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Abstract 

 

To estimate possibilities of reducing the need for chemical treatments against diseases we 

studied the effect of cultivars and environment on the effect of chemical protection against 

diseases in wheat (Triticum aestivum L.). Eight cultivars bred at NARDI Fundulea were 

tested on 6m
2
 plots in 3 replications treated and 3 non-treated, in randomized blocks design.  

Treatments with fungicides Zantara and Falcon was applied just before heading. 

Weather conditions during the three testing years were quite different. 

The disease effect on yield in the three testing years was on average over all studied 

cultivars 11.5-12.5% from the yield of the healthy plots. Important differences were noted 

between cultivars yield losses without treatments varying from 5% (in cultivar Pitar) and 

15% (in cultivar FDL Miranda). The treatment effects were negatively but not significantly 

associated with yielding potential estimated by the yield of treated plots, but analysis of the 

deviations from the regression between yielding potential and yield losses without chemical 

protection revealed differences that could be exploited in breeding cultivars allowing 

reducing the need for pesticides without yield losses. 
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INTRODUCERE 
 

Pentru o bună productivitate a culturilor, agricultura necesită tehnologii moderne 

bazate pe fertilizare echilibrată, irigare, managementul bolilor şi al dăunătorilor și 

mecanizare. 
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 Fertilitatea scăzută a solurilor agricole și creșterea incidenței bolilor şi dăunătorilor 

asupra culturilor reprezintă o amenințare reală și imediată pentru siguranța alimentară și 

viața a milioane de oameni (M u b e e n  şi colab., 2006).  

Timp de decenii, fungicidele au fost un mijloc important de protecție a culturilor de 

grâu în multe țări, aceasta nefiind ceva opțional (E y a l , 1981; C o o p e r  și 

D o b s o n , 2007).  

Cele mai comune boli ale grâului în România sunt rugina brună (Puccinia recondita), 

făinarea (Blumeria graminis), septorioza (Septoria tritici), fuzarioza (Fusarium sp.), 

rugina galbenă (Puccinia striiformis) și, mai rar întâlnită, rugina neagră (Puccinia 

graminis). 

O serie de cercetări efectuate în diferite zone din ţară au arătat că, în funcţie de soi, 

zonă şi an, complexul de boli foliare şi ale spicului determină pierderi de recoltă cuprinse, 

de obicei, între 7 şi 20%, pierderi care pot fi prevenite prin aplicarea tratamentelor cu 

fungicide sistemice şi de contact, aplicate în perioada de vegetaţie. Diferitele 

experimentări au evidenţiat preparatele şi dozele specifice fiecărui preparat. În funcţie de 

evoluţia patogenilor s-a determinat numărul tratamentelor chimice şi perioada când 

trebuie să se aplice. Verificat cu succes în ferme pilot, procedeul de combatere chimică a 

bolilor foliare şi ale spicului s-a extins mult în producţie (T u ş a  şi colab., 1978; 

C i u r d ă r e s c u  şi C s e p , 1985; C i u r d ă r e s c u  şi B a n i ţ ă , 1985; 

B ă r b u l e s c u  şi colab., 1984, 1993; P o p o v , 2003). 

Fungicidele sunt aplicate în mod obișnuit pentru combaterea bolilor fungice ale 

grâului și ale altor culturi de cereale, cu scopul principal de a preveni pierderile de 

producție și, prin urmare, maximizarea câștigurilor economice (W e g u l o , 2012). 

Răspunsul culturilor de grâu la tratamentele cu fungicide foliare conform studiilor 

privind comportarea diferitelor soiuri de grâu s-a stabilit, în funcţie de gradul de 

rezistenţă la boli, având în vedere faptul că efectul tratamentelor chimice depind și de 

severitatea agenților patogeni și de sensibilitea soiului, dar care sunt, în general, 

justificate din punct de vedere economic (K e l l e y , 2001; P o p o v  și 

B ă r b u l e s c u , 2007). 

Pe de altă parte, există o preocupare tot mai mare a consumatorilor faţă de efectele 

poluării ce poate apare ca urmare a chimizării excesive. Reflectând această preocupare 

crescândă a populaţiei pentru reducerea poluării şi pentru sănătatea alimentelor, Comisia 

Europeană a stabilit ca obiectiv prin noua strategie „Farm to Fork” şi „Biodiversitate”, 

reducerea în următoarea decadă a folosirii pesticidelor în UE cu 50%. 

Pentru realizarea acestui deziderat, fără o reducere semnificativă a producţiilor 

agricole, este necesară cultivarea de soiuri rezistente sau tolerante la principalele boli, 

care să îşi reducă mai puţin producţia și calitatea atunci când nu sunt protejate împotriva 

atacului de boli. 

Prezentul studiu a fost realizat pentru a estima posibilităţile de reducere a necesităţii 

tratamentelor chimice pentru combaterea bolilor, prin evaluarea influenţei soiului şi a 

condiţiilor de mediu asupra efectului protecţiei chimice a recoltelor la grâu (Triticum 

aestivum L.).  
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MATERIAL ŞI METODE 

 

Au fost testate opt soiuri de grâu FDL Miranda, Otilia, Litera, Glosa, Izvor, Pitar, 

Voinic și Ursita, precum şi o linie de perspectivă Amurg, toate create la I.N.C.D.A. 

Fundulea. Genotipurile au fost semănate în parcele de 6 m
2
 recoltabili în 3 repetiţii 

aşezate în blocuri randomizate în câmpul experimental, la I.N.C.D.A. Fundulea. 

Tratamentele cu fungicide s-au aplicat în perioada dinaintea înspicatului. Produsele 

folosite au fost Zantara, împotriva dezvoltării agenților patogeni care provoacă făinarea, 

septorioza și ruginile și Falcon, utilizat în prevenirea fuzariozei spicului. Zantara conține 

bixafen 50 g/l + tebuconazol 166 g/l. 

În anul 2018, la sfârșitul lunii mai, s-a tratat cu fungicid Zantara 1 l/ha / 200 l apă, iar 

apoi cu Falcon 700 g/ha.  

În anul 2019 tratamentul s-a realizat de două ori, prima dată la începutul lunii mai 

folosindu-se Zantara sistemic 1,2 l/ha și apoi cu Falcon Pro 0,8 l/ha și Falcon 0,7 l/ha, iar 

al doilea tratament la sfârșitul lunii mai, după înflorit, cu Falcon în doză de 0,6-0,7 l/ha. 

În primăvara anului 2020 primul tratament s-a aplicat la sfârșitul lunii aprilie 

utilizându-se fungicidul Falcon combinat cu insecticide, iar al doilea tratament în aceeași 

combinație la sfârșitul lunii mai. 

S-au efectuat observații asupra atacului agenților patogeni în parcelele unde s-a 

efectuat tratamentul foliar și în cele netratate, dar în această lucrare nu se prezintă 

rezultatele acestor observaţii, care au fost dificil de interpretat în condiţiile în care a fost 

prezent un complex de boli foliare, cu efecte complementare.  

Rezultatele de producţie au fost analizate folosind analiza varianţei şi analiza 

regresiilor.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

Condițiile climatice au fost urmărite de-a lungul a 3 ani agricoli: 2017-2018, 2018-2019 

și 2019-2020. Factorii climatici cei mai importanți care influențează vegetația culturii 

grâului, dar şi intensitatea atacului de boli, sunt precipitațiile și temperatura. În figura 1 

sunt prezentate datele climatice de la stația meteo I.N.C.D.A. Fundulea. Comparând 

factorii abiotici s-a evidențiat anul agricol 2019-2020 ca fiind cel mai secetos în 

comparație cu ceilalți ani. 
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Figura 1 – Precipitațiile înregistrate în perioada 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 și media pe 60 ani  

(Rainfall recorded in the period 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 and the average over 60 years) 

 

În figura 2 sunt prezentate temperaturile înregistrate în perioada 2017-2018, 2018-2019 

şi 2019-2020 și media pe 60 ani. Anul agricol 2019-2020 se remarcă ca fiind cel mai 

călduros an, cu temperaturi în iarnă care au depășit cu mult media pe 60 de ani a aceleiași 

perioade. 

 

 
 

 

Figura 2 – Temperaturi înregistrate în perioada 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 și media pe 60 ani 

(Temperatures recorded in the period 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 and the average for 60 years) 
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Efectul tratamentului asupra producției genotipurilor de grâu create la I.N.C.D.A. 

Fundulea este prezentat în tabelul 1. În medie, pe toate soiurile studiate, absenţa protecţiei 

chimice a produs o reducere a producţiei cu 11,5 până la 12,5% faţă de producţia obţinută 

în parcelele sănătoase. Acest lucru s-a putut observa mai bine în anul 2019 conform datelor 

prezentate.  

Diferența de producție a fost cea mai evidentă la soiul FDL Miranda, urmat de soiul 

Otilia, iar cea mai mică diferenţă s-a înregistrat la soiul Pitar. 

Deși anul 2020 a fost un an mai secetos care nu a favorizat dezvoltarea bolilor foliare și, 

implicit, efectul fungicidelor, protecţia chimică împotriva bolilor a avut un efect pozitiv 

asupra producției, mai ales la linia Amurg. 

În medie pe toţi cei 3 ani, cea mai mare diferenţă de producţie datorată protecţiei 

împotriva bolilor, de peste 14% din producţia parcelelor tratate, s-a înregistrat la soiul    

FDL Miranda, cunoscut ca mai sensibil la boli, dar şi la soiul Otilia şi linia Amurg, în timp 

ce cea mai mică reducere a producţiei ce poate fi atribuită atacului de boli, de numai 5%,   

s-a observat la soiul Pitar. Varianța cauzată de condiţiile anilor a variat între cea înregistrată 

la soiul Izvor cu valoarea de 19,53, în timp ce varianța cea mai mică s-a observat la soiul 

Voinic. 

 
Tabelul 1 

Efectul tratamentului cu fungicide asupra producţiei 

(diferenţa de producţie dintre parcelele tratate şi netratate în % din producţia parcelelor tratate)  

[Effect of fungicide treatment on yield (difference between treated and untreated plots in % of treated plots] 

 

Nr. 

crt. 
Soiul 2018 2019 2020 

Media pe 

trei ani a 

soiurilor 

Varianţa 

1 FDL Miranda 17,18 18,55 19,35 15,03 24,60 

2 Otilia 13,86 21,10 18,99 14,65 37,12 

3 Amurg 11,09 12,42 19,52 14,34 20,54 

4 Voinic 19,16 13,89 17,61 13,55 17,93 

5 Ursita 13,49 17,40 17,18 12,69 26,60 

6 Litera 16,86 14,73 15,07 12,22 21,58 

7 Glosa 15,52 12,67 11,99 10,06 44,09 

8 Izvor 13,16 11,89 10,62 18,56 47,66 

9 Pitar 15,89 10,17 18,87 14,98 19,53 

10 
Media tuturor 

soiurilor pe ani 
11,80 12,54 11,58 - - 

DL 5% 10,21 11,14 16,11 19,23 - 
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Figura 3 evidenţiază mai bine diferenţele dintre soiuri din punct de vedere al 

potenţialului de producție şi al efectului protecţiei cu fungicide împotriva bolilor. Soiul 

Ursita a manifestat cel mai ridicat potenţial de producţie, dar, în absenţa protecţiei 

împotriva bolilor, soiul Pitar a realizat producţii practic egale. Aceasta sugerează că între 

soiurile studiate au existat diferenţe importante din punct de vedere al toleranţei la atacul 

complexului de boli prezent în anii de experimentare. 
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Figura 3 ‒ Producţia fără protecţie chimică şi efectul tratamentului în medie pe trei ani 

 (Yield without chemical protection and the effect of treatments on average for three years) 

 

Se pune însă problema în ce măsură capacitatea de a tolera un anumit nivel al atacului 

bolilor este în contradicţie cu potenţialul de producţie în absenţa bolilor. Pentru a analiza 

acest aspect, am prezentat în figura 4 regresia dintre producţia obţinută în urma 

tratamentului cu fungicide şi efectul tratamentului. 

Se observă că între cele două caracteristici a existat tendinţa unei relaţii negative, deşi 

nesemnificative. Important este faptul că se evidenţiază abateri de la linia de regresie.  

Astfel la soiurile FDL Miranda, Otilia şi linia Amurg, efectul tratamentelor, adică 

pierderile de producţie înregistrate în absenţa protecţiei împotriva bolilor au fost mai mari 

decât cele aşteptate pe baza potenţialului lor de producţie, în timp ce la soiurile Ursita, 

Glosa şi, mai ales, Pitar efectul bolilor a fost mai mic decât cel aşteptat.  
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Figura 4 ‒ Relaţia dintre producţia obţinută cu protecţie chimică şi efectul tratamentului (media pe trei ani)  

(The relationship between the yield obtained with chemical protection 

and the three year average % effect of the treatments) 

 

CONCLUZII 

 

Efectul bolilor asupra producţiei, estimat pe baza efectului tratamentelor cu fungicide, 

în cei trei ani de experimentare a fost, în medie pe toate soiurile studiate, de 11,5-12,5% 

faţă de producţia parcelelor sănătoase. S-au observat însă diferenţe importante între 

soiuri, pierderile de producţie în absenţa protecţiei chimice variind între 5% la soiul Pitar 

şi 15% la soiul FDL Miranda. Efectul tratamentelor nu a fost semnificativ asociat negativ 

cu potenţialul de producţie estimat prin producţia parcelelor tratate. Analiza abaterilor de 

la regresia dintre potenţialul de producţie şi pierderile de producţie în absenţa protecţiei 

chimice pune în evidenţă diferenţe care vor putea fi exploatate în ameliorarea de soiuri 

mai tolerante la atacul bolilor, care să permită reducerea necesităţii pesticidelor, fără 

reduceri importante ale producţiei. 
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