncologie în tratamentul 
şi prevenirea cancerului [7], în imunologie în calitate de imunomodulator [3], în 
andrologie şi ginecologie pentru restabilirea funcţionalităţii sistemului reproductiv[4], 
în geriartrie pentru întîrzierea îmbătrînirii [5] ş. a. Unele cercetări de sistematizare 
a rezultatelor obţinute în studiile biomedicale şi clinice în trialurile de suplimentare 
alimentară cu astaxantină au stabilit, că utilizarea astaxantinei în alimentaţia zilnică ar 
  una din strategiile practice de ameliorare şi dirijare a sănătăţii. 

Astaxantina reprezintă o moleculă polienică de dimensiuni mari care poate   
uşor descompusă sub acţiunea luminii şi a oxigenului cu pierderea proprietăţilor sale 
antioxidative.


