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INTRODUCERE 
 

Sistemele de culturi succesive şi asociate de legume, constând din cultivarea a două sau 
mai multe specii pe aceeaşi suprafaţă de teren în cursul unui sezon sunt considerate ca posibilităţi 
de folosire mai intensivă a terenului, de creştere a randamentelor şi de sporire a eficienţei 
economice a culturilor.  
 Succesul acestora depinde de alegerea corectă a speciilor şi cultivarurilor potrivite în 
fiecare zonă pedoclimatică. 
 În cercetările proprii s-a urmărit comportarea a două culturi din grupa rădăcinoaselor 
alimentare: ridichea de toamnă şi sfecla roşie în cultură succesivă după alte patru culturi 
anterioare: salată, spanac, ridichi de lună şi ceapă verde. S-a organizat astfel o experienţă 
comparativă în câmpul didactic experimental al Grupului Şcolar Agricol Bistriţa.  

Experienţele comparative de câmp în care s-a studiat comportarea unor culturi succesive, 
printre care şi combinaţia spanac, urmat de sfeclă roşie şi succesiunea inversă: sfecla roşie 
urmată de spanac, au arătat fenomene de intoleranţă reciprocă, care au determinat scăderea sau 
chiar compromiterea producţiei (Cristina Condor, Indrea, 2010). Pentru a defini cauzele s-a 
considerat necesar un studiu mai amănunţit al relaţiilor dintre cele două specii folosite în 
formulele de culturi succesive. S-a plecat de la ipoteza că în afară de influenţele factorului 
fitopatologic şi cel de nutriţie minerală o altă cauză negativă ar putea fi de natură alelopatică. 

 
 

STADIUL ACTUAL AL UNOR CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA 
 SPECIILOR DE LEGUME ÎN CULTURI SUCCESIVE 

 
 Mulţi autori au prezentat asocierile favorabile între culturi prin succesiune sau intercalare 
(Indrea, 1967, Aubert, 1975, Dumitrescu, Conea, 1986, Renaud, Dudouet, 1988, Stein, 1995). Pe 
de altă parte, atât din experienţa şi tradiţia cultivatorilor cât şi din unele cercetări riguroase s-au 
constatat fenomene de incompatibilitate între speciile folosite în asociere (Bălăşcuţă, 1993, Stein, 
1995).  
 În special este discutată în literatura de specialitate relaţia dintre speciile din Fam. 
Chenopodiaceae (spanac, sfeclă roşie, sfeclă de zahăr şi furajeră) ca având influenţe negative 
(Becker Dillingen, 1956, Inderjit, 2006, Hegab et al., 2008).  
 Pe de altă parte unele specii din familia Brassicaceae s-au arătat a avea efecte favorabile 
în relaţie cu alte plante (Jimenez-Osorino, Gliessman,1987).  

Fenomene de alelopatie la speciile din Familia Chenopodiaceae au fost semnalate şi de 
către alţi autori. Astfel, în experienţe efectuate în vase de vegetaţie la Institutul de Legumicultură 
Weihenstephan din Germania s-a demonstrat incompatibilitatea dintre speciile de spanac, sfeclă 
roşie, lobodă şi mangold (Becker – Dillingen, 1956, Hösslin, 1964) fără a preciza cauzele. În 
experienţe de laborator s-au constatat influenţele alelopatice ale extractului apos din frunzele 
unor specii spontane de Chenopodiaceae (Atriplex bunburyana, Atriplex tomentosa, Maireana 
georgei şi Enchylaena tomentosa) asupra germinaţiei seminţelor de salată (Lactuca sativa) dar şi 
a seminţelor proprii (Jefferson, Pennachio, 2003). 

Rice (1984) pune sfecla în capul listei speciilor cultivate cu efecte alelopatice. În cazul 
culturilor succesive efectele alelopatice sunt cauzate de substanţele alelochimice rezultate din 
descompunerea resturilor organice ale plantei anterioare şi sunt mai evidente la începutul 
perioadei de descompunere decât mai târziu (An, Pratley, Haig, 1998). 
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CERCETĂRILE PROPRII PRIVIND COMPORTAREA RIDICHILOR DE TOAMNĂ ŞI 
A SFECLEI ROŞII ÎN CULTURI SUCCESIVE DUPĂ SALATĂ, SPANAC,  

RIDICHI DE LUNĂ ŞI CEAPĂ VERDE 
 
 
 Scopul şi obiectivele cercetării 
 

Scopul principal al cercetărilor experimentale a fost acela de a urmări modul de 
comportare a două culturi de rădăcinoase alimentare: sfecla roşie si ridichea de toamnă, în 
cultură succesivă după patru culturi timpurii, anterioare: spanac, salată, ridichi de lună şi ceapă 
verde, în vederea stabilirii formulei optime, în condiţiile naturale specifice zonei Bistriţa şi a 
celor asemănătoare. 

În vederea realizării scopului principal s-au stabilit următoarele obiective: 
• Precizarea perioadelor de desfăşurare a culturilor anterioare şi a culturilor de bază 

(sfeclă roşie, ridichi de toamnă); 
• Urmărirea influenţei plantelor anterioare asupra gradului de răsărire şi creştere a 

plantelor din culturile de bază; 
• Stabilirea desimii plantelor culturilor principale succesive, a nivelului şi calităţii 

producţiei în funcţie de cultura anterioară; 
• Evaluarea producţiei culturilor secundare în primul an experimental şi în al doilea 

urmând după cele două culturi de bază: sfeclă roşie şi ridichi de toamnă; 
• Stabilirea producţiei culturilor de bază în funcţie de planta anterioară din schema 

de succesiune; 
• Evaluarea indicatorilor de eficienţă economică a culturilor luate separat şi a 

formelor de cultură succesivă. 
 

Material şi metodă 
 

 Speciile şi cultivarurile folosite în culturile de bază au fost ridichile de toamnă, soiul 
Roşie de Iernut, sfecla roşie, soiul Bordo iar în culturile anterioare: salata, soiul Silvia, spanacul, 
soiul Matador, ridichile de lună, soiul Redo şi ceapa verde, soiul Stuttgart. Seminţele au fost 
procurate de la Agrosem şi Unisem, având caracteristici fizice şi agrofiziologice corespunzătoare 
normelor de calitate.  
 S-au constituit 8 variante experimentale, fiecare din cele două culturi de bază fiind 
precedate de cele 4 culturi secundare. În primul an culturile anterioare au fost înfiinţate 
primăvara; în al doilea an culturile de salată, spanac şi ceapă verde au fost înfiinţate din toamnă 
iar cea de ridichi de lună numai în primăvară.  
 Experienţa a fost amplasată în blocuri subdivizate, în trei repetiţii. 
 S-au făcut observaţii asupra perioadelor de desfăşurare a culturilor şi duratei acestora, 
asupra desimii plantelor înainte de recoltare, asupra producţiei comerciale obţinute la fiecare 
cultură şi a indicatorilor de eficienţă economică.  
 Rezultatele de producţie au fost prelucrate şi interpretate statistic după metoda analizei 
varianţei.  
 
 Rezultate şi discuţii 
 
 În condiţiile naturale specifice zonei Bistriţa atât culturile anterioare cât şi cele succesive 
de bază s-au încadrat în perioadele normale de vegetaţie (tabelul 1).  
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Tabelul 1 
Perioadele de cultură şi durata acestora la culturile experimentale 

Bistriţa 2000-2001 
Înfiinţarea culturii 

A
nu

l 

Cultura 
Semănat Plantat Recoltat 

Durata 
vegetaţiei în 

câmp 
(zile) 

Salată - 14.04.2000 02.06.2000 49 
Spanac 13.04.2000 - 20.05.2000 54 
Ridichi de lună 14.04.2000 - 25.05.2000 42 
Ceapă verde - 12.04.2000 25.05.2000 43 
Ridichi de toamnă 09.06.2000 - 15.09.2000 98 

20
00

 

Sfeclă roşie 08.06.2000 - 04.10.2000 118 
Salată - 11.10.2000 25.04.2001 196 
Spanac 10.10.2000 - 20.04.2001 192 
Ridichi de lună 17.03.2001 - 25.04.2001 39 
Ceapă verde - 12.10.2000 14.04.2001 184 
Ridichi de toamnă 04.05.2001 - 03.09.2001 119 20

00
/2

00
1 

Sfeclă roşie 04.05.2001 - 20.09.2001 139 
 
 Deoarece în primul an experimental, din motive organizatorice, culturile anterioare au 
fost înfiinţate primăvara, cu o oarecare întârziere, durata vegetaţiei a fost mai scurtă. La culturile 
de iarnă: salată, spanac şi ceapă verde, în anul al doilea, durata perioadei de cultură se 
prelungeşte cu intervalul de iernare, dar recoltarea se face mai devreme cu 30-40 zile.  
 Culturile anterioare au influenţat mult desimea plantelor din cultura de bază: ridichi de 
toamnă şi sfeclă roşie (tabelul 2). 
 

Tabelul 2 
Desimea plantelor, înainte de recoltare, la culturile de bază:  

ridichile de toamnă şi sfecla roşie 
Bistriţa 2000-2001 

Desimea medie (pl/m2) la 
Ridichi de toamnă Sfeclă roşie 

Cultura 
anterioară 

2000 2001 2000 2001 
Salată 8,50 8,99 14,89 19,98 
Spanac 11,88 12,45 7,66 11,04 
Ridichi de lună (2,38) (4,09) 18,53 19,70 
Ceapă verde 11,49 10,31 20,66 21,30 

 
Faţă de o desime optimă la m2 realizată prin rărit de cca 12-14 plante la ridichile de toamnă 

şi 21-22 plante la sfecla roşie, se constată valori foarte bune la cultura de ridichi după spanac şi 
ceapa verde şi la sfecla roşie după ridichile de lună şi ceapa verde. Desimea plantelor scade 
foarte mult la ridichile de toamnă după salată şi mai ales după ridichile de lună iar la sfecla roşie 
după spanac, cauza principală fiind atacul de dăunători şi boli ce se produce încă din faza 
germinării seminţelor, răsăririi şi creşterii tinerelor plante. 

 
Producţia culturilor de bază: ridichi de toamnă şi sfeclă roşie.  
Analizând producţia de ridichi de toamnă, obţinută în fiecare an, după cele patru culturi 

anterioare, diferenţele sunt destul de evidente (tabelul 3). 
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Tabelul 3 
Producţia de ridichi de toamnă în culturi succesive după patru culturi anterioare 

Bistriţa 2000-2001 
Anul 2000 Anul 2001 

Producţia Producţia 
Cultura 
anterioară 

t/ha % 
+ D Semnifi-

caţia t/ha % 
+ D Semnifi-

caţia 
Salată (Mt) 
Spanac 
Ridichi de lună 
Ceapă verde 

17,00 
22,93 
3,07 

20,63 

100,0 
134,9 
18,0 

121,4 

- 
+5,93 
-13,93 
+3,69 

- 
X 

000 
- 

19,13
23,17
8,60 

21,40

100,0 
121,1 
44,9 

111,8 

- 
+4,03 
-10,53 
+2,27 

- 
(X) 
000 

- 
DL (p. 5%) = 4,70                             DL (p. 1%) = 6,59                         DL (p. 0,1%) = 9,31 
 

Datele de producţie din fiecare an experimental, arată că ridichile de toamnă dau rezultatele 
cele mai bune în culturi succesive, după spanac. 

Producţia de ridichi cultivate după spanac depăşeşte cu 34,9% în 2000 şi cu 21,1% 
producţia martorului (ridichile cultivate după salată). Şi ceapa verde este o cultură anterioară 
favorabilă pentru ridichile de toamnă asigurând producţii mai mari cu 11,8% şi respectiv 21,4% 
faţă de martor, dar aceste valori nu sunt asigurate statistic din cauza diferenţelor limită (DL) 
ridicate, cauzate de o variaţie mai mare a producţiei pe repetiţii. 

Ridichile de lună, aşa cum era de aşteptat, sunt total neindicate pentru a precede în 
succesiune cultura de ridichi de toamnă. În acest caz scăderile de producţie sunt deosebit de mari 
şi reprezintă numai 18% în 2000 şi 44,9% în 2001 faţă de producţia variantei martor: salată + 
ridichi. 

Cauza principală a acestei scăderi de producţie este atacul masiv de purici (Phyllotreta sp.) 
care uneori distrug plantele în curs de răsărire sau imediat după aceasta, cauzând goluri mari în 
culturi şi întârzierea creşterii plantelor, parţial afectate de atac. În anul al doilea experimental s-
au aplicat tratamente cu Decis 25 CE 0,3 l/ha, chiar în fazele de început ale culturilor de ridichi 
şi astfel atât desimea plantelor cât şi nivelul producţiei au fost mai bune decât în primul an 
experimental. 

În ceea ce priveşte comportarea sfeclei roşii în cultură succesivă, sub raportul producţiei 
totale, după cele patru culturi anterioare, se constată că în fiecare din cei doi ani experimentali, 
producţia cea mai mare s-a obţinut în combinaţia cu ceapa verde, urmată de combinaţia cu 
ridichi de lună (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Producţia de sfeclă roşie în culturi succesive, după patru culturi anterioare 
Bistriţa 2000-2001 

Anul 2000 Anul 2001 
Producţia Producţia 

Cultura 
anterioară 

t/ha % 
+ D Semnificaţia 

 t/ha % 
+ D Semnificaţia

Salată (Mt) 
Spanac 
Ridichi de lună 
Ceapă verde 

22,67 
13,10 
31,13 
33,10 

100,0 
57,8 
137,4 
146,0 

- 
-9,57 
+8,47 

+10,43 

- 
000 
xxx 
xxx 

31,13 
18,80 
34,57 
38,70 

100,0 
60,4 

111,0 
124,3 

- 
-12,33 
+3,43 
+7,57 

- 
000 

x 
xxx 

              DL (p. 5%) = 2,85                     DL (p. 1%) = 4,00                       DL (p. 0,1%) = 5,65 
 

Aşa cum rezultă din datele înscrise în tabel producţia de sfeclă roşie cultivată succesiv după 
ceapă verde a depăşit 30 t/ha în fiecare an cu sporuri foarte semnificative de 46% în 2000 şi 
24,3% în 2001 faţă de varianta în care sfecla a fost cultivată după salată, luată în considerare ca 
martor. 
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O situaţie deosebită prezintă varianta de cultură a sfeclei roşii, în succesiune după spanac, 
plantă din aceeaşi familie botanică (Chenopodiaceae) la care producţia de sfeclă scade la mai 
mult de jumătate faţă de variantele mai bune, cu diferenţe foarte semnificative. În afară de faptul 
constatat, al unei desimi mult mai reduse a plantelor din cultura de sfeclă precedată de spanac, se 
poate presupune că la această succesiune se manifestă şi fenomenele de alelopatie. 

La toate variantele de culturi anterioare culturii de bază, producţia de sfeclă roşie este mai 
mare în anul al doilea de experienţe, când semănatul sfeclei a avut loc mai devreme, unele din 
culturi (salată, spanac, ceapă verde) fiind înfiinţate încă din toamnă. 

 
Producţia culturilor secundare anterioare.  
În primul an experimental, aşa cum s-a mai arătat, culturile anterioare culturilor de bază au 

fost înfiinţate în cursul primăverii, având ca plantă premergătoare cultura de varză. Începerea 
acestor culturi s-a făcut cu oarecare întârziere atât din cauza condiţiilor climatice puţin favorabile 
din luna martie, dar şi din cauza necesităţii pregătirii şi organizării câmpului experimental. 

În al doilea an experimental culturile de salată, spanac şi ceapă verde s-au înfiinţat încă din 
toamnă, în două variante, după ridichile de toamnă şi după sfecla roşie. Ridichile de lună s-au 
însămânţat în primăvară mai timpuriu decât în anul 2000, luându-se măsuri mai severe de 
protecţie. În felul acesta vegetaţia s-a desfăşurat în condiţii normale, recoltarea efectuându-se la 
timp (tabelul 5). 

 
Tabelul 5 

Producţia culturilor anterioare: salată, spanac, ridichi de lună şi ceapă verde (t/ha) 
Bistriţa 2000-2001 

Anul de cultură 
2000 2001 

După ridichi După sfeclă roşie Cultura anterioară 
t/ha t/ha % t/ha % 

Salată 18,2 24,4 100,0   23,3 95,5 
Spanac 12,0 10,2 100,0     0,4   ooo 3,9 
Ridichi de lună 1,9 6,5 100,0   15,6    ** 240,0 
Ceapă verde 13,5 9,6 100,0      9,0 93,8 

 
În anul 2000 culturile anterioare au dat producţii normale, cu excepţia ridichilor de lună, 

care cultivate pe terenul ocupat în anul precedent cu varză (1999), au fost atacate încă din faza de 
răsărire de puricii cruciferelor (Phylotreta sp.); cultura a fost practic compromisă. 

În anul 2001 producţiile culturilor anterioare, urmând după ridichi de toamnă şi sfeclă 
roşie au fost practic egale cu cele din 2000 la salată şi ceapă verde, mai ridicate la ridichile de 
lună după ridichile de toamnă datorită măsurilor mai severe de fitoprotecţie şi foarte ridicate 
(15,6 t/ha) când au urmat după sfecla roşie. Spanacul a realizat o producţie normală în cultură 
după ridichile de toamnă şi a fost practic compromis în cultură după sfecla roşie.  

 
Producţia cumulată a variantelor de culturi succesive.  
Dacă se iau în considerare producţiile medii pe cei doi ani experimentali atât la planta 

anterioară cât şi la cultura de bază, prin însumare se poate face o clasificare a ordinii variantelor 
după volumul total al recoltei. 

Astfel, în combinaţiile cu ridichi de toamnă, pe primul loc se situează varianta cu salată 
(38,82 t/ha) urmată de aceea cu spanac (34,17 t/ha) şi cu ceapă verde (32,25 t/ha). Combinaţia 
ridichi de lună + ridichi de toamnă ocupă ultimul loc (figura 1).  
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În cazul sfeclei roşii, culturile anterioare care asigură volumul total de recoltă cel mai 
ridicat sunt în ordinea descrescândă variantele cu salată (48,2 t/ha), cu ceapă verde (47,43 t/ha) şi 
cu ridichi de lună (37,04 t/ha). Combinaţia spanac + sfeclă roşie ocupă ultimul loc (figura 2).  
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Fig. 1. Producţia medie însumată a culturilor din variantele cu  ridichi de toamnă 
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Fig. 2. Producţia medie însumată a culturilor din variantele cu sfecla roşie 
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Diferenţa între primele două combinaţii este foarte mică astfel încât departajarea poate fi 
făcută numai în urma unui calcul economic de rentabilitate. 

 
Eficienţa economică a combinaţiilor de culturi succesive.  
Pe baza datelor privind producţia fizică şi valorică, necesarul de forţă de muncă, costurile de 

producţie, s-a stabilit productivitatea muncii, beneficiul şi rata profitului pentru fiecare cultură, 
raportate la producţia medie a celor doi ani experimentali (tabelul 6). Toate calculele s-au făcut 
luând în considerare elementele economice şi financiare (lei vechi) ale anului 2002.  

Aşa cum reiese din datele înscrise în tabel, cele mai rentabile sunt culturile de bază, ridichile 
de toamnă şi sfecla roşie, care deşi nu înregistrează beneficiul cel mai ridicat, datorită costurilor mai 
mici realizează o rată a profitului de 39,3 % în primul caz şi 37,0 % în al doilea. 

La aceleaşi culturi se constată şi productivitatea cea mai înaltă a muncii manuale (123,3 şi 
145,1 mii lei/oră). 

Culturile secundare anterioare, la nivelele medii de producţie, înregistrează valori ridicate 
ale producţiei globale, preţuri bune de valorificare dar şi costuri ridicate de producţie, ceea ce face 
ca rata profitului să fie ceva mai scăzută, cu excepţia ridichilor de lună şi salatei la care acest 
indicator de eficienţă economică înregistrează valori de 34,7 % la prima cultură şi 29,7 % la cea de 
a doua. 

Productivitatea muncii la toate aceste culturi se situează în jurul sumei de 100 mii lei/oră, de 
2,8-3 ori mai mari decât costul orei convenţionale de muncă (35000 lei/h). 

Pentru a evalua eficienţa economică a formulelor de culturi succesive s-au calculat indicii 
economici ai culturilor pe baza producţiilor obţinute în variantele experimentale însumate, la 
combinaţiile care au realizat rezultatele cele mai bune de producţie (figura 3 şi tabelul 7). 

Faţă de datele înscrise în tabelul 6 s-au efectuat corecţii ale producţiei obţinute la fiecare 
variantă, precum şi a necesarului şi costului forţei de muncă, în funcţie de diferenţa de recoltă faţă 
de nivelul mediu folosit în devizele pe culturi. 

Evaluările de eficienţă economică delimitează în mod foarte clar variantele de culturi 
succesive. 

Astfel, pentru cultura de ridichi de toamnă, combinaţia cu spanac asigură beneficiul cel mai 
mare, costurile cele mai reduse, nivelul cel mai ridicat al ratei profitului (37,7 %). 

La cultura sfeclei roşii precedată de ridichi de lună sau ceapă verde rezultatele economice 
sunt şi mai spectaculoase, beneficiul însumat ajungând la 91167 mii lei/ha în primul caz şi la 85052 
mii lei/ha în al doilea iar rata profitului la 48,2 % respectiv 46,6 %. 

 
 



Tabelul 6 
 

Valorile indicatorilor de eficienţă economică şi productivitatea muncii ale culturilor 
din formulele de succesiune  

Bistriţa 2000-2001 

Producţia globală Costuri de producţie  

Cultura 
mii lei/ha 

Preţ de 

achiziţie 

lei/kg 

Forţa de 

muncă 

ore/ha 

Productivitatea 

muncii 

mii lei/oră 
mii lei/ ha lei/kg 

Beneficiu 

mii lei/ha 

Rata 

profitului 

% 

Salată 165270        7870 1525,5 108,3 127470 6070 37800 29,7

Sapanac 114885        10350 1178,0 97,5 91113 8208 23772 26,1

Ridichi de lună 140665        9017 1334,7 105,4 104411 6693 36254 34,7

Ceapă verde 121501        10658 1259,2 96,5 96505 9019 24996 25,9

Ridichi de toamnă 124848        6022 1012,5 123,3 89643 4326 35205 39,3

Sfeclă roşie 102464        4034 706,0 145,1 74803 2945 27661 37,0
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Fig. 3. Eficienţa economică a formulelor de culturi succesive 
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Tabelul 7 
 

Eficienţa economică a formulelor de culturi succesive
Bistriţa 2000-2002 

 
Producţia Culturile 

 fizică 
(t/ha) 

globală 
(mii lei/ha) 

Costuri 
(mii lei/ha) 

Beneficiu 
(mii lei/ha) 

Rata 
profitului 

% 
I. Salată  
Ridichi de toamnă         

20,75 
18,80 

165270 
113214 

127470 
86659 

37800 
26555 

 

Total 39,55 278484 214129 64355 30,1 
II. Spanac 
Ridichi de toamnă  

11,10 
23,10 

114885 
139108 

91113 
93376 

23772 
45732 

 

Total 34,20 253993 184489 69504 37,7 
III. Ceapă verde  
Ridichi de toamnă  

11,23 
21,02 

119689 
126582 

96505 
89643 

23184 
36939 

 

Total 32,25 246271 186148 60123 32,3 
IV. Salată  
 Sfeclă roşie  

21,30 
26,90 

167631 
108515 

127470 
76064 

40161 
32451 

 

Total 48,20 276146 203534 72612 35,7 
V. Ridichi de lună  
Sfeclă roşie 

15,60 
34,60 

140665 
139576 

104411 
84663 

36254 
54913 

 

Total 50,20 280241 189074 91167 48,2 
VI. Ceapă verde  
Sfeclă roşie 

11,53 
35,90 

122887 
144821 

96600 
86056 

26287 
58765 

 

Total 47,43 267708 182656 85052 46,6 
 
 

STUDIUL PRIVIND POSIBILITATEA EXISTENŢEI UNOR FENOMENE 
ALELOPATICE LA SPECIILE FOLOSITE ÎN CULTURI SUCCESIVE 

 
Scopul şi obiectivele studiului 

 
Deoarece la culturile succesive experimentale în care s-au folosit două specii de bază: 

ridichi de toamnă şi sfeclă roşie, precedate în acelaşi sezon de patru culturi secundare: salată, 
spanac, ridichi de lună şi ceapă verde s-au constatat fenomene de intoleranţă, care au determinat 
scăderea ori compromiterea producţiei, s-a impus necesitatea studierii mai aprofundate a relaţiilor 
dintre speciile folosite în formulele de asociere prin succesiune, cu scopul de a preciza cauzele 
intoleranţei şi a depista eventualitatea existenţei unor efecte alelopatice. 

Obiectivele studiului au fost următoarele: 
• Stabilirea influenţei culturii anterioare de spanac asupra încolţirii, răsăririi, desimii şi 

a ritmului de creştere al plantelor de sfeclă roşie. 
• Studierea comparativă a influenţei a patru culturi anterioare: salată, spanac, ridichi 

de lună şi ceapă verde asupra răsăririi şi creşterii sfecle roşii în primele 20-30 zile de 
la răsărire. 

• Stabilirea influenţei sfeclei roşii şi a ridichilor de lună asupra răsăririi şi creşterii în 
primele faze de vegetaţie a spanacului. 

• Definirea cauzelor care influenţează negativ încolţirea, răsărirea, desimea de după 
răsărire şi creşterea plantelor la începutul vegetaţiei în combinaţiile de culturi 
succesive cu spanac şi sfeclă roşie. 
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Condiţiile de experimentare 
 

Pentru a putea urmări şi controla mai bine factorii ce pot interveni în fenomenul de 
intoleranţă dintre speciile cercetate s-a adoptat metoda de studiu în recipienţi cu volum limitat de 
sol, sol recoltat din stratul arabil (15-20 cm) sau din recipienţi în care s-a cultivat planta legumicolă 
studiată. 

Metoda testelor pentru studiul efectelor alelopatice în spaţiu şi volum de substrat limitate a 
fost adoptată şi de către alţi cercetători – vase de vegetaţie (Becker– Dillingen, 1956, Hösslin, 1964) 
sau germinatoare în cazul studierii efectului alelopatic al extractelor de plante asupra germinării 
seminţelor speciilor receptoare (Jefferson, Pennacchio, 2003). 

Experienţele s-au desfăşurat în cursul anilor 2008-2010. 
S-a efectuat un număr de şapte teste de încolţire şi creştere a plantelor în primele faze de 

vegetaţie, metoda de lucru fiind specifică pentru fiecare experiment în parte.  
 

 Material şi metodă 
 
 Pentru a evidenţia cauzele care influenţează proporţia germinării şi răsăririi plantelor ca şi 
dinamica de creştere a acestora, în primele 30-40 zile de la răsărire s-au efectuat teste în recipienţi 
cu volum limitat de sol, recoltat din culturile anterioare, în care s-au semănat seminţele plantei 
succesive. La spanac s-a folosit soiul Matador cu o facultate germinativă de 88% iar la sfecla roşie 
soiul Detroit, cu germinaţie de 72% din total glomerule. 

În unele teste pentru control s-a folosit şi sol din cultura de ridichi de lună, soiul 
International 2, sol din cultură de salată, soiul Polul Nord, sol din cultura de ceapă verde sau sol de 
pe porţiuni necultivate cu o plantă anterioară. 

Unele date importante pentru delimitarea influenţei factorilor au fost prelucrate şi 
interpretate statistic după metoda analizei varianţei. 

 
Rezultate şi discuţii 

 
În primul test de cultură a sfeclei roşii după spanac se constată o întârziere a germinaţiei şi 

răsăririi precum şi o proporţie mult mai redusă de plante răsărite faţă de semănătura efectuată într-
un sol necultivat cu o cultură anterioară (tabelul 8). 

 
Tabelul 8 

Răsărirea plantelor de sfeclă roşie (din 60 glomerule) în solul  
cultivat anterior cu spanac şi necultivat 

 
După spanac Sol necultivat anterior 

Proporţia % Proporţia % 
Nr. zile de 
la semănat  Nr. plante

Din total Faţă de F.g. 
Nr. 

plante Din total Faţă de F.g. 
4 zile - - - 6 10,0 13,9 
6 zile 11 18,3 25,5 39 65,0 90,3 
8 zile 26 43,3 60,2 57 95,0 131,9 

10 zile 23 38,3 53,2 60 100,0 138,9 
 

Dacă în varianta martor proporţia de plante răsărite depăşeşte numărul de glomerule 
germinabile ajungând la 138,9%, datorită încolţirii fructelor secundare din glomerulele mai mari, în 
varianta după spanac proporţia de plante răsărite ajunge la 60,2% după 8 zile şi scade uşor după 10 
zile de la semănat, unele plante fiind atacate şi distruse de boli specifice de sol cum sunt cele care 
produc căderea plantelor (Pythium sp.). 

Plantele de sfeclă roşie răsărite în solul cultivat în prealabil cu spanac au un ritm de creştere 
mai redus decât cele din varianta martor (tabelul 9). 
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Tabelul 9 

Dinamica de creştere a plantelor de sfeclă roşie în solul cultivat anterior cu spanac  
şi cel necultivat  

Masa plantei la vârsta de: 
20 zile 30 zile 40 zile 

MV SU MV SU MV SU 

Cultura 
anterioară 

g % % g % % g % % 
Spanac 0,0944 000 47,1 8,47 0,2172  000 68,2 8,19 0,2732  00  74,7 8,24 
Necultivat 
anterior 

 
0,2004 

 
100,0 

 
7,92 

 
0,3183 

 
100,0

 
7,85 

 
0,3470 

 
100,0

 
8,47 

             DL (p 5%) = 0,04                   DL (p 1%) = 0,06                           DL (p 0,1%)  = 0,08 
 

Deoarece în evoluţia germinării şi răsăririi plantelor precum şi a creşterii au intervenit şi 
aspecte de natură fitopatologică, testul cultivării sfeclei roşii după spanac s-a repetat, comparând 
această variantă cu o formulă care a dat rezultate bune în experienţele de câmp: sfeclă roşie în 
succesiune după ridichi de lună. Pentru a înlătura influenţa nefavorabilă a bolilor de sol pământul a 
fost dezinfectat cu soluţie de sulfat de cupru 1% şi fertilizat periodic cu o soluţie de azotat de calciu 
0,5-1% 

Datele privind dinamica răsăririi plantelor de sfeclă roşie arată ca în primul test o întârziere 
a răsăririi plantelor în solul cultivat anterior cu spanac faţă de solul cultivat cu ridichi (tabelul 10). 

 
Tabelul 10 

Dinamica răsăririi plantelor de sfeclă roşie, greutatea verde şi conţinutul de SU, după 25 
de zile de la răsărire în semănătura după spanac şi ridichi 
Procentul de plante răsărite raportat la nr. de 

glomerule 
Masa plantelor Sol din cultură 

de 
5 zile 6 zile 7 zile 9 zile 12 zile g/pl % SU % 

Spanac 6,67 29,3 97,3 150,7 213,3 1,06    000 86,9 7,78 
Ridichi de lună 36,0 98,7 144,0 193,3 209,0 1,22 100,0 8,28 

DL (p. 0,1%) 0,08  
 
Faţă de procentul de răsărire al sfeclei roşii de 38,3% realizat în primul test, după dezinfecţia 

solului şi în condiţiile unei fertilizări moderate răsărirea ajunge la 213,3% după spanac şi la 209,0% 
după ridichi de lună, ceea ce înseamnă că în medie dintr-o glomerulă au germinat mai mult de două 
seminţe. 

Aceste rezultate demonstrează în mod clar faptul că proporţia de răsărire a plantelor de 
sfeclă roşie este puternic afectată de bolile de sol care atacă şi distrug germenii în curs de încolţire şi 
că prin dezinfecţia solului se poate înlătura acest neajuns. Întârzierea răsăririi ca şi greutatea mai 
redusă a plantelor de sfeclă roşie poate fi atribuită unui fenomen de alelopatie în cazul cultivării 
după spanac. 

Pentru stabilirea influenţei sfeclei roşii asupra culturii de spanac s-au efectuat teste repetate 
în recipienţi cu volum limitat de sol, urmărind răsărirea şi creşterea plantelor în primele faze de 
vegetaţie. 

Într-o primă probă de încolţire şi răsărire a spanacului semănat în sol cultivat anterior cu 
sfeclă roşie şi cu ridichi de lună rezultatul a fost surprinzător (tabelul 11). 

În solul cultivat anterior cu spanac, după patru zile de la semănat au răsărit 10,7% din total 
seminţe, pentru ca în ziua următoare procentul de plante apărute să scadă la 9,3 iar după şase zile să 
dispară şi acestea, prezentând simptome specifice bolii cauzate de Pythium sp. Spanacul după 
ridichi a răsărit în proporţie de 45,3 % faţă de facultatea germinativă de 88% înregistrată pe hârtie 
de filtru, atacul bolilor de sol fiind mai redus decât la prima variantă. 
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Tabelul 11 
Numărul de plante de spanac răsărite, din  75 semănate, în solul cultivat anterior cu 

 sfeclă roşie şi ridichi 
Numărul de zile de la semănat 

4 zile 5 zile 6 zile 
Sol din cultură de  

Plante % Plante % Plante % 
Sfeclă roşie 8 10,7 7 9,3 0 0 

Ridichi 14 18,7 30 40,0 34 45,3 
Pentru a înlătura efectul nefavorabil a factorilor fitopatologici şi cel al nutriţiei minerale 

deficitare, s-a efectuat un test cu pământ dezinfectat cu soluţie de sulfat de cupru 1% şi fertilizat 
periodic cu o soluţie de azotat de calciu 0,5-1% folosind recipienţi cu un volum mai mare de 4 dm³ 
pentru fiecare variantă. S-au semănat câte 40 de seminţe pe câte 6 rânduri la fiecare variantă. La 
începerea răsăririi după 4 zile de la semănat şi în următoarele 2-3 zile varianta de cultură a 
spanacului după sfecla roşie are procentul cel mai scăzut de răsărire (tabelul 12 şi figura 4). 

 
Tabelul 12 

Dinamica răsăririi plantelor de spanac în solul cultivat anterior cu sfeclă roşie, 
 ridichi de lună şi necultivat (plante din 40 seminţe) 

Plante răsărite pe rând (40 seminţe) 
După sfecla roşie După ridichi Sol necultivat 

Data 
 

Durata de 
la 

semănat Număr % Număr % Număr % 
26.09 4 zile 1,33 3,33 6,50 16,25 9,67 24,18 
27.09 5 zile 9,33 23,32 20,50 51,25 27,50 68,75 
28.09 6 zile 24,83 62,08 31,67 79,18 33,17 82,92 
30.09 8 zile 28,33 70,83 30,50 76,25 31,83 79,57 
2.10 10 zile 29,00 72,50 29,34 73,35 30,67 76,68 
6.10 14 zile 25,33 63,33 25,83 64,58 28,33 70,83 
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Fig. 4. Dinamica răsăririi plantelor de spanac în solul cultivat anterior cu ridichi de lună, 

sfeclă roşie şi necultivat anterior (Mt) 
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După 10 zile de la semănat procentul de răsărire se egalizează practic la toate cele trei 
variante.  

S-au constatat diferenţieri în ritmul de creştere al plantelor în cele trei variante de succesiune 
(tabelul 13). 
 

Tabelul 13 
Dinamica de creştere a plantelor de spanac în sol cultivat anterior cu sfeclă roşie, 

 ridichi de lună şi necultivat (g/plantă) 
Numărul de zile de la răsărire 

10 zile 20 zile 30 zile 
Cultura 
anterioară 

g/pl % SU% g/pl % SU% g/pl % SU% 
Sfeclă roşie 0,1114 100,0 10,86 0,3817 100,0 10,79 1,0692 100,0 9,77 
Ridichi de lună 0,1667 149,6 9,67 0,4443 116,4 10,01 1,4103  *** 131,9 9,63 
Necultivat 0,1546 138,8 9,12 0,4317 113,1 10,21 1,2397  ** 115,9 9,75 

       DL (p 5%) = 0,12                      DL (p 1%) = 0,16                       DL (p 0,1%)  = 0,22 
 
Ritmul cel mai intens de creştere al plantelor de spanac, exprimat prin masa verde a 

plantelor, în dinamică la intervale de 10 zile, se constată la varianta de cultură după ridichile de 
lună, iar cel mai slab, în solul cultivat anterior cu sfeclă roşie (figura 5). 

 

 
Fig. 5. Aspectul semănăturii de spanac după 4 zile de la răsărire, după sfeclă roşie 

(stânga) şi după ridichi de lună (dreapta) 
 
Întârzierile în dinamica răsăririi plantelor de spanac, în solul cultivat anterior cu sfeclă roşie 

ca şi ritmul mai lent de creştere al plantelor în primele 30 zile de la răsărire, în condiţiile în care 
solul a fost dezinfectat şi fertilizat uniform în toate variantele experimentale, demonstrează 
existenţa unei influenţe alelopatice negative în succesiunea sfeclă roşie – spanac. 

Într-un alt test, în care sfecla roşie s-a însămânţat după 4 culturi anterioare: salată, spanac, 
ridichi de lună şi ceapă verde, în sol dezinfectat cu CuSO4 1% şi fertilizat suplimentar răsărirea a 
început după 5 zile de la semănat şi a avut o dinamică diferită în cele 4 variante experimentale 
(figura 6). 

La 9 zile de la însămânţare la toate variantele proporţia de plante răsărite trece de 100% din 
numărul glomerulelor iar în solul cultivat în prealabil cu spanac, ridichi şi ceapă verde ajunge să 
depăşească 200%, ceea ce înseamnă că dintr-o glomerulă au germinat un număr mai mare de 
seminţe.  

Se constată deasemenea că germinarea glomerulelor de sfeclă roşie, după ridichile de lună 
are ritmul cel mai intens, după două zile de la debut ajungând la 98,67 % şi după 3 zile la 144 %, în 
timp ce în solul cultivat anterior cu spanac, după 2 zile procentul de răsărire a sfeclei roşii este de 
numai 29,33% şi după 3 zile de 97,33%. Ritmul cel mai lent de răsărire se înregistrează în varianta 
de sol cultivat anterior cu salată, în care proporţia de răsărire la finalul testului nu depăşeşte 115 %. 
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Fig. 6. Dinamica răsăririi plantelor de sfeclă roşie (pl./15 glomerule) semănate succesiv după 

patru culturi anterioare 
 

Diferenţe s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte ritmul de creştere al plantelor în primele 25 de 
zile de la răsărire (tabelul 14). 

Tabelul 14 
Dinamica de creştere a plantelor de sfeclă roşie, după patru culturi anterioare (g/pl) 

Masă verde Substanţa uscată De la 
răsărire 

Planta  anterioară 
g/pl % g/pl % 

10 zile  Salată  
Spanac  
Ridichi  
Ceapă verde  

      0,15 
      0,17 
      0,23   **

      0,16 

100,0 
119,2 
154,1 
106,2 

0,0082 
0,0097 
0,0129 
0,0097 

5,92 
5,70 
5,61 
6,06 

20 zile 
 

Salată  
Spanac  
Ridichi  
Ceapă verde  

      0,63 
      0,57  00 

      0,62 
      0,87  **

100,0 
91,1 
98,1 

138,4 

0,0471 
0,0344 
0,0480 
0,0663 

7,48 
6,04 
7,74 
7,62 

25 zile 
 

Salată 
Spanac  
Ridichi  
Ceapă verde 

      1,46 
1,06 000 

1,22  000 

      1,76  ***

100,0 
72,6 
83,4 

120,9 

0,0925 
0,0825 
0,1010 
0,1321 

7,31 
7,78 
6,28 
7,50 

                                                   DL (p 5%)    = 0,04        
                                                   DL (p 1%)    = 0,06       
                                                   DL (p 0,1%) = 0,08 
 

După cum rezultă din datele tabelului 14 plantele de sfeclă roşie au avut cea mai slabă 
dezvoltare după 20-25 zile de la răsărire în varianta după spanac cu diferenţe distinct şi foarte 
semnificative faţă de martor. Sfecla roşie după ridichi are o creştere mai bună decât după spanac 
diferenţele de greutate masă verde fiind în toate etapele mai mari şi asigurate statistic dacă cele 
două variante se compară între ele. Şi masa uscată a plantelor de sfeclă roşie şi procentul de S.U. 
sunt mai scăzute în varianta după spanac faţă de aceea de după ridichi. Se poate spune că, înlăturând 
influenţa nefavorabilă a factorilor fitopatologic şi de nutriţie, întârzierea germinaţiei şi a răsăririi şi 
creşterea mai slabă a plantelor de sfeclă roşie în primele 20-25 de zile de la răsărire, în solul cultivat 
anterior cu spanac pot fi atribuite efectului alelopatic. 
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Greutatea mai mare a plantelor de sfeclă roşie după salată şi ceapă verde a fost influenţată de 
desimea mai redusă (figura 7).  

În varianta după ceapă verde, care a dat rezultate foarte bune în experienţele de câmp 
creşterea mai bună se poate atribui şi nutriţiei minerale, deoarece ceapa verde se dezvoltă în 
principal pe baza substanţelor de rezervă din bulbi (arpagic) şi consumă mai puţine elemente din 
sol, în schimb lasă în sol o cantitate mare de resturi organice alcătuită din rădăcinile fibroase. 

 

 
Fig. 7. Aspectul plantelor  de sfeclă roşie la 20 de zile de la răsărire, cultivate după salată 

(I), spanac (II), ridichi de lună (III) şi ceapă verde (IV) 
 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 

Pe baza rezultatelor obţinute în experienţele comparative de câmp cu două specii de legume: 
ridichi de toamnă şi sfeclă roşie, folosite în culturi succesive de bază şi cu câte patru specii în 
culturi anterioare, în condiţiile pedo-climatice ale localităţii Bistriţa, precum şi a unui studiu 
executat în recipienţi cu volum limitat de sol, privind efectele acestei succesiuni, se pot trage 
următoarele concluzii: 

• Formulele de culturi succesive studiate permit încadrarea în perioadele favorabile de 
vegetaţie, în condiţiile pedoclimatice ale localităţii Bistriţa, asigurând parcurgerea vegetaţiei 
atât la culturile anterioare cât şi la cele de bază. 

• Durata de vegetaţie în câmp a culturilor anterioare (salată, spanac, ridichi de lună, ceapă 
verde), înfiinţate primăvara, este de 42-53 zile, încheindu-se până la sfârşitul lunii mai. 
Culturile anterioare înfiinţate din toamnă parcurg vegetaţia în 184 – 196 zile, incluzând şi 
perioada inactivă de iarnă dar se recoltează cu 30-40 zile mai devreme decât dacă sunt 
înfiinţate primăvara.  

• În general culturile anterioare şi cele succesive asigură producţii normale cu excepţia 
combinaţiilor reciproce cu ridichi de lună + ridichi de toamnă şi spanac + sfeclă roşie. 
Rezultatele de producţie sunt mai bune atunci când unele culturile anterioare: salata, 
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spanacul şi, ceapa verde, sunt înfiinţate din toamnă, ceea ce permite pregătirea terenului şi 
înfiinţarea culturilor de bază mai timpuriu. 

• Pentru cultura de ridichi de toamnă cele mai bune plante anterioare sunt spanacul şi ceapa 
verde, la care se obţin sporuri de producţie de 27,6% şi respectiv 16,3%, asigurate statistic, 
în comparaţie cu martorul la care cultura anterioară a fost salata. În aceste succesiuni 
ridichile de toamnă înregistrează cele mai ridicate valori ale beneficiului şi ratei profitului.  

• Sporul de producţie la ridichile de toamnă se justifică prin desimea mai ridicată a plantelor 
înainte de recoltare, aceasta fiind de 10,3 - 12,5 plante/m² la succesiunile după spanac şi 
ceapă verde, de 8,5 - 9 plante/m² la cea după salată şi de numai 2,4 - 4 plante/m² la cultura 
după ridichile de lună. 

• Cultura de ridichi de toamnă după ridichile de lună dă producţii foarte scăzute, practic o 
treime (32,3%) faţă de varianta martor, din cauza densităţii reduse a plantelor produse de 
dăunătorii cruciferelor, în special de puricii cruciferelor (Phyllotreta sp.). 

• Fenomenul de incompatibilitate între ridichi se constată şi în cazul culturii secundare; 
cultura de ridichi de lună realizează 6,5 t/ha, cultivată după ridichile de toamnă şi 15,6 t/ha 
la cultura ce a urmat după sfecla roşie, cauza principală fiind atacul mai intens de dăunători 
în solul mai puternic infestat. 

• Culturi anterioare cele mai potrivite pentru sfecla roşie sunt ceapa verde şi ridichile de lună 
după care se obţin producţii de 32,9-35,9 t/ha, cu sporuri foarte semnificative de 33,5% şi 
respectiv 22,1% faţă de varianta martor (sfecla roşie cultivată după salată), asigurând în 
acelaşi timp şi beneficiile cele mai ridicate şi valorile maxime ale ratei profitului în 
comparaţie cu toate celelalte culturi. 

• Spanacul ca plantă anterioară culturii de sfeclă roşie este cu totul neindicat deoarece făcând 
parte din aceeaşi familie botanică transmite boli de sol care determină reducerea desimii 
plantelor de sfeclă şi scăderea producţiei la jumătate faţă de variantele cu ceapă verde şi 
ridichi de lună ca plante anterioare şi cu 40% faţă de varianta martor (salată + sfeclă roşie). 

• Din aceleaşi cauze cultura de spanac de iarnă urmând după sfecla roşie prezintă o desime 
foarte scăzută iar producţia este practic compromisă. 

• Formule de culturi succesive, cu specii din aceeaşi familie botanică: ridichi de lună + ridichi 
de toamnă şi spanac + sfeclă roşie, care prezintă o anumită incompatibilitate şi care au fost 
folosite mai mult cu un interes experimental, nu pot fi luate în considerare în producţie, 
deoarece din cauze fitopatologice dau producţii foarte scăzute sau sunt compromise. 

• Valoarea cea mai ridicată a producţiei, raportată la ha, în condiţiile preţurilor de achiziţie din 
2002, se obţine la salată, la ridichile de lună şi la ceapa verde, dintre culturile anterioare, la 
ridichile de toamnă  şi la sfecla roşie ca şi culturi de bază. Însumând producţia globală 
(valorică) a culturilor din formulele succesive, pe primele locuri se situează variantele: 
ridichi de lună + sfeclă roşie şi salată + ridichi de toamnă.  

• Costurile de producţie cele mai mari se înregistrează la culturile anterioare, din cauza 
volumului mare de muncă manuală şi la unele (salată, ceapă verde) datorită costului ridicat 
al materialului săditor, astfel că la aceste culturi costurile de producţie ajung la 91-127 mil. 
lei/ha. Culturile de bază necesită costuri de producţie mult mai reduse (74,8-89,6 mil. lei/ha) 
datorită gradului mai ridicat de mecanizare. Combinaţiile care înregistrează costurile cele 
mai mari sunt cele cu salată + ridichi şi salată + sfeclă roşie. 

• Productivitatea muncii cea mai ridicată se obţine la culturile care au folosit forţă de muncă 
vie mai puţină: sfecla roşie (145 mii lei/oră) şi ridichile de toamnă (123,3 mii lei/oră), 
urmând salata şi ridichile de lună (108,3 şi respectiv 105,4 mii lei/oră). Aceste valori sunt de 
2,8-3 ori mai mari decât costul orei convenţionale de muncă manuală.  

• Beneficiul cel mai mare se obţine la salată, ridichi de lună şi ridichi de toamnă (37,8 mil., 
36,2 mil. şi 35,2 mil. lei/ha). Aceiaşi indicatori economici determină şi nivelul eficienţei 
economice, rata medie a profitului fiind de 39,3 % la ridichile de toamnă, de 37,0 % la 
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sfecla roşie şi de 34,7 % la ridichile de lună, valori mai scăzute fiind înregistrate la spanac şi 
ceapa verde (cca 26 %). 

• Însumând producţiile şi valorile indicatorilor economici la formulele de culturi succesive se 
constată că cea mai rentabilă combinaţie pentru ridichile de toamnă este cu spanac, ca plantă 
anterioară, iar pentru sfecla roşie cu ridichi de lună sau cu ceapă verde. 

• Studiul privind posibilitatea existenţei unor efecte alelopatice la speciile de legume din 
culturile succesive, efectuat în recipienţi cu volum redus de sol, demonstrează importanţa 
acestui mod de cercetare în stabilirea gradului de toleranţă între culturile succesive, 
secundare şi principale. 

• Studiul efectuat scoate în evidenţă cauzele incompatibilităţii culturilor de spanac şi sfeclă 
roşie în succesiune obişnuită (spanac + sfeclă roşie) sau inversă (sfeclă roşie + spanac). 

• Principala cauză ce determină răsărirea slabă, nerealizarea şi menţinerea desimii 
corespunzătoare a plantelor de sfeclă roşie după spanac este de natură fitopatologică, 
plantele fiind atacate şi distruse atât în stadiul de încolţire, cât şi după răsărire de agenţi 
patogeni specifici, ca Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Phoma betae. Proporţia de 
plante răsărite şi viabile scade la o treime, iar greutatea plantelor se reduce cu 25,3 % faţă de 
semănătura în sol necultivat anterior. 

• Răsărirea şi desimea plantelor de spanac în primele 10-15 zile după răsărire, în cultură după 
sfecla roşie, în solul nedesinfectat în prealabil, sunt afectate de atacul aceloraşi patogeni şi 
semănătura poate fi compromisă total, sau redusă la jumătate comparativ cu o altă cultură 
anterioară (ridichi de lună) în cazul unei desinfecţii uşoare cu Previcur 0,2 %. 

• Desinfecţia solului cu o soluţie de sulfat de cupru 1 % elimină factorul fitopatologic din 
competiţia reciprocă dintre spanac şi sfecla roşie, procentul de răsărire şi desimea plantelor 
după răsărire nefiind afectată nici în succesiunile reciproce nici în succesiunea după ridichi 
de lună sau în sol necultivat anterior. 

• Creşterile mai reduse ale plantelor de spanac în solul cultivat anterior cu ridichi de lună, în 
comparaţie cu succesiunea după sfeclă roşie în substraturi desinfectate scot în evidenţă 
influenţa nutriţiei minerale nesatisfăcătoare, determinată de consumul excesiv al plantei 
anterioare, plantele prezentând simptome evidente de carenţă, în special de azot. Prin 
desinfecţie şi fertilizare corespunzătoare ridichile arată o influenţă alelopatică pozitivă atât 
pentru sfeclă roşie cât şi pentru spanac. 

• Întârzierea răsăririi plantelor cu 1-2 zile şi ritmul mai lent de creştere în greutate al plantelor 
în succesiunea reciprocă spanac - sfeclă roşie, faţă de alte variante de succesiune, după 
înlăturarea factorului fitopatologic şi de nutriţie minerală, demonstrează că între cele două 
specii se manifestă efectele negative ale fenomenului de alelopatie. 

• Se recomandă extinderea şi aprofundarea cercetărilor fenomenului de alelopatie la plantele 
legumicole, inclusiv prin metode biochimice minuţioase, pentru a fundamenta măsurile 
tehnice privind rotaţia, culturile succesive şi intercalate. 

• Se recomandă cultivatorilor de legume din zona Bistriţa şi alte zone cu condiţii naturale 
asemănătoare, următoarele formulele de cultură succesivă: 

o Spanac + Ridichi de toamnă 
o Ridichi de lună + Sfeclă roşie 
o Ceapă verde + Sfeclă roşie 

• pentru asocierea celor două culturi de bază folosite în experienţe. 
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INTRODUCTION 
 
Successive and associated systems for vegetable cultivation consisting of two or more 

species on the same land area during a season are seen as opportunities for more intensive land use, 
for increasing productivity and enhancing the economic efficiency of crops. Their success depends 
on the correct choice of suitable species and varieties in each area. 

Our own research was focused on the behavior of the two crops belonging to food roots: 
radish and red beet growing successfully after previous crops of: lettuce, spinach, small radish and 
spring onion. It was organized a comparative experiment on the teaching experimental field of 
Bistrita Agricultural School Group. 

Comparative experiences in the field to study the behavior of successive cultures, including 
the combination of spinach followed by red beet and the reverse sequence, red beet, followed by 
spinach, showed mutual intolerance phenomena, which have resulted in a decrease or even in the 
disparagement of production. To define the reasons it was necessary a more detailed study of the 
relations between the two species used in formulas for successive crops. The starting hypothesis 
was that eliminating the phytopathological factor and mineral nutrition reasons, the other reason 
could be the allelopathy. 

 
CURRENT STATUS OF RESEARCH ON THE BEHAVIOR OF 

SOME VEGETABLE SPECIES IN SUCCESSIVE CROPS 
 

Many authors have shown positive associations between cultures through succession or 
intercalation (Indrea, 1967, Aubert, 1975, Dumitrescu, Conea, 1986, Renaud, Dudouet, 1988, Stein, 
1995). Moreover, both the experience and tradition of some growers and rigorous research have 
found phenomena of incompatibility among the species used in combination (Bălăşcuţă, 1993, 
Stein, 1995). 

We are mainly interested in the relationship among the species belonging to 
Chenopodiaceae family (spinach, red beet, sugar beet and fodder beet) which are considered to 
have negative influences (Becker- Dillingen, 1956, Inderjit, 2006, Hegab et al., 2008). 

On the other hand, the researches have revealed that some species of Brassicaceae family 
have beneficial effects in relation to other plants (Jimenez-Osorino, Gliessman, 1987). 

Phenomena of allelopathy in species of the family Chenopodiaceae have been reported by 
other authors. Thus, in experiments conducted in vegetation pots at the Vegetable Institute of 
Weihenstephan in Germany it was demonstrated the incompatibility between the species spinach, 
red beet, swisschard and orache (Becker - Dillingen, 1956, Hösslin, 1964) without finding out the 
reasons. In laboratory experiments were found the allelopathy influences of leaves aqueous extract 
of wild species of Chenopodiaceae (Atriplex bunburyana, Atriplex tomentosa, Maireana georgei 
and Enchylaena tomentosa) on lettuce seed germination (Lactuca sativa), but also on the 
germination of their own seeds (Jefferson, Pennacchio, 2003).  

Rice (1984) places beets on top of cultivated species with allelopathy effects. In the case of 
successive crops, allelopathy effects are caused by the allelochemical substances resulted from the 
decomposition of organic waste of the previous plant and these are more evident at the beginning of 
decomposition period rather than later (An, Pratley, Haig, 1998). 

 
RESEARCH ON BEHAVIOR OF RED BEET AND RADISH IN SUCCESSIVE 

CROPS AFTER LETTUCE, SPINACH, SMALL RADISH AND SPRING ONION 
 

The aim and the objectives of the research 
 
The main purpose of the experimental research was to monitor the behavior of two food root 

crops: red beet and radish, in succesive culture after four previous early growing crops: spinach, 
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lettuce, small radish and spring onion in order to establish the cultivation optimal formula in the 
natural conditions specific to Bistrita area and the ones alike. 

To achieve the main purpose there were established the following objectives: 
• Specify the deployment periods of previous crops and basic crops (red beet, radish); 
• Track the influence of the previous crops on the degree of sprouting and growth for 

the basic crops plants; 
• Establish the plant density for the successive main crops, the level and quality 

production in function of the previous culture; 
• Secondary crop yield assessment in the first experimental year and in the second 

after the two basic crops: red beet and radish; 
• Establish the basic crop production depending on the previous plant of the sequence 

diagram; 
• Evaluation of economic efficiency indicators of crops taken individually and of the 

different sequentially forms of culture. 
 

MATERIALS AND METHOD 
 

The species and cultivars used in basic crops were  radish, Roşie de Iernut variety, red beet - 
Bordo variety and in previous crops: lettuce, Silvia variety, spinach, Matador variety, small radish, 
Redo variety and spring onion, Stuttgart variety. The seeds were purchased from Agrosem and 
Unisem, having physical and agrophysiological characteristics corresponding to the necessary 
quality standards. 

There were eight experimental variants, each of the two main cultures being preceded by 4 
secondary crops. In the first year, spring crops were established earlier, in the second year the crops 
of lettuce, spinach and spring onion were established in autumn and the early radish only in spring. 

The experience has been placed in the blocks divided in three repetitions. 
We have followed the progress of cultures and the periods of their life, the density of plants 

before harvest, the commercial production obtained from each culture and economic efficiency 
indicators. 

The production results were statistically processed and interpreted according to variance 
analysis method. 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

In natural conditions specific to Bistrita both previous crops and main successive crops fell 
within the normal periods of growth. 

Because during the first experimental year, due to some organizational reasons, previous 
crops were established in spring, with some delay, the duration of vegetation was shorter. For the 
crops: lettuce, spinach and onion, in the second year culture period extended to winter, but the 
harvest was done 30-40 days earlier. 

Previous cultures have influenced density of plants belonging to the basic crop:  radish and 
red beet. 

To an optimal density per m² achieved by thinning about 12 -14 plants for radish and 21 - 22 
plants for red beet, good results have been registered for radish after spinach and spring onion and 
red beet after small radish and spring onion. Plant density decreases greatly for the radish grown 
after lettuce and especially after small radish, and for red beet cultivated after spinach, the main 
cause being pest attacks and diseases which occur even in the early stage of seed germination, 
sprouting and growing of young plants. 

Basic crop production: radish and red beet. Analyzing the production of radish produced 
each year, after four previous crops, the differences are quite conclusive. 
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Production data in each experimental year show that radish give the best results in 
successive crops after spinach. 

 Production of radish cultivated after spinach exceeds the witness production -radish 
cultivated after lettuce - by 34.9% in 2000 and 21.1% in 2001. Spring onion is a favorable crop for  
radish providing a production higher with 11.8% and 21.4%  compared to control crop but these 
values are not statistically assured because of high limit differences (LSD), caused by a higher 
variation production in repetition. 

Small radish, as we expected, were totally unsuitable for crop succession before radish. In 
this case, production declines obviously and it is only 18% in 2000 and 44.9% in 2001 compared to 
the production version control: lettuce + radish. 

The main cause for decreasing production is the massive attack of flea (Phyllotreta sp.) 
which sometimes destroys sprouting plants causing large damage of the crop and plant growth 
retardation, plants being partly affected by the attack. In the second experimental year Decis 25 EC 
treatments were applied (0.3 l/ha) even in early stages of radish crops and as a result plant density 
and production level were better than in the first experimental year. 

As for cultivating red beet in successive crop, in terms of entire production, after four 
previous crops, it was ascertained that during the two experimental years, the highest production 
was obtained in combination with spring onion followed by the combination with small radish.  

Red beet production grown: after spring onion has exceeded 30 t/ha each year with very 
significant increases of 46% in 2000 and 24.3% in 2001 compared to the version when the red beet 
was cultivated after lettuce, taken as witness. 

A special situation is when red beet is cultivated in succession after spinach, a plant of the 
same botanical family (Chenopodiaceae), red beet production drops to less than half comparing 
with the good crop variants, the differences being very significant. Besides a significant lower plant 
density of red beet culture cultivated after spinach, it can be assumed that the phenomenon of 
allelopathy occurs. 

No matter of previous crops, red beet production is higher in the second year of experience, 
when seeding beet took place earlier; some of the crops (lettuce, spinach, spring onion) being 
established since autumn. 

 
Production of previous secondary crop. In the first experimental year, as stated before, 

previous crops were established in spring, with cabbage as pre-crop. The seeding of these cultures 
was delayed because of the unfavorable climatic conditions in March and also because of the need 
of preparing and organizing the experimental field. 

In the second experimental year, the crops of lettuce, spinach and spring onion have been 
created since autumn in two variants, after radish and after red beet. Radish were sown a month 
earlier than in 2000 (in spring) more stringent measures of protection being taken. Thus, the 
vegetation took place normally, harvesting being performed in time. 

In 2000 the previous cultures had normal yields, excepting the small radish, grown on the 
land where cabbage was cultivated the previous year (1999) and they were attacked from the 
beginning by cruciferous fleas (Phyllotreta sp.); the culture being  practically compromised. 

In 2001  the productions of former crops, following  radish and red beet have been equal to 
lettuce and spring onion, higher for small radish after  radish due to stringent and high measures of 
phytoprotection (15.6 t/ha) when they were grown after the red beet. Spinach had a normal crop 
production after radish and the culture was almost compromised when was cultivated after red beet. 

 
Cumulative production of successive variants crops.  
Taking into account the average yields for the two experimental years for both, the former 

plant and the basic culture, the summation may be a classification of policy alternatives according 
to the total harvest.  

Thus, in combination with radish, first falls lettuce (38.82 t/ha) followed by spinach (34.17 
t/ha) and spring onion (32.25 t/ha). The combination of small radish + radish ranks last place.  
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In the case of red beet, previous crops that provide the highest total harvest are (in 
decreasing order): lettuce (48.2 t/ha), spring onion (47.43 t/ha) and small radish (37.04 t/ha). The 
combination of spinach + red beet ranks last place. 

The difference between the first two combinations is very small so that the distinction can 
be made only after a profitableness cost calculation. 

 
Economic efficiency of successive combinations. Based on data about physical and value 

production, labor requirements, costs of production, it has been established the labor productivity, 
the benefit and profit rate for each crop related to the average of the two experimental years. All 
calculations were made taking into account both economic and financial elements (ROL) of 2002.  

As the table reveals, the most profitable crops are the basic ones, radish and red beet, which 
although does not record the highest benefit, but because of the lower costs, make a profit rate of 
39.3% in the first case and 37.0% in the second case. 
For the same cultures it is found the highest labor manual productivity (123.3 and 145.1 thousands 
ROL/hour).  

Secondary former crops, at average production levels, record high values of global 
production, good prices for revaluation, but high production costs, making the profit rate lower, 
except for small radish and lettuce for which the economic efficiency indicator value records 34.7%  
as first crop and 29.7% as second crop. 

Labor productivity for these crops is around 100,000 ROL/hour, about 2.8 - 3 times higher 
than the cost of conventional employment time (35,000 ROL/h).  

To assess the efficiency of the successive crops formulas, economic indices of cultures were 
calculated, on the basis of the sum yields obtained for experimental variants, for the combinations 
which achieved the best production results. 

Evaluations of economic efficiency reveal clearly the differences among successive crops. 
Thus, for cultivation radish, spinach combination provides the greatest benefit, the lowest cost and 
the highest profit rate (37.7%).  

As for red beet crop preceded by small radish or spring onion, economic results are even 
more spectacular, reaching benefits of 91.167 million ROL/ha in the first case and to 85.052 million 
ROL/ha in the second case and the profit rate is 48.2% and 46. 6%. 
 
STUDY ON THE POSSIBILITY OF EXISTANCE OF SOME ALLELOPATHYC EFFECTS 

FOR THE VEGETABLE SPECIES CULTIVATED AS SUCCESSIVE CROPS 
 
Purpose and objectives 

 
Because for the successive experimental crops where were used two basic species: radish 

and red beet, preceded in the same season by four secondary crops: lettuce, spinach, small radish 
and spring onion were found phenomena of intolerance, which led to decreased production or even 
compromised it, it was necessary to study further the relationship between the species used in 
combination formulations by succession, in order to clarify the causes of intolerance and to detect 
the event of any allelopathic effects 

 
The objectives of the study were: 

• Establishing the influence of spinach as previous culture on the emergence, 
sprouting, density and growth of the red beet plant. 

• A comparative study of the influence of four previous crops: lettuce, spinach, radish 
and green onion on the red beet emergence and its growth in the first 20-30 days 
after emergence. 

• Establishing the influence of red beet and small radish on the emergence and 
vegetation growth in the early stages of spinach. 
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• Defining the causes which have a negative influence on sprouting, emergence, 
density after emergence and early plant growth in the combinations of successive 
crops with spinach and red beet. 

 
Experimental conditions 

 
To better monitor and control the factors that may intervene in the phenomenon of 

intolerance of the researched species, it was adopted the study method in containers with limited 
volume of soil, soil collected from arable layer (15-20 cm) or from the containers where the studied 
plant was cultivated. 

The testing method for studying the allelopathic effects in limited space and volume of 
substrate was adopted by other researchers – using vegetation pots (Becker-Dillingen, 1956, 
Hösslin, 1964) or germination vessels in the case of studying the allelopathic effect of plant extracts 
on seed germination for the recipient species (Jefferson, Pennacchio, 2003). 

The experiments were conducted during 2008-2010. 
A number of seven tests of sprouting and plant growth in the early stages of vegetation were 

performed, the working method being specific for each experiment. 
 

MATERIALS AND METHOD  
 

To highlight the causes that influence the proportion of germination and plant emergence as 
well as their dynamic growth in the first 30-40 days after emergence, tests were conducted in 
containers with limited volume of soil collected from previous crops, in which plant seeds were 
sown in succession. From spinach was used the Matador variety having 88% germination and for 
red beet the Detroit variety with 72% germination from the total clusters.  

In some tests for the control the soil was the one previously used for the culture of small 
radish, variety International 2, lettuce, variety Polul Nord and spring onion or of uncultivated state.  

The important data for the demarcation of the different factors influence were statistically 
processed and interpreted by the method of variance analysis.  

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

 
In the first test of red beet crop cultivation after spinach it was observed a germination and 

emergence delay and a much smaller proportion of emerged plants if compared with a crop on a soil 
uncultivated previously. 

If for the control the proportion of emerged plants exceeds the number of germinable 
clusters, reaching 138.9% due to secondary fruit sprouting from larger clusters, for the variant after 
spinach the proportion reaches 60.2% after 8 days and decreases slightly after 10 days after sowing, 
some plants being attacked and destroyed by specific soil diseases such as those producing the 
plants falling (Pythium sp.). 

Emerged red beet plants grown in soil previously cultivated with spinach have a lower 
growth rate than the control variant. 

Because in the development of germination and plant emergence as well as in growth were 
involved issues of phytopathological nature, the test of red beet cultivation after spinach was 
repeated, comparing this version with a formula that has yielded good results in field experiences: 
red beet in succession after radishes. To remove the bad influence of soil diseases, the soil was 
disinfected with a solution of copper sulphate 1% and fertilized regularly with a solution of calcium 
nitrate 0.5-1% 

The data concerning the springing dynamic show in the first test a late springing for the 
plants cultivated after spinach comparing with radish. 
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Comparing to the percentage of red beet emergence of 38.3% in the first test, after soil 
disinfection and moderate fertilization the emergence reached 213.3% after spinach and 209.0% 
after radishes, which means that on average a glomerulus have more than two seeds germinated. 

These results clearly show that the proportion of red beet plant emergence is strongly 
affected by soil diseases that attack and destroy the germination and through soil disinfection this 
deficiency can be removed. Late emergence as well as a lower weight of the red beet plant can be 
attributed to a phenomenon of allelopathy in the case of cultivation after spinach. 

To establish the influence of the red beet culture on the spinach repeated tests were 
conducted in containers with limited volume of soil, following the emergence and plant growth in 
the early stages of vegetation. 

 In a first test of sprouting and emergence of spinach grown in soil previously planted with 
red beet and radishes, the result was surprising. 

In the soil previously cultivated with spinach, after four days from sowing have sprung up 
10.7% of total seeds, for the next day the percentage of plants appeared to fall to 9.3% and after six 
days they disappear completely presenting symptoms of the disease caused by Pythium sp. Spinach 
after radishes emerged at a rate of 45.3% compared with 88% the germination recorded on filter 
paper, the ground disease attack being lower than in the case of the former variant. 

To remove the unfavorable effect of the phytopathological factors and that of mineral 
nutrition deficiency, a test was performed with soil disinfected with solution of copper sulphate 1% 
and regularly fertilized with calcium nitrate solution 0.5-1%, using containers with a larger volume 
than 4 dm³ for each variant. There were sown 40 seeds on 6 rows for each variant. At the emergence 
start, after four days from sowing and within the following 2-3 days of culture, the version of 
spinach after red beet has the lowest percentage of sprouting. 

After 10 days from sowing the percentage of sprouting practically is equal for all three 
variants. 

Most intense pace of spinach plants growth, expressed through the fresh matter, in dynamic 
every 10 days, was found for the variant of culture after radish and the lowest in soil previously 
cultivated with red beet. 

There were found differences in the growth of plants in the three sequence variants. 
Delays in emerging dynamic of spinach plants, grown in soil previously cultivated with red 

beet as well as a slower plant growth in the first 30 days after emergence, while the soil was 
disinfected and fertilized uniformly in all experimental variants, demonstrate the existence of an 
allelopathical negative influence for the succession red beet - spinach.  

In another test, when the red beet was seeded after 4 previous crops: lettuce, spinach, small 
radish and spring onion, in 1% CuSO4 disinfected soil and supplementary fertilized, the emergence 
began after 5 days from sowing and had a different dynamic in the 4 experimental variants. 

At 9 days after sowing for all cultivated variants the percentage of emerged plants is higher 
than 100% of the number of clusters, and for the previously cultivated soil with spinach, radish and 
spring onion even exceed 200%, which means that from one cluster germinated a higher number of 
seeds. 

It was also found that the germination of red beet clusters, after small radish is most intense 
after two days reaching 98.67% and after 3 days 144%, while in soil previously cultivated with 
spinach, after two days, the emergence percentage of red beet is only 29.33% and after 3 days 
97.33%.  
 Differences were recorded also in terms of plant growth during the first 25 days after 
emergence.  

Red beet plants had the weakest growth after 20 to 25 days after emergence when they were 
cultivated after spinach with distinct and very significant differences comparing with control. Red 
beet after radish has a better growth than after spinach, green mass weight differences at all stages 
being higher and statistically significant if the two variants are compared between them. Also the 
plant dry mass of red beet plants and D.M. percentage are lower when cultivated after spinach than 
after radish. We can say that, removing the unfavorable influence of phytopathologycal factors and 
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of nutrition, delayed germination and emergence and weaker growth of red beet plants in the first 
20-25 days after emergence, on the soil previously cultivated with spinach can be attributed to the 
effect of allelopathy. 

 
CONCLUSIONS 

 
Based on the results obtained in the comparative experiences of two species of field 

vegetables: radish and red beet, used in successive basic crops with four species as previous 
cultures, in the pedo-climatic conditions of Bistrita municipality, we can draw the following 
conclusions: 

• The best previous crops for radish are the spinach and spring onion, for which are achieved 
production increases of 27.6% and 16.3%, provided statistically compared with the control 
for which the previous crop was lettuce. 

• Radish crop after the small radish gives very low yields, practically one third (32.3%) 
compared to control, due to the damage caused by specific cruciferous pests, particularly 
cruciferous flea (Phyllotreta sp.). 

• High production of radish is consistent with the higher density of plants before harvest, 
being 10.3 to 12.5 plants/m² in succession after the spinach and spring onion, by 8.5 to 9 
plants/m² after the lettuce and only 2.4 to 4 plants/m² after small radish. 

• Of secondary crops, following in the second year of culture, after radish, is noticed that 
lettuce had a production of 24.4 t/ha, spinach of 10.2 t/ha, higher values than when these 
crops are after red beet. The phenomenon of incompatibility between the two varieties of 
radish is found also in the case of secondary culture, the crop of small radish yielding 6.5 
tons per ha, planted after radish and 15.6 t/ha in culture that followed the red beet, the main 
cause being a more intense attack by pests in  the stronger infested soil.  

• The best previous crops for red beet, are spring onion and small radish after which the 
production being 32.9 to 35.9 t/ha, with very significant increases of 33.5% and 22.1% 
compared to control (red beet crop after lettuce).  

• Spinach as previous plant for red beet crop is totally inadvisable because being part of the 
same botanical family transmitted soil diseases that reduce plant density and lower the 
production of red beet to half comparing with spring onion and small radish variants as 
previous plants and with 40% of the control variant (lettuce + red beet).  

• For the same reasons the crop of winter spinach after red beet will have a very low density 
and production is essentially compromised. 

• Using the purchase prices of 2002 shows that the highest production value, reported to 
hectares, is obtained from lettuce following the small radish and spring onion (165 million, 
141 million and 121.5 million ROL/ha), as previous crops and radish (129.8 million 
ROLi/ha) and red beet (102.5 million ROL/ha) as basic crops.  

• In line with higher production value and relatively lower costs, the biggest benefit is 
obtained from lettuce, small radish and radish (37.8 million, 36.2 million and 35.2 million 
ROL/ha). The same economic indicators determine the level of economic efficiency, profit 
rate being 39.3% for radish, 37.0% for red beet and 34.7% for small radish, lower values 
being recorded in the case of spinach and spring onion (about 26%).  

• Summing the values of economic indicators of successive crops formulas is found that the 
most cost-effective combination for radish is with spinach as previous plant, and for red beet 
with small radish or spring onion.  

• Culture of red beet after spinach registers a late emergence, a lower percentage of 
emergence, greater loss of plants after emergence and dynamics of plant weight gain lower 
than in formula successive crop after radish or in soil uncultivated with a previous plant. 

• Culture of spinach after red beet presents the same shortcomings: emergence delay, lower 
percentage of emerged plants, higher losses after plant emergence and slower weight gain 
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during the first 10-30 days after emergence than the control variants (after radish or 
untilled).  

• The main cause of low percentage of germination and emergence as of the great plants loss 
during the first 6-10 days after emergence is the ground attack diseases, especially those of 
the genus Pythium, which destroy plants during germination or during the first 8-10 days 
after emergence.  

• Late emergence and slower dynamics of weight gain in the first phase for the culture in soil 
disinfected with 1% copper sulphate and fertilized regularly with 0.5-1% calcium nitrate 
shows that between the two species, spinach and red beet the negative effects of the 
phenomenon of allelopathy are present. 
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