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The Johnson grass is very good adapted to a wide range of soils, 
climatic and biological conditions. In the presence of some agrochemical, 
chemical, biological and physical factors. Staring from this issue in the 
present work we studied the biological modifications which occur in the plant 
of Sorghum halepense growth in BBCH stages 10 – 69. Also total N, protein, 
P and K content in rhizomes, steam, leaves and panicle was determined. The 
chemical analyzes was conducted after a reported method, the N quantity 
was established after Kjeldahl method  the amounts of P and K was 
determinate using the colorimetrical method. After chemical analysis the 
result reveals that the highest total N quantity is present in the first growth 
stages.  The N total content varied between 0,450% and 2,442%, and the 
highest concentration was determined in BBCH 18.Potassium content in 
Johnson grass plants ranged between 0,8% and 3,95%. For phosphorus 
content great fluctuation were not recorded, (0,3 – 1,0). 

Key words: Johnsongrass, nitrogen, potassium, phosphorus, growth 
stages 

Modul de dăunare al buruienilor este foarte diferit şi mai subtil decât al altor 
organisme dăunătoare prezente în culturile agricole [1, 2, 10]. 

Studiile efectuate arată că buruienile produc mari pierderi culturilor agricole, 
de la 50 la 100% din potenţialul de producţie, cel puţin pe 60 % din suprafaţa 
cultivată a ţării, pierderi care sunt de regulă ignorate, dar a căror înlăturate ar putea 
cel puţin dubla producţie principalelor plante agricole din ţara noastră.  

Pe baza mărimii daunelor provocate de costrei, Holm [6,7],  situează această 
buruiană între primele 10 buruieni dăunătoare din întreaga lume. 

MCWhorter, [8], afirmă că periculozitatea costreiului rezultă din concurenţa 
cu plantele de cultură în folosirea nutrienţilor, apei, luminii.  

Sorghum halepense este considerată ca fiind una dintre cele mai dăunătoare 
buruieni din lume, un număr de 53 de ţări au raport costreiul „ca fiind o problemă 
majoră”. Pagubele foarte mari, produse de această specie au condus la dorinţa de a 
cunoaşte în detaliu conţinutul acesteia în substanţe nutritive. S-a plecat de la 
considerentul: că pentru a combate această „buruiană problemă” trebuie să 
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cunoaşte foarte bine fenofazele în care cantitatea de substanţe nutritive din rizomi 
se diminuează. 

Costreiul în comparaţie cu alte graminee prezintă conţinutul cel mai ridicat 
în proteine. Primăvara, toamna şi iarna valorile acestuia au fost 6,62%, 8,06% şi 
3,81%, în seră, conţinutul cel mai ridicat în fosfor a fost prezent la costrei. 
Conţinutul de cobalt, mangan şi cupru este în cantităţi moderate comparativ cu alte 
graminee [12, 9, 3, 4]. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În vederea efectuării analizelor de laborator privind nutriţia plantelor a fost 

necesară recoltarea probelor. Recoltarea probelor s-a făcut prin deplasarea în zig-zag 
pentru a acoperii cât mai bine suprafaţa. La recoltarea probelor de plantă s-a avut în 
vedere acumularea unei cantităţi suficiente de material vegetal. 

Plantele de costrei au fost puse în pungi de hârtie şi transportă în laborator 
pentru analize. 

Pentru determinarea azotului total din plantele de costrei s-a utilizat metoda 
Kjeldahl. Aceasta se bazează pe faptul că substanţele organice prin fierbere cu acid 
sulfuric concentrat, în prezenţă de catalizator se descompun eliberând elementele lor 
componente sub diferite forme: carbonul ca bioxid de carbon, hidrogenul şu oxigenul ca 
apă, iar azotul este transformat cantitativ în azot amoniacal: 

Determinarea cuprinde trei etape succesive: 
 mineralizarea materiei organice; 
 distilarea amoniacului;  
 titrarea amoniacului.  

Cantitatea de fosfor a fost determinată prin metoda colorimetrică. Metoda se 
bazează pe faptul că anionii acidului ortofosforic din soluţia de analizat reacţionează 
cu trioxidul de molibden (MoO3), formând un heteropoliacid fosfomolibdenic. 

Metoda colorimetrică a fost folosită şi în dozarea potasiului. Metoda se bazează 
pe măsurarea intensităţii emisei atomii de K excitaţi într-o flacără de aer-acetilenă  [11]. 

Conţinutul de proteină brută (%) al plantei s-a calculat prin înmulţirea cantităţii de 
azot total cu un coeficient numit factor de convertire (6,0). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În tabelul 1, sunt redate rezultatele obţinute privind conţinutul plantelor de 
costrei în azot, proteină, potasiu şi fosfor în diferite faze de BBCH (12-67). 

Conţinutul în azot al plantelor de costrei a variat între 0,450% şi 2,442%, din 
analizele chimice efectuate a reieşit că cea mai mare cantitate de azot s-a obţinut în 
faza BBCH 18. Din datele prezentate în tabelul 1 se poate observa că în primele 
faze de vegetaţie cantitatea de azot total este mai mare. Comparativ cu datele din 
literatură cantitatea de azot total obţinută din plantele de costrei este mai mică 
decât cantitatea de azot total obţinută la grâu. 
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Tabelul 1 
Conţinutul în azot, potasiu, fosfor şi proteină al plantelor de costrei 

Faza BBCH Nt (%) Conţinut în 
proteină K2O (%) P2O5 

mg 
BBCH – 12 (două 
frunze/perechi/verticele desfăşurate) 2.006 12.036 3.66 0.5 

BBCH – 13 (trei frunze desfăşurate) 0.959 5.754 2.83 0.3 
BBCH – 14 (patru  frunze 
desfăşurate) 2.398 14.388 2.64 0.4 

BBCH – 15 (cinci  frunze 
desfăşurate) 2.049 12.294 1.19 0.5 

BBCH – 16 (sase  frunze 
desfăşurate) 2.003 12.018 2.41 0.5 

BBCH – 17 (şapte frunze 
desfăşurate 2.136 12.818 1.37 0.5 

BBCH – 18 (opt frunze desfăşurate) 2.442 14.652 3.95 0.4 
BBCH - 21 (primul lăstar vizibil) 0.450 2.7 2.90 0.7 
BBCH - 22 (al doilea lăstar) 0.500 3.0 3.86 0.6 
BBCH-39 (lăstarul are lungimea 
maximă) 1.003 6.018 0.79 1.0 

BBCH 40 (începutul formării masei 
vegetative) 1.570 9.42 1.47 0.55 

BBCH-50 (apariţia organelor florale/ 
înspicare) 0.741 4.446 0.95 0.74 

BBCH-51- (boboci florali vizibili) 0.910 5.46 0.86 0.5 
BBCH-59 – (primele petale vizibile) 0.959 5.754 0.96 0.6 
BBCH – 61 (10 % din flori/plante 
înflorite(deschise) 1.12 6.72 1.11 0.65 

BBCH – 63 (30 % din flori/plante 
înflorite(deschise)) 1.046 6.276 0.90 0.7 

BBCH – 67 (majoritatea petalelor au 
căzut/s-au uscat) 0.959 5.754 0.8 0.40 

 
Costreiul în comparaţie cu alte graminee prezintă conţinutul cel mai ridicat 

în proteine. Conţinutul cel mai mare de proteine s-a înregistrat în primele faze de 
vegetaţie (14.652), iar cel mai scăzut conţinut de proteină a fost obţinut în faza de 
înfrăţite (2.7). La apariţia organelor florale, la înspicare, conţinutul de proteină 
creşte, în comparaţie cu conţinutul înregistrat la faza de înfrăţire. 

Potasiul în plantă a fluctuat între 0,8% şi 3,95%. Cantitatea de potasiu 
determinată din plantele de costrei a fost superioară cantităţilor de potasiu 
determinate la porumb şi grâu. Conţinutul de potasiu determinat din plantele de 
costrei (0,8-3,95)  fiind atât de mare în comparaţie cu cel al grâului (0,6-0,7) şi 
porumbului (0,25-0,5), ne determină să afirmăm că superioritatea acestei buruieni 
faţă de aceste plante de cultură este dată şi de acest element, cu importanţă foarte 
mare în reglarea regimului hidric şi în fotosinteză.  

Variaţia fosforului în plantă nu a fost foarte mare (0,3 – 1,0), cantitatea de 
fosfor obţinută din plantele de costrei este mai mică decât cea determinată la 
porumb şi grâu, conform datelor din literatură [5]. Cea mai mare cantitate de fosfor 
s-a obţinut în faza de dezvoltare BBCH 39 (lăstarul are lungimea maximă).  
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Figura 1 Reprezentarea conţinutului în azot, potasiu, fosfor şi proteină al plantelor de 

costrei, în diferite faze de vegetaţie (BBCH) 
 

Conţinutul frunzelor în azot, fosfor, proteină, potasiu este redat în figura 2. 
În faza BBCH 39, (lăstarul are lungimea maximă), s-a înregistrat cantitatea cea mai 
mare de azot total (2,049%) şi proteină (14,94) din frunze. Conţinutul cel mai mic 
de proteină (6,276) şi azot total (1,046%) s-a înregistrat în faza BBCH 63, când 
30% din flori/plantă sunt deschise. 
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Figura 2 Reprezentarea grafică a  cantităţilor de azot, potasiu, fosfor şi proteină 
determinate în frunzele de  costrei, în diferite faze de vegetaţie (BBCH) 

 

Potasiu în frunzele de costrei a avut valori cuprinse între 0,62% (faza BBCH 
59) şi 1,78% (BBCH 39). Conţinutul de potasiu în frunze scade odată cu maturarea 
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plantei. Fosforul în frunzele de costrei a prezentat valori cuprinse între 0,5 mg şi 
0,8 mg.  

Figura 3 ilustrează datele privind conţinutul în azot, proteină, potasiu şi 
fosfor al tulpinilor de costrei în diferite faze fenologice. 

Tulpina de costrei are un conţinut scăzut de azot total, valorile rezultate în 
urma analizelor chimice fiind cuprinse între 0,523% şi 1,0%, de asemenea în 
tulpină s-a înregistrat cea mai mică cantitate de proteină, valorile obţinute fluctuând 
între 3,138 şi 6,0.  

0,785
0,654

0,523

1

0,61 0,698
0,523

0,78
0,57

0,72
0,91

0,49

0,8
0,59

0,73 0,650,7

0,95

0,6

0,86

0,4
0,55 0,5 0,55

0

1

2

3

4

5

6

7

BBCH-39 BBCH 40 BBCH-50 BBCH-51 BBCH-59 BBCH – 61 BBCH – 63 BBCH – 67

Nt (%)
K2O (%)
P2O5 mg
Conţinut în proteină

 

Figura 3. Conţinutului în azot, proteină, potasiu şi fosfor al tulpinilor de costrei, în 
diferite faze fenologice (BBCH) 

Conţinutul cel mai scăzut al rizomilor în azot total (0,610%) s-a înregistrat în 
faza fenologică BBCH 63, când 30% din flori sunt deschise (fig. 4). Cantitatea 
maximă de azot total şi proteină obţinută în rizomii de costrei s-a obţinut în faza de 
înspicare (BBCH 50).  

De remarcat este cantitatea mare de fosfor înregistrată în rizomi (1,0 mg 
P2O5). 

În panicul conţinutul cel mai mare de azot total (1,482 %) şi proteină (8,892) 
s-a înregistrat în faza BBCH  63, când 30% din flori sunt deschise (fig. 5).  

În faza BBCH 51, bobocii florali sunt vizibili, s-a obţinut cea mai mare 
cantitate de potasiu (2,54%).  
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Figura 4 Conţinutului în azot, proteină, potasiu şi fosfor al rizomilor de costrei în 

diferite faze fenologice (BBCH) 
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Figura 5 Reprezentarea grafică a conţinutului de azot, proteină, potasiu şi fosfor din 

panicul în diferite faze fenologice (BBCH) 

În ceea ce priveşte conţinutul în fosfor, al inflorescenţelor, nu s-au realizat 
variaţii mari (0,5-0,7 mg). 

CONCLUZII 

Conţinutul în azot total al plantelor de costrei a variat între 0,450% şi 
2,442% (faza BBCH 18). Din datele obţinute s-a observat că în primele faze de 
vegetaţie, cantitatea de azot total este mai mare.  

Costreiul în comparaţie cu alte graminee prezintă conţinutul cel mai ridicat 
în proteine. Conţinutul cel mai mare de proteine s-a înregistrat în primele faze de 
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vegetaţie (14.652), iar cel mai scăzut în faza de înfrăţite (2.7). 
În ceea ce priveşte cantitatea de potasiu, valoarea maximă (3,95%) s-a 

înregistrat în fenofaza BBCH 18 (opt frunze desfăşurate). Conţinutul de potasiu 
determinat din plantele de costrei (0,8-3,95%)  fiind atât de mare, în comparaţie cu 
cel al grâului (0,6-0,7%) şi porumbului (0,25-0,5%), ne determină să afirmăm că 
superioritatea acestei buruieni faţă de aceste plante de cultură poate fi dată şi de 
acest element, cu importanţă foarte mare în reglarea regimului hidric şi în 
fotosinteză. 

Cea mai mare cantitate de fosfor (1,0 mg) s-a obţinut în faza de dezvoltare 
BBCH 39 (când  organele vegetative ale costreiului au realizat dezvoltarea 
maximă).  

Analizând conţinut de azot total şi proteină din organele costreiului, a reieşit 
că cea mai mare cantitate este înmagazinată în frunze (1,8%Nt, respectiv 11,12 
proteină). 

Dintre organele analizate a reieşit că inflorescenţele conţin cea mai mare 
cantitate de potasiu (1,92%).  

Cantitate cea mai mare de fosfor, obţinută din organele costreiului, s-a 
înregistrat în rizomi, acest rezultat susţinând afirmaţia „rizomii sunt depozitele de 
energie ale speciei Sorghum halepense”. 
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