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”Porumbeni”

 Introducere

Tutunul este o cultură tehnică anuală din grupa stimulentelor ca şi ceaiul, cafeaua, 
cacao s.a. Materia primă de tutun se utilizează în diferite ramuri: protecţia plantelor 
(prăfuirea plantelor pentru a proteja de păduchele verde şi tripsul tutunului),farmaceutică 
(pentru obţinerea acidului hidroxid de nicotină, vitaminei PP), industria forestieră (fab-
ricarea hârtiei şi cartonului) , industria chimică (fabricarea uleiului pentru vopsele), 
industria cosmetică şi desigur pentru fabricarea articolelor pentru fumat [1]. 

Cultivarea soiurilor de performanţă cu un conţinut redus de nicotină, gudroane şi 
alte substanţe nocive, perfectarea şi armonizarea elementelor tehnologice de producere 
şi prelucrare a materiei prime conform cerinţelor standardelor internaţionale sunt obic-
tivele principale, realizarea cărora ar deminua considerabil impactul ecologic asupra 
mediului şi sănătăţii omului [3].

În prezent în Republica Moldova sunt omologate pentru cultivare soiurile de tutun 
autohtone: Moldavschi 456, Moldavschi 272, Moldavschi 237, Doina 211, Trapezond 
209, Jubileu M (potenţialul de productivitate – 3,5-4,5 t/ha şi randamentul calităţilor de 
marfă 90-100%), Virginia 401, Virginia 263 şi Burley 320 cu un potenţial de produc-
tivitate de 2,0-2,5 t/ha şi randament de calitate a productiei marfa de 90-95%[5].

In perioada anilor 1980 -85 au fost testate un şir de preparate noi destinate pentru 
majorarea calitaţii frunzelor de tutun. O atenţie deosebită a fost acordată regulatorilor 
de creştere Royal MH , Royaltac-M, Off-Shoot, Sucker Stuff, Kany, GMK. Aplicarea 
lor la cultivarea tutunului de tip Virginia şi Burley (tipuri predispuse genetic la formarea 
a mai multor copileţi), favorizează şi determină in totalmente calitatea materiei prime. 
Cu regret însă, restructurarea ramurii de tutunărit a stopat cercetarile in domeniul apli-
carii regulatorilor de creştere la tutun. Conform programului de revitalizare a ramurii, 
care prevede in urmatorii ani producerea tutunului de tip Virginia in volum de până la 
1000 tone şi Burley până la 400 tone, instituţiile stiinţi ce au reluat cercetările privind 
monitorizarea e cacitaţii regulatorilor de creştere. 

Scopul principal al cercetărilor realizate pe parcursul anului 2008, a fost aprecie-
rea comparativă a in uenţei inhibitorului de creştere Royal MH30 asupra dezvoltării 
copileţilor (lăstarilor secundari) la plantele de tutun.

Material şi metode de cercetare

Seminţele de tutun de tip Virginia soiul Virginia 263 au fost semănate la 18 martie 
în solarii.Răsadul a fost produs pe o suprafaţă de 20 m2 conform recomandărilor Insti-
tutului [2], care prevede efectuarea următoarelor lucrari: irigarea, reglarea temperaturii 
şi umidităţii aerului, administrarea amestecului nutritiv, plivitul buruienilor, nutriţia 
adăugătoare a răsadului, tratări  to-sanitare pentru a preveni apariţia păduchelui verde 
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(Myzus persicae Sulz), tripsul tutunului (Thrips tabaci Lind) şi altor insecte( vectori a 
virozelor) la fel şi a bolilor: putregaiul negru al rădăcinii (Thielaviopsis basicola Berk. 
et Br. Ferr.) şi tulpinii din genul Phytium, Rhizoctonia, Penicillium , Fusarium ,focul 
sălbatic (Pseudomonas tabaci Wolf et Foster) şi pătarea unghiulară (Pseudomonas an-
gulata Frome et Murray).

Preparatul Royal MH 30 (cu conţinut de hidrazidă maleică, 186,5 g/l) a fost testat 
in experienţa amplasată în cîmpul experimental al Centrului ştiinţi co-practic „Porum-
beni” a Institutului de Fititehnie s. Paşcani, r-nul Criuleni după schema:

Martor
Standard ( înlăturarea copileţilor manual)
Royal MH 30 – 15,0 L/ha
Royal MH 30 – 20,0 L/ha
Pregătirea terenului pentru plantare a inclus: discuirea, aratul de toamnă la adân-

cimea de 23-25 cm, grăparea pentru a menţine umiditatea în sol, nivelarea terenului şi 
cultivarea înainte de plantare. Premergătorul a fost porumbul. Răsadul a fost plantat în 
câmp la 15 mai semimecanizat. Schema de plantare 90x20 cm. Experienţa a ocupat 864 
m2,  ecare parcelă - 54 m2 şi a inclus 4 variante în 4 repetări. Amplasarea parcelelor 
rendomizat şi compact, lungimea parcelei 15 m. In experienţă a fost aplicată tehnologia 
obişnuită de producere a tutunului. În perioada de vegetaţie în cîmp au fost efectuate 2 
cultivări, bilonarea şi rebilonarea manuală. 

Tutunul în parcele a fost monitorizat conform fazelor de creştere şi dezvoltare: 
perioada de înrădăcinare, început de creştere, creşterea şi dezvoltarea plantelor, în-
 oritul, formarea şi coacerea frunzelor şi seminţelor.

 Experienţa a fost montată şi efectuată în conformitate cu indicaţiile metodice pen-
tru testarea preparatelor [4]. În timp de 24 ore după înlăturarea pedunculilor  orali 
( nalul fazei de în orire) a fost aplicat reglatorul de creştere Royal MH 30 în dozele de 
15,0 şi 20,0 L/ha. Tratarea plantelor a fost efectuata la 8 august prin stropirea parcelelor 
cu stropitorul manual Orion 9. În varianta standard înlăturarea manuală a copileţilor 
a fost efectuată la sfârşitul fazei de îmbobocire la 80% plante. Norma de consum a 
soluţiei de lucru cu Royal MH 30 – 400,0 L/ha. Reieşind din suprafaţa parcelelor şi 
norma de consum a preparatului testat au fost calculate doza preparatului şi norma de 
consum a soluţiei.

Evidenţa recoltei şi analiza statistică a datelor obţinute a fost efectuată în conformi-
tate cu metodica experienţelor în cîmp [7]. În conditii de cîmp a fost efectuată evidenţa 
dezvoltării şi deprimării copileţilor timp de 8 săptămîni după utilizarea preparatului. 

E cacitatea biologică a preparatului a fost calculată după formula:

unde:
 E (%) – reducerea numărului de copileţi in raport cu copileţii iniţiali pe martor,
A

ex. 
- numărul copileţilor / m2 la prima evidenţă (evidenţa iniţială) în experienţă, 

B
ex.

 - numărul copileţilor / m2 la evidenţa a doua (sau a treia) în experienţă,
a

m
 – numărul copileţilor / m2 la prima evidenţă (evidenţa iniţială) la martor,

в
m
 - numărul copileţilor / m2 la evidenţa a doua (sau a treia) la martor.



63

Solul sectorului experimental aparţine tipului solurilor zonei de stepă şi silvostepă. 
Conform clasi cării pedologice acest teritoriu se a ă în microraionul cernoziomului 
carbonat şi slab fertil. Conţinutul de humus în stratul de arătură constitue 3,1%. Reacţia 
solului e aproape de neutrală (pH 6,9-7,0). Pentru producerea tutunului factorul limi-
tativ a solului este componenţa lui granulometrică. Lutul  zic constituie 48,0-54,0%, 
ce este caracteristic pentru solurile grele luto-nisipoase. Conţinutul azotului amoniacal 
oscilează de la 0,04 până la 0,45 mg/100 g sol, conţinutul de nitraţi de azot este de 0,7-
2,03 mg/100g sol, solul este bogat în formele active de fosfor 1,1 - 4,2 mg/100 g sol şi 
potasiu metabolic 24-37 mg/100g sol.

Conform observărilor meteorologice, temperatura medie multianuală constituie 
8,7oC, perioada fără îngheţuri se păstrează 175-190 zile. Cea mai caldă lună este iulie 
cu temperatura medie multianuală 21,0-22,0oC, cea mai friguroasă - luna ianuarie cu 
temperatura medie -3,5 - - 4,5oC. Suma temperaturilor active constituie 3000-3200oC. 
Coe cientul hidrotermic alcătuieşte 0,8-1,1.

Cantitatea medie multe-anuală a precipitaţiilor constituie 474 mm. În perioada 
caldă (aprilie- noiembrie) cantitatea precipitaţiilor constituie 359 mm. O bună cantitate 
de precipitaţii de vară cad sub formă de ploi torenţiale cu averse şi torenţiale. Vara ade-
sea se înregistrează perioade secetoase de lungă durată fără precipitaţii atmosferice.

 Rezultate şi discuţii 

 Condiţiile climatice a anului 2008 se caracterizează cu următoarele particularităţi: 
în aprilie şi începutul lunii mai a fost vreme ploioasă. Cantitatea medie de precipitaţii 
a constituit 28,6-42,9 mm. Prezenţa precipitaţiilor şi temperaturilor normale a aerului 
pozitiv au in uenţat asupra plantării şi înrădăcinării tutunului în cîmp. Precipitaţiile 
atmosferice în perioada lunilor de vară au constituit în mediu 36,0; 82,2 şi 38,2 mm 
respectiv. Cea mai mare cantitate de precipitaţii 78,6 mm a căzut în decada II-a şi III-a 
lunii iunie, de asemenea în I-a şi a III-a decadă a lunii august, plantele bine s-au dez-
voltat, s-a observat sporirea masei vegetale ce a in uenţat în  nal la mărirea recoltei tu-
tunului. Umiditatea aerului a variat de la 61 până la 67 mm. La început de vară aerul s-a 
încălzit până la 20,3oC. Cea mai ridicată temperatură până la 24,2oC a fost însemnată în 
decada a II-a lunii august.

Astfel, condiţiile climatice, care s-au creat în perioada de vegetaţie au contribuit 
pozitiv la creşterea plantelor, formarea bobocilor, pedunculilor  orali şi dezvoltarea 
copileţilor, şi au fost favorabile pentru testarea preparatului.

După stropirea plantelor de tutun cu reglatorul de creştere Royal MH 30, peste o 
săptămână s-a observat deprimarea copileţilor. Evidenţa iniţială a copileţilor la plan-
tele de tutun soiul Virginia 263 a arătat, că în faza de formare a bobocilor au apărut 
copileţi la 80% plante. După utilizarea reglatorului de creştere Royal MH 30 în doze 
de 15,0 şi 20,0 l/ha primele simptoame de in uenţă a preparatului s-au observat în a 7 
zi de la stropire în formă de o lire a copileţilor tineri şi bobocilor, creşterea copileţilor 
a fost stopată. Pe varianta standard, peste două săptămâni după înlăturarea manuală a 
copileţilor, s-a depistat apariţia şi creşterea noilor copileţi care au atins înălţimea de 10-
12 cm., cu în orirea lor ulterioară (tabel. 1).
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Tabelul 1. Acţiunea regulatorului de creştere Royal MH 30 asupra creşterii copileţilor 
la tutun (soi Virginia 263, a. 2008)

Indici Martor Standard
Royal MH 30, 

15,0 l/ha
Royal MH 30

20,0 l/ha

Evidenţa iniţială a 
copileţilor

Început de apariţie a copileţilor, buc.

I-a săptămînă 2 Început de o lire

II-a săptămînă 2-3
Apariţia 

copileţilor noi
O lirea bobocilor şi copileţilor 

tineri.

III-a săptămînă 4 4
Început de uscare copileţilor şi 

bobocilor

IY- a săptămînă 4-5
Creşterea 
copileţilor

Uscare copileţilor şi bobocilor

Y-a săptămînă 6
Apariţia noilor  

copileţi

Provocarea creşterii intensive 
a frunzelor de jos aşezate pe 

tulpină

YI- a săptămînă 6 7 buc.
Accelerarea coacerii frunzelor 

aşezate mai jos

YII- a săptămînă 7-8
Înălţimea 

copileţilor 10-12 
cm

Uscarea totală a bobocilor

YIII- a săptămînă

9 buc., 
înălţimea 
copileţilor 
10-13 cm.

În orirea 
completă

Pieire totală a copileţilor şi 
bobocilor 

La plantele tratate, 3 şi 4, peste a 3-a şi 4-a săptămînă s-au observat primele efecte de 
uscare a copileţilor şi bobocilor. La a 5-6 săptămînă a fost provocată creşterea intensivă 
şi accelerarea coacerii frunzelor aşezate mai jos pe tulpină. La a 7-a şi a 8-a săptămînă 
după tratare cu regulatorul de creştere Royal MH 30 s-a constatat uscarea completă a 
copileţilor şi bobocilor şi lipsa apariţiei noilor lastari. 

E cacitatea biologică a preparatului Royal MH30 în doză de 15,0 şi 20,0 l/ha a 
constituit 100% în comparaţie cu variantele martor şi standard. Inhibarea chimică 
a copileţilor pe parcursul a 49-56 zile a provocat creşterea intensivă şi maturizarea 
accelerată a frunzelor aşezate mai jos pe tulpină şi a sporit recolta cu 498-540 kg/ha 
(tabel. 2).

Randamentul calităţilor superioare de marfă s-a ridicat şi a constituit 90,0%. După 
utilizarea regulatorului de creştere Royal MH 30 la tutun de tip Virginia în rezultatul 
accelerării coacerii frunzelor culesul a fost efectuat în 4 reprize în loc de 5. 
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Tabelul 2. In uenţa regulatorului de creştere Royal MH 30 asupra recoltei şi calităţii 
materiei prime de tutun (soi Virginia 263, a.2008)

Indici
Varianta

Martor Standard 
Royal MH 30 

15,0 l/ha
Royal MH 30

20,0 l/ha

                                            Recolta tutunului kg/ha pe repetări:

I-a repriză 1395 1576 1855 1859

II-a repriză 1405 1458 1845 1963

III-a repriză 1369 1531 1860 1880

IY- a repriză 1247 1595 1850 1873

Roada medie 1354 1540 1850 1873

În % către martor - 12,1 26,9 28,5

Randamentul  (I sort), % 32 53 55 58

Randamentul  (II sort), % 33 25 35 32

Randamentul (III-IY sort),% 35 22 10 10

Legenda: P
(0,05)

 = 0,7%; DL – 143 kg/ha

 Din datele prezentate în tabelul 3 reiesă , că pe variantele cu Royal MH 30 în doză 
de 15,0 şi 20,0 l/ha conţinutul hidraţilor de carbon în materiea primă de tutun a sporit cu 
1,4-1,5% în comparaţie cu martorul. În acelaş timp ,respectiv şi conţinutul de nicotină 
a diminuat de la 1,3 pînă la 1,2%.

Tabelul 3. Efectul regulatorului de creştere Royal MH 30 asupra componenţei chimice 
a materiei prime de tutun, soiul Virginia 263

Indici
Varianta

Martor Standard 
Royal MH 30 

15,0 l/ha
Royal MH 30

20,0 l/ha

Hidraţi de carbon, % 16,7 17,.8 18.1 18,2

Nicotina, % 1,3 1,2 1,2 1,2

Clor,% 0,2 0,2 0,2 0,2

Aşa dar, Royal MH 30 ca regulator de creştere deprimă dezvoltarea copileţilor 
şi in oriscenţelor la plantele de tutun. Efectul biologic a unei tratări este perfect şi 
constituie 100%. Avantajele preparatului: deprimă dezvoltarea copileţilor timp de 7-8 
săptămâni; accelerează coacerea frunzelor cu 7-10 zile; reduce numărul de reprize 
(culesul frunzelor) de la 5 la 4; sporeşte roada cu 6-7% la hectar; ameliorează calitatea 
frunzelor şi conţinutul hidraţilor de carbon se ridică cu 1,4-1,5%; accelerează uscarea 
frunzelor. Randamentul soiurilor superioare de marfă constituie 90%sau mai mult cu 
25% comparativ cu martorul.
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Concluzii

1.Regulatorul de creştere Royal MH 30 în doze de 15,0 - 20,0 l/ha, cu norma de 
consum a soluţiei de lucru 400 l/ha se aplică timp de 24 ore după înlăturarea (cîrnirea) 
pedunculilor  orali. Primele simptoame de acţiune a preparatului asupa copileţilor tin-
eri şi bobocilor apar peste 7 zile, urmate de uscarea lor totală. Preparatul nu se aplică 
pe sectoarele semincere.

2. Utilizarea regulatorului de creştere Royal MH 30 în doze de 15,0 şi 20,0 l/ha la 
tutunul de tip Virginia (soi Virginia 263) deprimă dezvoltarea copileţilor şi bobocilor 
timp de 49-56 zile sau 7-8 săptămâni. E cacitatea biologică a preparatului constituie 
100%.Preparatul accelerează coacerea (maturizarea) frunzelor cu 7-10 zile şi reduce 
numărul de reprize (culesul frunzelor) de la 5 la 4. 

3. Preparatul Royal MH 30 în doze de 15,0 şi 20,0 l/ha sporeşte recolta de materie 
primă în mediu cu 496-519 kg/ha pe contul creşterii intensive şi accelerării coacerii 
frunzelor aşezate mai jos pe tulpină. Randamentul calităţilor superioare de marfă con-
stituie 90% sau cu 25% mai ridicat comparativ cu martorul.

4. Stropirea tutunului de tip Virginia cu preparatul Royal MH 30 în doze de 15,0 
şi 20,0 l/ha schimbă componenţa biochimică a materiei prime. Conţinutul hidraţilor de 
carbon în raport cu martorul se măreşte cu 1,4-1,5% , conţinutul de nicotină scade de 
la 1,3 pîna la 1,2%. 

Bibliogra a

1. Aniţia N., Marinescu P. Fiziologia şi biochimia tutunului. Bucureşti, Editura tehnică, 1993, 
pag.446.

2. Calchei E. Tehnologia de cultivare a tutunului în Republica Moldova (recomandări), Paşcani, 2008, 
p.51.

3. Grosu A. Tutunul.II Ameliorarea specială a plantelor agricole. Chişinău, Tipogra a Centrală, 2004, 
p.438-452.

4. Îndrumări metodice pentru testarea produselor chimice şi biologice de protecţie a plantelor de 
dăunători, boli şi buruieni în Republica Moldova. Chişinău, “Tipogra a Centrală”, 2002, p. 286.

5. Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul 2008, Ediţie o cială, Chişinău, 
2008, pag.106.

6. Registru de Stat al produselor de Uz Fito-sanitar şi al Fertilizanţilor. Centrul de Stat pentru At-
estarea şi Omologarea Produselor de Uz Fito-sanitar şi al Fertilizanţilor. Chişinău, 2003, pag. 381.

7. Доспехов М.Б. Методика полевого опыта. М., Изд-во Колос, 1985, стр. 335.


