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AN. J.C.C.s. SFECLA DE ZAHAR, 1968, VOL. 1

COMPORTAREA NOILOR SOIURI POLIPLOIDE DE
SFECLA DE ZAHAR CREATE ÎN ROMANIA

COMPARATIV CU UNELE SOIURI VALOROASE STRAINE

Z. STANESCU, MARIA BMSAN, N. ARFIRE,.
MARIA KOVATS şi P. PANA

In ultimii ani au fost create in ţara noastră mai multe soiuri poli
ploide de sfeelă de zahăr. In urma studierii capacităţii de producţie şi
aînsuşirilor acestor soiuri în cîmpuri experimentale şi în unele unităţi

cultivatoare, situate in diferite zone din ţara noastră, au fost introduse
in producţie soiurile Românesc Poli 1 şi Românesc Poli 7.

Pentru a stabili valoarea lor faţă de unele soiuri recunoscute ca
~i'~Jf~t:r~ in Europa, soiurile româneşti R. Poli 1 şi R. Poli 7 au fost
~ mai multe staţiuni experimentale, comparativ cu 8 soiuri

Kleinwanzleben (R. F. a Germaniei) şi cu 3 soiuri create la
(Danemarca). Aceste soiuri sint cultivate pe suprafeţe

în Europa (R. F. a Germaniei, Austria, Franţa, Italia etc.), Asia,
ultimul timp şi în S.U,A.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Dintlce soiurile româneşti au fost studiate: Romănesc Poli 1, de tip
cu rezistenţă ridicată la cercosporioză, Romanesc Poli 3,

~i~;~~t"; (N) şi Românesc Poli 7, de tip normal (N) cu un conţinut
r în zahăr.

Sc,iUl,ile germane se caracterizează în general prin conţinut ridi
producţie mare de rădăcini şi calităţi tehnologice bune.

ele aparţin următoarelor tipuri: K1einwanzleben Poly
productiv (E), Kleinwanzleben Po1ybeta 24 de tip foarte
Kleinwanzleben Polybeta 30 de tip foarte zaharat (ZZ),

l(]l~ili",ân:d"bE,n Polybeta 31 de tip zaharat (Z), Kleinwanzleben Cerco-
foarte zaharat (ZZ), Kleinwanzleben Cercopoly 31 de

{~~~j~~~~~l~~;~~K~le~iJn~w~a~n~zt~lebenCercopoly 32 de tip normal (N) şide tip productiv (E).
Cercopoly 30, 31, 32 sint caracterizate ca

la atacul de cercosporioză.
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Da 1.C.C.S. Braşav producţia de zahăr extras (tabelul 1) a oscilat
intre 60 şi 72 q/ha. Soiul R. Poli 1 s-a clasat pe primul loc impreună

cu soiurile Kleinwanzleben E şi Kleinwanzleben Polybeta 24, cu sporuri
foarte semnificative de 10-9 q/ha. Soiurile R. Poli 7 şi R. Poli 3 s-au

mai slab, depăşind martorul cu sporuri nesemnificative de
Ele au fost depăşite de soiurile Maribo Rezista Poly şi

l'-IPlInwanZ1E,pen Polybeta 13, care au avut sporuri semnificative de
Deşi atacul de cercosporioză nu a fost intens, între soiuri

e,,:is1:at diferenţe importante. Cel mai rezistent s-a dovedit a fi soiul
notat cu 2,0, urmat de soiurile Kleinwanzleben Cercopoly 32,

cara"tE'ri:'at:e ca rezistente la atacul de cercosporioză.

de zahăr biologic (tabelul 1) a oscilat intre 67 şi 82 q/ha,
foarte semnificative de 12-9 q/ha realizind soiu

Kleir,wl1m:lelJen E, Kleinwanzleben Polybeta 24 şi Maribo
de soiul Kleinwanzleben Polybeta 13 cu un spor

7 q/ha. Celelalte soiuri nu au realizat sporuri de pro
se]mrlifi.cative faţă de soiul martor.

lj'~~cl~:r~~~;de rădăcini (tabelul 1) a fost cuprinsă intre 348 şi
soiurile româneşti, R. Poli 1 a dat producţii practic

SOIUl'"P Kleinwanzleben E, Kleinwanzleben Polybeta 24 şi

Poly, situîndu-se împreună cu acestea, pe primul loc.
nu au realizat sporuri semnificative faţă de martor.
arată că la Braşov, producţiile obţinute sint stabile

condiţii variate de climă de la un an la altul, fiind

în perioada de răsărire a sfeclei, toaluna răcoroasă ,şi uşor dcficitară în
precipitaţii.

Da Staţiunea experimentală Dovrin (jud, Timiş), experienţa a fost
executată in perioada anilor 1965-1967, fiind amplasată pe un cerno
.ziom freatic umed, Mersul vremii in această perioadă a fost favorabil
pentru sfecla de zahăr, cu excepţia toamnei din anul 1965, cÎnd s-au
inregistrat temperaturi ridicate şi precipitaţii insuficiente. Datorită ata
·cului intens de cercosporioză, plantele au fost defoliate in proporţie

ridicată, ceea ce a provocat scăderea conţinutului de zahăr şi pro
-ducţiei de rădăcini.

Da Centrul de încercarea soiurilar Olteniţa experienţele au fost
'executate in perioada anilor 1965-1967, pe un sol nisipo-lutos, cu
pinza de apă freatică situată la mică adincime.

Da I.C.C.P.T. Fundulea, experienţele au fost executate in anul
1967 in condiţii de irigare.

REZULTATELE DEŢINUTE

(1)

(2)
800 >< l(a

Dig ~ (1.2 -:- 41(,,)Factorul melasă - zahăr (MZ)

Ka este procentul ele cenuşă conductometrică ;
Diq - procentul de zahăr în pulpă;

800, 1,2 şi ':1: - coeficienţi,

Zahărul extras~ Dig - (1,2 + 4 Ka),

ÎJ~ care:

în· care:

DiU este procentul de zahăr în pulpă;

Ka ~ procentul de cenuşă conductometrică;
II 2, ";;1 4 - coeficienţi,

Dintre soiurile create in Danemarca au fost studiate: Maribo Stan
dard Poly, cu conţinut ridicat de zahăr şi producţie 'bună de rădăcini

(tip N), Maribo Continenta Poly, cu conţinut mijlociu de zahăr si pro-·
ducţie ridicată de rădăcini (tip N) şi Maribo Rezista Poly, cu conţinut
bun de zahăr, producţie mijlocie de rădăcini si rezistentă ridicată la.
cercosporioză (tip N), ..

Toate aceste soiuri sint plurigerme şi poliploide, cu excepţia soiu-·
lui Kleinwanzleben E care este diploid.

Ca martor s-au folosit soiurile diploide cultivate in zona respec-·
tivă : Cimpia Turzii 34, Bod 165 şi Lovrin 532.

Experienţele au fost executate la Institutul de cercetări pentru
cultura cartofului şi sfecIei de zahăr Braşov) la Staţiunea experimen
tală agricolă Lovrin (jud, Timiş), la Centrul de incercarea soiurilor Olte
niţa (jud, Ilfov) şi la Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice·
Fundulea (in condiţii de irigare).

Tehnica experimentală a fost aceeaşi in toate localităţile, folosin
du-se aşezarea in dreptunghi latin. Datele prezentate se referă la
ducţia de rădăcini, producţia de zahăr biologic, producţia de
extras, producţia de frunze, conţinutul de zahăr, conţinutul de cenuşă

şi factorul n1clasă-zahăr i,

Producţia de zahăr extras şi factorul melasă-zahăr au fost cal
culate folosind formulele stabilite de D rac h o v s c a si S an d e r
(1959) : .

Da LC'.C.S, Braşov, experienţele au fost executate in anii
1966, fiind amplasate pe un sol humico-semigleic, Din punct de vE,dE're
climatic, anul 1965 a fost normal pentru cultura sfeclei de zahăr,

cipitaţiile anuale însuluînd 590,8 rom, din care, în timpul vE'geta1;iei
au căzut 361,7 mm. În anul 1966 s-a inregistrat un deficit de nr'ppinit"t.t

1 Pentru o sfeclă foarte bună valorile factorului MZ sînt sub 20;
sfeclă bună între 20 şi 30, iar pentru o sfeclă slabă peste 30.



14 z. STA1,"SC;U.
5 CO;\IPORTAREA NOILOR SOIURI POLIPLOIDE DE SfECLA DE ZAHAR 15

31,2 4,3
25,7 2,3
27.2 1,5
30,1 2,1
28,9 3,7
27,0 1,4
28,9 3,2
31,2 5,0
21,4 1,3
25,7 1,7
24,3 4,7
25,4 1':;
30.1 2,3
27.1 4,5
22,1 3,9

N

"zahăr cenuşă

martor

35
47
62

prod. didiiclni

'*
**
*
*
*

**

5.7
7,7

10,3

+15
+9

* + 9
-1-10
+8
+7
+7
+ 6
+1
+3
+3
+2
+4
+9

(89)

+8
+6
+6
+4
+4
+3
+3
+2
+1
+1
+1

O
O
O

(75)

5,5
7,9
9,9

prod. de
zahur extras

q/ha

Producţiile medii, conţinutul de zahăr, cenuşă şi valorile factorului MZ la Sta·
ţiunea experimentalii Lovrin (1965~ 1967)

Kleinwanzleben Polybeta 30 şi la soiurile Kleinwanzleben Ccrcopoly.
Soiul R. Poli 1 are un plus de cenuşă faţă de martor de numai 0,020/0.

Factorul melasă-zahăr, care caracterizează calitatea tehnologică a
sfeclei, a fost cuprins intre 11,2 şi 14,1. Totuşi valoarea cca mai bună

a acestui indicator a fost realizată de soiul Kleinwanzleben Cercopoly
32 şi, in general, de soiurile recunoscute ca rezistente la atacul de
cercosporioză. Soiul R. Poli 1 are factorul MZ egal cu 13,6, ceea ce il
situează printre soiurile valoroase din acest punct de vedere.

Luind in considerare producţia relativă de zahăr extras (care con
stituie de fapt obiectivul principal al industriei zahărului) şi producţia

de zahăr biologic, reiese că intre soiurile R. Poli 1, Kleinwanzleben
Polybeta 24 şi Kleinwanzleben E situate pe primul loc diferenţele sint
minime. Soiul R. Poli 1 insă manifestă tendinţa de a avea producţia

de rădăcini ceva mai scăzută. Soiul R. Poli 1, avînd conţinutul de zahăr

ridicat şi pe cel de cenuşă favorabil, se va comporta mai l)ine în fabri
caţie decit cele două soiuri germane, deoarece dintr-o cantitate mai
redusă de rădăcini va realiza aceeaşi producţie de zahăr extras, ceea
ce contribuie la scăderea preţului de cost.

Rezultatele obţinute la Staţiunea experimentală Lovrin sint pre
in tabelul 2. Producţia de zahăr extras la cele 15 soiuri stu-

Tabel"l 2

[

2,4
2,4
2,2

pe cale conductometri:ă a f~st
superioritate se observa la sOlul

Producţiile medii. ,0nNo,,,].. ]

"') 1= lOci mai rezistent: 5 = cel mai atacat.

. 1) oscilează cu amplitudini destul de
Producţw de frunze (tabelul f' d realizată de soiul R. Poly 1,

mari, cea mai ridicată (353 q/ha) cun poly 31 (329 q/ha). R. Poli 7
d "1 Kl' leben erco ,urmat e S?lun ': em,:"anz 319 /ha). Cea mai scăzută producţie

(328 q/ha) ŞI Manbo Rezl~ta poly ( Eq269 q/ha).
s-a înregIstrat la sOlul Klemwanzleben ( •. 1 ltull'n limite destul

. , d'f ' de la un SOI a a
Canţmutul de zahar I era d h'r l-a avut soiul Kleinwanzleben

de strinse. Cel mai ridicat conţmut e Iza u
a

O50/0 urmat de soiul Klein-
b 30 d ,·t martoru c , , . '

Poly eta , care a epa?l . rile clasate pe primele locun R. Pol!
wanzleben polybeta 31. Dmtre SalU f acelaşi continut de zahăr ca şi
1 şi Mariba Rezista Poly au, prac ~c2-0,30/0. Soiurile Kleinwanzleben
martorul cu o uşoară diferenţa de , ontinut de zahăr destul de scă
E şi Kleinwanzh,ben polybeta 24 aU rfmui diferenţa in minus este de
zut în comparaţie cu martorul, la p
0,80/0, iar la al doilea de 0,70/0. .

Conţinutul de cenuşă determma!
practic egal la toate soiurile. O uşoara

Soiul

1(w5. E
Kws. P.24
R. Poli 1 9
l\larîbo R. P. 7 ,
Kws. P. 13 6 , 7
Maribo SI. P. 5 6
Kws. P. 31 5 6
R. Poli 7 5 6
R. Poli 3 4 6
Mariba c.P. 4 6
Kws. P. 30 3 4
Kws. Cp. 31 O 1
Cîmpia

(Mt.)Turzii
)\\v5. Cp. 30
Kws. Cp. 32 -2

DL 5% 6 7 51
70DL 1%) 8 10 98DL 0,1% 12 14



diate a oscilat intre 75Şi83iq/h~.SoWrileKleinw~nz~eben:OIYl~et~/~:,
R P'lHşi R Poli <7 prezintă spOl.un depr?,ducţle mti~ t' Ş! e pot
asigurate statistic.<Diferenţa dintr\'.el~nefllnddse(illd~caz~h~r Sextras
considera practic.egale.<Celelaltesolun au pro uc la

egală tU ap~dJ~ţi'.i.ljl~Li~~~?5~i~iogîcsOiurile Kleinw~nzleb\'n po~ybeta
24 MaiiboRezistapolY, RPoli 1 şi R.Po.li 7.depaşesc martOlul cu
15'---9 q/ha, sporurile fiind foarte distinct semillfIC~tl~e.. .

L.. d ţia de rădăcini, din cele 15 sOlun. studl~te ~umal 11
apro uc... 1 P 'mul loc se sItueaza soml Klem-

.au depăşitsemillflcatlvmartoru ci ţ.pnde 648 q/ha urmat de soiurile
\Va~zlebenPolybeta2\h~00~~~i~~l~olY şi Klein'wanzleben Polybeta
Klemwanzleben E, M _. - t 1 80 q/ha ca şi soiul Maribo

~3;n~~i~tr'p;{,~:';a:~~P:~W~a~uor~n c~or s.emnificatiV de. 7(: q/ha.
Dat fiind intensitatea ridicată a atac,-:lul de cercosponoz-,\ ca~e

roduce defolierea· plantelor. în f~ncţ.ie ;le reZIstenţa lor la aceasta oa a,
~roducţia de frunze caractenzeaza somnle sub ace~t a.sp:ect. . .

d " r de frunze soiurile R Poli 1 ŞI Klemwanzlebcn Cer
cOPol;jt1~~~a\~zat sporuri de 36 q/ha,. unnate de Klcinwanzleben
Cercopoly 32, Maribo Rezista Poly ŞI R Poh 7. . '.' ~,.

Cele mai scăzute producţii de frunze au. reahzat sOIUlIl~ ~lem
1 b polybeta 24 Kleinwanzleben E, Klemwanzleben Pollbeta 13

~a~~:ri~n532 (Mt.) car~ sînt cele mai puţin rezistente la atacul de cer-

cosporioză. . '1 t d' t
Conţinutul de zahăr est\' foarte fluctu.ant la ~.omne s u la e,

fiind cuprins între 16,0 şi 18,20/0. Soiul L<:~vnn ?32 fllnd
f

foarte.
t
~a~~

ros nu este depăşit practic de nici un SOI, deşI unele ac paI C In

aceeaşi grupă. . . 1 I o E
Cel mai scăzut conţinut de zahăr l-a avut soml. Klelm~anz e )en ,

'd' t- producţl'e de rădăcini urmat de soml Klemwanzlebencu o n Ica a . , - b' l' . d
Polybeta 24 situat pe primul loc la producţia de zahar 10 oglC ŞI e

rădăcinL
Seria de soiuri Kleinwanzleben. C:e:copol~, rezi~tentc la cerco

sporioză, au procentul de zahăr mal ndICat ŞI apropIat de al mar-

torului. h- .-
S · '1 R PolI' 1 si R Poli 7 avînd conţinutul de za ar mal sca

olun e. ." -' r t d pă grupa
zut decît al martorului cu 0,8-0,10/0, se claseaza l:ne~ I~ U. '.
soiurilor Kleinwanzleben Cercopoly, ceea ce este un mdlclu a reZIstenţeI,

lor la cercosporioză. . .' _ - . .
Dintre soiurile cu producţii mari de zal:,ăr blOl?gl? ŞI de radaCIni?

cel mai ridicat conţinut de zahăr se remarca la somnle R Poh 1 ŞI

R. po~:.baza rezultatelor obţinute la Lovrin se ajunge la c?n_cluzia. cii
nivelul producţiei de zahăr este determmat de natura genetIca a som-

- Analele voI. 1,
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lui (Lovrin 532), rezistenţa la atacul de cercosporioză (Klcinwanzleben
Cercopoly, R Poli 1) şi de mărimea producţiei de rădăcini.

Conţinutul de cenuşă a fost în general ridicat la toate soiurile
fără a exista diferenţe remarcabile între acestea. Soiurile R Poli 1
şi R Poli 7 se situează imediat după seria de soiuri Cercopolyşi sînt
superioare SoiUl'ilor cu producţie mare de rădăcini.

Factorul melasă-zahăr, fiind în jurul cifrd de 30, la cele mai
multe soiuri, indică o comportare bună în procesul de fabricaţie a
zahărului. Acest factor, dependent de conţinutul de zahăr şi de cenuşă,

este cel mai favorabil la martor, urmat de soiurile Cercopoly şi apoi
de soiurile R Poli 1, R Poli 3 şi R Poli 7. Cel mai puţin favorabil,
comparativ cu martorul, este la soiurile cu producţie mare de rădăcini

şi conţinut scăzut de zahăr (Kleimvanzleben Polybeta 24, Kleinwanz
leben E, Maribo Rezista Poly, Maribo Continenta Poly etc.).

Dintre soiurile cu producţii mari, cel n1ai favorabil factor D1dasă

zahăr se remarcă la soiul R Poli 1 şi R Poli 7.
În ceea ce priveşte producţiile relative de rădăcini şi zahăr, se

observă că, în condiţiile Staţiunii Lovrin, soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 7
realizează o producţie de zahăr egală cu a soiurilor Kleinwanzleben
Polybeta 24 şi Maribo Rezista Poly, care au producţii de rădăcini mai
ridicate. Aceasta atestă o comportare mai bună în procesul de fabri
caţie a soiurilor R Poli 1 şi R Poli 7. Valoarea tehnologică superioară

a soiurilor R Poli 1 şi R Poli 7 este pusă în evidenţă şi de diferenţele

mici care există Între producţiile relative de zahăr extras, zahăr biolo
gic şi rădăcini, în cOluparaţie cu soiurile Kleitnvanzleben Polybeta 24,
Maribo Rezista Poly şi Kldnwanzlebcn Polybeta 13.

In tabelul 3 sînt prezentate rezultatele obtinute la Centrul ele
încercarea soiurilor Olteniţa. Producţia de zahăr extras a fost cuprinsă

înhe 78 şi 87 q/ha. Din cele 15 soiuri studiate, numai 4 au dep'ăşit

martorul cu spormi de producţie asigurate statistic, dar nici un soi nu
s-a dovedit inferior martorului. Pe primul loc s-au situat soiurile
Kleinwanzleben Polybeta 13, R Poli 1, R. Poli 3 şi Maribo Standard
Poly. Diferenţele Între aceste 4 soiuri nu au fost însă semnificative.

Producţia de zahăr biologic a oscilat între 106 şi 121 q/ha. Cinci
soiuri au depăşit martorul cu sporul de 11~150/0 asigurat statistic.
Cel mai mare spor l-a realizat Kldnwanzleben Polybeta 24 (15 q/ba),
nrm,,+ cu diferenţa ndnsemnată de 1 q/ha de R. Poli 1 şi Kldnwanzleben

13. Soiurile R. Poli 3 şi Maribo Standard Poly se situează pe
al treilea, cu diferenţa de 3-4 q/ha faţă de primele. Celelalte
au producţii mai mari decît martorul dar sporurile nu sint asi

<'11r"1 p statistic.
Producţia de rădădni a osciiat intre 704 şi 880 q/ba. Opt soiuri

martorul Bod 165 cu sporuri semnificative cuprinse între
q/ha. Cea mai ridicată producţie au realizat-o soiurile Klein

Polybeta 24, Kldnwanzleben Polybeta 13, R. Poli 1 şi

7
6
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cu 0,3 grade polarimetrice. Soiul Kleinwanzleben Polybeta 24, care a
avut cea mai ridicată producţie de rădăcini, are conţinutul de zahăr

inferior martorului cu 1,4 grade polarimetrice, iar soiurile Kleinwanz
leben E şi Kleinwanzleben Polybeta 13 au un conţinut de zahăr infe
rior cu 1,2 şi respectiv cu 0,6 grade polarimetrice. Deci, soiurile
poliploide româneşti, in special R. Poli 3 şi R. Poli 1 sint superioare
soiurilor străine şi sub acest aspect. Atrage atenţia conţinutul de zahăr

mai ridicat al soiurilor Kleinwanzleben Cercopoly, rezistente la atacul
de cercosporioză.

La conţinutul de cenuşă, situaţia este opusă celei de la zahăr şi

anume, cele mai multe soiuri depăşesc martorul, ceea ce este o dovadă

a calităţii lor tehnologice mai scăzute. In general, conţinutul de cenuşă

este foarte rIdicat. Cel mai valoros soi sub aspectul conţinutului de
cenuşă a fost R. Poli 7, urmat de Kleinwanzleben Cercopoly 31, R.
Poli 1 şi R. Poli 3 care au ocupat o situaţie intermediară.

Factorul melasă-zahăr a fost foarte ridicat, ceea ce indică o cali~

tate tehnologică inferioară. Aceasta este cauzată de greutatea mare a
rădăcinilor, dar mai ales de incompleta maturitate a plantelor. Cel
mai valoros soi, sub acest aspect, este R. Poli 7, care are cea mai scă

zută valoare a factorului MZ(27), Soiurile R. Poli 1 (42,6) 'Ii R Poli 3
au factorul MZ destul de ridicat, dar mai favorabil decit al soiuri

cu producţii de rădăcini mari: Kleinwanzleben Polybeta 24 (47) 'Ii
E (47). Deci 'Ii sub aspectul factorului JVIZ soiurile R.

1 şi R. Poli 3 se comportă la fel ca soiurile Klelnwanzleben Poly
13 'Ii Maribo Standard Poly.
Din datele obţinute reiese că in timp ce la soiurile R Poli 3 şi

Poli 1 practic nu există diferenţe intre valorile relative ale produc
de zahăr extras, zahăr biologic 'Ii rădăcini, la soiul Kleinwanz
Polybeta 24 diferenţele sint foarte mari. Aceasta este o dovadă a

Că.lJnlfll tehnologice superIoare a soiurilor R Poli 1 şi R. Poli 3.
Rezultatele obţinute la I.C.C.P.T. Fundulea sint prezentate în tabe

4, La producţia de zahăr extras, soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 7 ocupă

loc, fiind practic egale cu soiurile Marlbo Continenta Poly,
Kteirlw,an:lle Cercopoly 31 şi 32. La producţia de rădăcini, soiurile

1 şi R. Poli 7 sînt depăşite cu sporuri semnificative numai de
Maribo Continenta Poly şi sint egale cu Maribo Rezista Poly,

POlybeta 24 şi Kleinwanzleben E. Ele depăşesc cele
soiuri, c1asîndu-se pe primele locuri la conţinutul de zahăr, în

celll!'iă 'Ii factorul melasă-zahăr.

Poli 1 ocupă locul doi, după Kleinwanzleben Cercopoly 32, ca
la atacul de cercosporioză iar R. Poli 7 locul trei.

Diagrama producţiilor indică, ca şi in celelalte localităţi, superio
rit"h," soiurilor R. Poli 1 şi R. Poli 7 in ce priveşte calitatea teh-

Tabelul il

I ' MZ la Centrul de
ţ ' tlll de zahăr cenuşă si valorile fac1QfU UI

Productiile medii, con InU ' .,. ' 5 1967)

. t' fost depă'ite-
Il S' '1 romanes I au ,

R. Poli 7, cu sporuri de 176-85, q.la... Ol~n,e POlvbcta ~'l şi au avut
semnificativ nurnai de SOlul h.lc~n" a,lz1~;.I: lzlcbcn Polybeta 13,
o producţie practic eş;ală cu, somnle ar~~~~~ntincntaPoly şi altele:
Kleinwanzleben E, Manbo ReZIsta P~oly, M 1 bell Cercopoly) ca ŞI
Soiurile rezistente la cercosponoza (Klemwanz e
R Poli 3 sint practic egale cu martorul. 1 .' fl'l'nd cuprinsă

. '1 t' l' 't foarteaJg l,
Producţia de frunze a oscI,a' m ImI e 'e a fost inregistrată la

între 200 şi 375 q/ha. Cea mal m':fe produc~ urmat soiul Kleinwarrz
soiul Kleinwanzleben Cercopoly 32" up~ carep l' 3 au depăsit martorul,

31 S · "1' R Pol! 1 SI R. o I ' 31 aleben Cercopoly , OlUll e . '1 Kl' . zleben Cereopoly ,cee
dind producţii practic egale cU SOlU cl11wa~" Soiul R. Poli 7 este

t . dovadă a rezistenţei lor la cercosp0110za.
ce es e o b t spect
practic egal cu martorul su aces a " t 1 de scăzut ca urmare-

Conţinutul de zah~r" in general, e:st~. de~uP li 3 Kleinwanzleben.
a greutăţii mari a rădăclml~r" NumaI sOlu111e 'ra;c p~larimetrice so~ul
Cercopoly 31 şi 32 au depaşlt cu 0,1 - 0,2. g R poli 7 este infenol"

S . 1 R Poli este egal cu martorul, Iar .U1artor. OlU .

incercarea soiurilor Olteniţa (196

Abaterea falii de mortar
FActor

md"h'r \ pmd."h'r \ pmd rli,!,d"i pmd zahiir cenuşii MZ

Soiul p extras b1010rn c fnllJl'.C

1scmnii. q/ha Isemnii. q/h a Iseml1iL qjha
% %

q/hn

** 16 0,6 0,00 423,. +14 * +127 +0,03 42,6
KW5. p, 13 +9 ,. ,

90 * +10 0,0
4\,1+9 * +14 ,.

+0,2 +0,02R, Poli 1
* +l? * + 66 +28 il,OO 40,7

R, Pati 3 +8
* +11

,. +8:1 * -68 ~O,2

TO,02 47,0
Mariba St. p, +7,2

+15 ** +176 **'" ~52
_\,4

+0,00 38,6
P,24 +7 +63 +0,1KW5. +6 + 6 + 31 -0,3 -0,06 27,0

1(\\,5, Cp, 32 +10 + 85 * + 8
+0,02 42,2

Poli 7 +6 -69 -0,1R.
+5 + 9 + 65 -0,8 +0,04 45,4

Kws. P, 31
+ 7 + 88

, + 1
-0,01 38,2

Maribo R,P, +5
+ 5 + 21 +28 +0,2

0,00 41,1
Kws. Cp. 31 +4

+ 4 + 40 _81 -0,3
+0,02 44,7

K\\'5, Cp, 30 +2
+ 9 -L 83 ., -61 _0,4

0,00 39,6
Mariba C.P, +2

,
-91 -0,1

+4 + 19 ) (0,55 39,6
KW5. P. 3 + (106) (704) (312) (15,1

47,lJ
Bod 165 (M\.) (78) ,. -112 _1,2 +0,02

-L 5 + 98
Kws. E O ,

5% 7,2 10,7 78
DL 14,3 105
DL 1% 9,7

9,1 140
DL 0,1% 12,8
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Tabelul 4

Producţiile medii, conţinutul de zahăr, cenuşă şi valorile factorului i\'\Z

la I.C.C.P.T. Fundulea (1967)

Abaterea fată de martor -
proil. de prod. zahăr

Factor .'"

Soiul
prod. riidăcinî prod. 5:'

zah(ir extras biologic frunze z:.Jhlir cenuşii MZ
32

1semnîf. Isemn ii. '\ semnif.
O"

q/1Ia q/hil q/ha q/hll % % za

R. Poli l +11 ** +13 *** + 92 ** +54 +0,2 -0,02 30,2 2.6

R. Poli 7 +11 ~, " +12 *;~
,

82 ** +33 +0.3 -0,02 29,1 3.4T

Maribo C.P. +10 ** +15 *** +149 *** +12 -0.6 +0,03 36,4 4.6

K\vs. Cr· 31 +10 ** +11 ** + 56 *' +11 -Il-a, 6 -o 03 27,5 2,6

Maribo R.P. +10 ** +14 *:1·* +113 *** +17 +0.6 -1-0:02 34.0 3,6

KW5. Cr· :J2 +10 ** +11 :1,* + 50 +46 +0,7 -0,01 28,9 1,8

R. poli 3
,

8 * -+ 9 :.- + 51 +41 +0,3 -0,02 29.1 :J,2
T

Kws. Cp. 30 + 7 :1' + 7 + 16 +16 +0,8 ~O,O3 27,0 2,6

KW5. p. 24 + 5 +10 ** +141 *,1·:1, -10 ~1,2 +0,03 38,7 6,2

KW5. p. 30 + 7
,

7 + 48 -40 +0,1 +0,02 :3:J.1 7,0
T

K,ws. E
,

4 + 9 ** +145 *** ~25 -],4 +0,Q2 38.5 8,8,-
1<.W5. P. 13 -+ 2 + 5 + 94 ** -19 -1,1 +0,02 37,:3 6,6

KW5. p. 31
,

1 + 4 + 56 * -34 -0,6 +0,02 a5,4 7,6,-
Mariba st. P. O

,
I +. 58 * -29 -0,9 0,00 :J4.6 7,0

T

Bod 165 (Mt.) (62) (79) (582) (116) (13,5) (0,42) 31,6 3,0

DL 5% 6,6 7.3 56

DL 1% 8,8 10,0 76

DL 0,1% 11,5 13,0 101

~) 1 =cel m,1i rezistent; \) = cel Hl<li atacat.

CONCLUZII

1. Dintre soiurile studiate timp ele 2-3 am 111 4 localităţi, elin

punct de vedere al producţiei de zah"r extras, soiurile R. Poli 1 şi

R. Poli 7 împreună cu Maribo Rezista Po1y şi Kleinwanzleben Po1ybeta

24, s-au clasat pe primul loc.
2. Soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 7 au un randament in zahăr rîdicat

şi o rezistenţă bună la atacul de cercosporioză.

3. Soiurile R. Poli 1 şi R. Poli 7 sint depăşite la producţia de

rădăcini la Lovrin şi Olteniţa ele soiul Kleinwanzleben Polybeta 24

care are în schimb un randament în r:ahăr mai scăzut datorită conţi

nutului mic in zahăr.

4. Celelalte soiuri nu s-au remarcat prin însuşiri speciale, avind

prodncţiî de zahăr mijlocii sau scăzute, conţinutul in zahăr mediu şi

fiind puţin rezistente la atacul de cercosporioză.
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CERCETĂRI PRIVIND CREAREA DE MATERIAL REZISTENT
LA INFLORJRE IN PRIMUL AN DE VEGETAŢIE

LA SFECLA DE ZAHĂR

MARIA BARSAN şi Z. STANESCU

In culturile ele sfeclă ele zahăr apar plante care elau ramuri flo
rifere in primul an ele vegetaţie. Aceste plante au o greutate mai mică

:şi un conţinut de zahăr ll1ai scăzut, din care cauză influenţează nefavo
rabil producţia şi calitatea ei.

Inflorirea în primul an ele vegetaţie a preocupat pe mulţi cerce
tători, în centrul atenţiei lor fiind determinarea cauzelor care provoacă

acest fenomen. Astfel după Cur t h (1959) inflorirea in primul an
'este un caracter complex, ce depinde de natura genetică a soiului şi

,de o serie de factori ai mediului înconjurător.

După Fii u t o w i c z şi Ros n o w ski (1962), apariţia lăstarilor flo
riferi in primul an este provocată (cauzată) de un complex de factori
termici şi de lumină care, acţionînel asupra seminţelor ce inco1ţesc

sau asupra plantelor tinere, provoacă trecerea lor înainte ele vreme din
stadiul vegetativ în cel generativ.

Printre metodele aplicate în selecţia sfec1ei de zahăr pentru obţi

nerea de material rezistent la înflorire în primul an de vegetaţie se
'enumeră şi însămînţarea sub iarnă (F i 1u t o w i c z şi Ros n o w ski,

In lucrarea de faţă se expun rezultatele obţinute la LC.C.S. Bra
in perioada 1961-1967, in crearea de material rezistent la înflorire

primul an de vegetaţie prin însămînţări la începutul iernii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Lucrările au început în anul 1961 prin însămînţări în cîmp la
î~~~;';:~,~;".iernii. In toţi anii semănatul s-a executat între 10 şi 20
d In felul acesta, la venirea iernii seminţele au fost numai

răsărirea plante10r avînd loc primăvara devreme. Materialul
care s-au început lucrările a fost alcătuit din familii eliploide pluri-
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Fig. 3 - Procentul de sentinceri în anul 1964 la materialul iniţial şi la familiile
noi extrase, sernănate în al doilea an la începutul iernii.

Fig. 3 - Percentage of seed·plants of 1964 in the original material and in the
new derived families pJanted tile second year, at tIle beginning
of winter.

germe valoroase. DIn fiecare familie s-au semănat cîte 100 de cuiburi,
la rărit lăsîndu-se o sîngură plantă la cuîb. În cursul perio~dei de vege
taţie au fost aplicate lucrările de întreţinere obişnuite. lncepînd din
luna iulie s-a determinat procentul de seminceri apăruţi. Semincerii

3

apăruţi pma Ia sfîrşitul decadei a doua a lunii iulie au fost consideraţi

selninceri tiInpurii, iar cei apăruţi pînă în toalnnă selninceri tardivi.
S-a făcut această diferenţiere deoarece, după H a a l' citat de Sar u
(1960), soiurile cu tendinţă mare la înflorire în primul an lăstăresc

foarte tirnpuriu. Dinf81niliile care au avut cel 111ai scăzut procent de
sen1inceri au fost alese şi reţinute rădăcinile care lI-au dat seminceri.

aceste rădăcini s-a produs s~iInînţa în anul unnător, în parcele
cu perdele de cinepă. Modul cum s-au desfă'Iurat lucrările este

pr'2Z(mta în schema de lucru din figura 1.
Pentru fiecare însămînţare este arătată provenienţa materialului 'Ii
cînd a fost obţinută rădăcîna sau sămînţa.

În anul 1963, alături de materialul iniţial au fost semănate şi

noi obţinute din prima însămînţare la inceputul iernii. Paralel
lucrările efectuate pentru fixarea însuşirii de rezistenţă la înflorire

an de vegetaţie au :Cost studiate, în culturi comparative, capa
de producţie şi însuşirile tehnologice ale familiilor obţinute.

2
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Fig. 2 - Percentage of seed.plants in familie:;. planted at
the beginning of winter, in 1962, 1963 and 1964.

Fig. 1 - Schema de lucru folosită pentru obţinerea de material
rezistent la înflorire.

Fig. 1 - Working project lIsed for developil1g il material resis
tant to anthesis
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Verificarea capacităţii de producţie a materialului semănat un an
începutul iernii s-a făcut în anii 1965 şi 1966. Rezultatele obţinute

Aceste date arată că prin metoda însămînţăril la inceputul iernii
obţine material rezistent la inflorire in primul an de ve-

1(;,
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Fig. 5 ~ Producţiile relative de rădăcini, zahăr şi zahăr extras la familiile abţiR

nute după un an de însămînţare Ia începutul iernii, verificate în
1965-1966 (a) şi după doi ani de însămînţaTe la începutul iernii, verificate
în 1966-1967 (b).

Fig. 5 - Relative yields of 1'oot5, sugar and extracted sugar in families developed
after one year of pIanting ai the beginning of winter, checked in 1965-1966 (o)
aod after two years of planting at heginning of winter, checked in
1966-1967 (b).

cu seminceri, în timp ce martorul a avut 450/0 din plante cu

nil au avut cu 10-20 % mai puţine plante cu scminceri decît martorul,
iar cele semănate 3 ani la începutul iernii au avut un procent de plante
cu seminceri şi mai scăzut. Astfel, familiile 26/65 şi 21/65 semănate

în al treilea an la începutul iernii au avut numai 5 0/al respectiv 9 0/0
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.Fig. 4 - Procentul de seminceri in anul 1966 la familii sernănate iuaI doilea

an (a) şi în al treilea an (b) Ia începutul iernii.

f'g 4 - Percentage of seed-plants in 1966 in families planted during the
t • second year (a) aud the third year (b) ai the beginning of winter.

-30

In datele prezentate în figura 2 iese in evidenţă variaţia proce.n~

1ului de seminceri în funcţie de condiţiile climatice din anii respectIvI
(cel mai ridicat procent de seminceri fiind în 1962 şi cel mai scăzut

în 1964), cît şi în funcţie de ;:,atur.a !!enetică .a ma~eria.lului lua~. in
,studiu (cele mai scăzute valori mreglstrmdu-se m tOţI ann la famllnle
Bv. 1, Bv. 2 si Bv. 45). .

Procentul de seminceri apăruţi în anul 1964 la familiiie noi, obţI
nute din formele care nu au dat lăstari, este mai scăzut decît la mate
rialul iniţial la toate familiile, fapt evidenţiat de datele prezentate 1:1
Jigura 3. In anul 1964 se evider:ţi~ză_famil~a 30/63 (~bţin.ută din famI
lia Bv. 45) care, după două insammţan la mceput~l.Ie~nn, a pre~entat
numai 2 % seminceri timpurii, 3 % sernlncen tardlVl ŞI 5 Dlo Semll1Cen
iotali.

Un procent de seminceri totali destul de scăzut (7'10) au prezentat
.şi familiile 42/63 şi 60/63, extrase din familiile Bv. 177 Ji Bv. 166. . ..

In luna decembrie a anului 1965 au fost semanate unele famlln
pentru a doua şi a treia oară la inceputul iernii. Rezultatele obţinute

în anul 1966 (fig. 4) arată că familiile semănate 2 ani la inceputul ler-
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(fig. 5 a) arată că materialul de ameliorare obţinut şi~a menţinut capa
citatea de producţie atit la producţia de rădăcini cit şi la cea de zahăr,

depăşind martorul cu 10-16'10 la producţia de rădăcini şi 9-14'10 la
producţia de zahăr.

Capacitatea de producţie a materialului, respectiv a familiilor noi
obţinute şi semănate doi ani la începutul iernii, a fost verificată in
condiţiile anilor 1966 şi 1967.

Rezultatele obţinute (fig. 5 b) arată că aceste familii au capacitatea
de producţie la un nivel superior martorului. Aceasta arată că lucrările

de amcliorare efectuate in scopul creării de material rezistent la inflo
rire în prilnul an de vegetaţie, prin nlctoda semănatului la începutul
iernii, nu au dus la excluderea însuşirilor valoroase ale lnaterialului
luat in studiu.

CONCLUZII

1. Pentru obţinerea de matcrial de selecţie rezistent la inflorire
in primul an de vegetaţie al sfeclei de zahăr, in lucrările de amelio
rare se poate utiliza cu bune rezultate insăminţarea la inceputul iernii.

2. La erearea materialului de ameliorare rezistent la inflorire in
primul an de vegetaţie este necesar ca semănatul la inceputul iernii
să se execute cel puţin 2 ani şi să se ţină seama de capacitatea de pro
ducţie şi calitatea tehnologică a materialului obţinut.

3. Materialul de ameliorare obţinut prin insămînţări la începutul
iernii are o capacitate de producţie şi o valoare tehnologică bună în
comparaţie cu martorul.
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND ASOLAlVlENTUL DE 3 ANI
LA SFECLA DE ZAHĂR PE CERNOZIOMUL FREATIC UMED

DE LA LOVRIN

ANA ARFlRE

Influenţa rotaţiei culturilor asupra productiei şi fcrtilităţii solului
-este studiată în unele ţări de foarte multă vrernc.

Hezultatele experienţelor executate pînă acum în ţară şi p"sle
h~tarc (Ion e s.c u - ŞIŞ e şti, 1957; K ii n n e c k e, 1956; 1VI ă 1'

g 1}1 e an u, 1963; S 1111 o ta, 1962; Vas i 1i u, 1959) arată că dato
rI.ta unUl a~o.laInent raţlOnal plantele folosesc l11ai bine apa şi hrana
d:l1 so~, f~ertlhtatea solului creşte, pagube1e pricinuite de buruieni, insecte
ŞI bol! SInt U1UIt reduse. Se evită totodată vîrfurile ele 111uncă Îolosin-
du-se Ulai raţional braţele de Illuncă, Iuaşinile şi uneltele. '

~Aso~mnentul arc o l11are importanţă pentru sporirea producţiei de
sfecla. DIn punct de vedere agrotehnic, locul cel 1118i potrivit pentru
sfeclă în asolar:ne~t ~este ?upă rr:azăr: şi cereale pâioase. Fiind O prăşi
toare, sfecla ajuta, In pnn1l11 nnd, In lupta contra burllienilor favori
zate de păio8Src şi, în al doilea rînd, valorifică mai bine decit p~Hoasele

substanţele nutritive din straturile mai adinci ale soluluî (K il n n e c k e
1957).

In lucrarea de faţă, prezentăm rezultatele obţinute în experienţele
-efectuate la StaţIunea experimentală agricolă Lovrin în anii 1962-1967,
la sfecla de zahăr cultivată în diferite rotaţii.

METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au executat în staţionar, pe un cernoziom freaUe
cu o structllI'ă foarte bună. Culturile s-au selnănat în benzi, in anul

III într-o direcţie, iar în anul II perpendicular pe această direcţie.
O!C)S1l1cl1lH;e 4 l'epetiţii au rezultat 36 scheme de asolamente carc repre

toate combinaţiile posibile de 3 ani între plantele studiate.
Rezultatele s-au valorificat prin 111etoda analizei varianţeî.

Ingrăşămintele au fost aplicate anual, toamna sub arătura de
şî în doză de Nl;sP:l2 . Lucrările de pregătire a terenului s~au făcut

difer·enţialt. in funcţie de planta premergătoare. S-au folosit soiurile
Luvnn 532 şî R. Poli 7.
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Pentru sfecla de zahăr anii 1963, 1965 şi 1966 r ot fi consideraţi

ca favorabili, iar anii 1962, 1964 şi 1967 ca mijlocii.
In tabelul 1 prezentăm condiţiile agrofitoteJ1l1ice in care au fost.

executate experienţele.

REZULTATELE OBŢINUTE

Analizînd datele de producţie dîn tabelul 2, se constată că atunci.
cînd sfecla urmează după 111azăre, grîu, floarea-soarelui şi pOl'u111b, se·
obţin cele mai mari sporuri de producţie faţă de sfecla cultivată după

ea insăşi 2 ani la rind. Faţă de media experienţei (din acelaşi tabel),
se evidenţiază cu spor asigurat sfecla care unnează după 111HZăre, iar"
sfecla cultivată după sfeclă dă minus de producţie distinct semni
ficativ.

Tabelul 2

Influenţa plantei premergătoare asupra producţiei de riidăcini (media
anilor 1963-1965-1966)

Diferenţa "'
Difi.'ren(a f.atii de

Planta premergătoare
Prad. e medin expl'rienjei
t/lla E

Vila I '"
k

t/ha I % Isemnif.," ~

Grîu 41,8 12,9 14·1 *** 3,3 108
Mazure 46,) 17,2 159 *** 7,6 1I9 *
Sfeclă 28,9 MI. 100 ~9,6 75 00
Cinepii 34,7 5,8 120 * -3,8 90
Floarea-soarelui 40,0 Il ,1 138 **'.' 1,5 104
Porumb 39.5 10,6 146 '1'** 1,0 100
MedIa experienţei 38,5 Mt. 100

DL 5% 4,3 5.7
DL 1% 6,2 8,2
DL 0,1% 8,9 11,2

Din tabelul 3 reiese influenţa plantci antepremergătoare asupra,
de sfeclă în rotaţie de 3 ani. Din rezultate se constată urmă

cu'mae : lnazărea şi grîul ca antepremergătoare au dat sporuri de pro~

foarte semnifieative şi anume 6,9-7,7 t/ha.
Rezultate contrarii s-au obţinut cind planta premergătoare a fost.

şi cinepa, unde cultura antepremergătoare şi-a pierdut efectul
premergătoarei (variantele 23~36).

datele tabelului 3 rezultă că sfecla de zahăr poate fi semănată

ea insăşi cel mai devreme după 3 ani, altfel producţia scade CUI

21,2 t/ha (tabelul 5).
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DU.
t/ha

~ 5,0
-16,3
-18,8
-21,2
-15,3

21,5
17,2
16,4
19,4
18,6

Producţia
în mano_
cultură

tlha

26,5
33,5
35,2
40,6
33,9

Productia
medie n

experientei
t/l1a

Specificarea variantei

Prod. Difl:!renta
Planta premergătoare q/ha S~mnjf.

q/ha %

Griu 73,9 25,4 152,3 ***
Mazăre 82,0 33,5 169,0 ***
Sfeclă 48,5 Mt. 100,0
Cinepă 62,8 14,3 129,4 ***
Floarea-soarelui 72,0 23,5 148,5 ***
Porumb 7l.1 22,6 146,5 ***

DL 5% 4,1

voI. 1.

In tabelul 5 prezentăm date cu pnvlre la scăderea producţiei de

de zahăr în condiţii de cultivare repetată (monocultură). Se con

că scăderea producţiei s-a accentuat an de an, de la 5 tlha cînd

s-a cultivat după ea însăşi 2 ani, la 21,2 tlha la repetarea cul

pe acelaşi teren timp de 5 ani.

Influenţa monoculturîi asupra producţiei de rădăcini

Tabelul 5

Tabelul 4

Influenţa plantei premergătoare asupra producţiei de zahăr

(media anilor 1963-1965~1966)

Rotaţia sfeclei trebuie să aibă ca scop, în prîmul rînd, evitarea

plantelor-gazdă a nematodu1ui Heterodera schachtii, precum şi a altor

dăunători animali, ştiut fiind că paraziţii a căror viaţă este legată de sol

sînt greu de combătut pe cale chimică. De aceea, la sfecla de zahăr

rotaţia rămîne încă o metodă agrotehnică eficace de combatere a
bolilor şi dăunătorilor.

In ce priveşte influenţa plantei premergătoare asupra producţieî

de zahăr (tabelul 4), reiese că premergătoarele care au realizat cele mai

mari producţii de rădăcini (mazărea şi griul) dau şi cele mai mari

producţii de zahăr (169,0 respectiv 152,3"10 faţă de martor).

DL O, 10DL 1,0

gătoare la sfecla de zahăr (media anilor 1964 şi 1967)
t premcr <

Influenţa plantei an e
Diferenta.

Spccîiicarea \'ariantei
%Prod.

II I
1!164 rnedie E zahăr

HI62
1963

1867 t/ha t/ha % JjVarianta
1965

1966

sfeclă 35,0 2,0 106
,

20,4
poruD!b gr!u

sfeclă 35,4 2,4 107
,

20,0V, gflU
sfeclă 34,4 1,4 104 19,8V, CÎnepa . 0rÎU O 18,8FI. soarelUI

gr!u sfeclă 30,9 ~2,1 90V,
Sfeclă sfeclă 39,9 6,9 120 :!,** 18,8V,
Mazăre

griu
sfeclă 40,7 7,7 123 '."** 18,6V, grîu --- -----

V, Grîu
42,4 9,4 128 :j,** 17,6

mazăre sfeclă

Poru~b m3ztlre sfeclă 30,5 ~2,5 92 00 \9,2V,
sIeclă 40,1 7,1 121 "'-;1'* 18,9Cînepa . luazăreVs FI. soarelUI

mazăre sfeclă 34,5 1,5 104 18,4V,
Sfeclă sfeclă ;;9,4 6,4 119 OI *:i' 16,8

V1p
Mazăre

mazăre
sfeclă 37,1 4,1 112 ~,*' ~. 17,8

Va mazăre ------
Vl~

Gdu
36,9 3,9 111 ~'''' ., 18,'1il. s03relui sfeclă

V13
poruj~b fl. soarelui sieclă 33,2 0,2 100 18,4
CÎnepa, il. soarelui sfeclă 33,4 0,4 10\ 19,2V 1_! FI. sO<lreluJ il. soarelui sfeclă 30,8 ~2,2 9:l O 18,8

Vl,~ .,- -,,~. 16,8Sfeclă il. soarelui sfeelii 37,2 4,2 112VlO ':' *-~, 17,4j\\azăre il. soarelui sfecI[1 37,6 4,6 114V17 -------
VIS

Griu
1,1 103 17,8- porumb sfeclă :34,1

Vl~
porur~b porumb sfeclă 33,2 0,2 100 18,0
Cînepa . porumb sfeclă M,3 1,3 103 18,0

V~o FI. soarelUI sfeclă 29,'1 -3,6 89 000 18,5
V~l

Sfeclă
porumb

sfeclă 36,0 3 O 109 :i':i' 17,0
V2.~

Milzăre
porumb

sfeclă 35,0 2;0 .~.J_~* 17,2V;l:I porumb
V~1

Grill -
000 18,0

sfeclă sfeclă 24,6 ~8,4 74

V'.!5
pOJlllJ!b "feclă sfeclă 24,9 -8,1 75 000 14,6
OnCj13 ,

sfeclă sfeclă 26,6 ~6,4 80 000 15,2
V~r, fI. 50<lre1UI

sfeclă sfec1;:l 20,5 -12,5 62 000 18,6
V'J.7 Sfecla sfeclii sfecHi 24,7 -8,3 74 000 18,7
V;!B

!\inzăre sfeclă sfeclă 25,7 -7,5 78 000 19,0
V~p Griu --------
V~O -

cînepă sfeclfl 28,2 4,8 85 000 19,2.
V:li Porumb

dnepă sfeclă 24,4 -8,6 73 000 \9,6
Oncpă . sfechi 27,3 -5,7 82 000 19,4

V:12 FI. soarelUI cînepă
sfeclă 21,7 -11,3 66 000 19,2V 33

Sfeclă
cînepă

sfeclă 28,2 -4,8 85 000 19,4V 31 Maz5re cîne})ă
sfeclă 26,4 ~6,6 80 000 19,0

V;li> GrîU
cînepă -- ----

V~G
33,0 Mt. 100

Media e:\perientei

o' o 10/ 332
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CONCLUZIl

1. Asolamentul este unul din factorii determina:1ţi ai prod_ucţici

f la~ deoarece fără nici o investiţie suplunentara de munca sau
de sec , V
material producţia creşte cu 280/0 (tabelul 3, _il· "

2. Bune premergătoare şi antep~emer?atoare_pentr~.sfecla ,de zahar,
• ditiile de la Lovrin, s-au dovedIt a fI : mazarea, gllul, pOlUmbul ŞI
~~o~~~a-~oareluL Cultivarea sfeclei după cincpă a dus la obţmerea de
producţii miel. _ _ _

3. Rezultatele obţinute în anii 1962-1967 arata ca sfecla de zahar
cultivată in monocultură dă recolte scăzute de la an la an (5,0-21,2 t/ha).

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA EPOCII ŞI ADÎNCIlVlII
ARĂTURII ASUPRA PRODUCŢIEIDE SFECLĂ DE ZAHAR

ÎN CÎI.VIPIA BIRSEI

N. BARSAN şi W. COPONY

BIBLlOGRAFIE

Edit. Academiei, Bucureşti.

Prezentată Comitetului de redacţie

la 5 aprilie 1968.

de timpul şi

1965; :FI u 1
1957; P a-

Recolta de sfeclă de zahăr depinde în mare măsură

modul cun1 se efectuează arătura adîncă (F e li r 1e i TI,

P o i şi colab., 1958; 1 van o v, 1960; Mei n ici u k,
k o v, 1965).

Adîncin1ea, la care este bine să se execute arătura pentru sfecla
za0-.ăr, a constituit obiectul a numeroase cercetări atît în străinătate

la noi în ţară. Rezultatele obţinute in această direcţie au dus la
că arătura trebuie făcută la adîncimi ce variază Între 20
in funcţie de conţinutul de umiditate al solului in momentul

execlJtălrii ei, de doza de îngrăşăminte aplicate etc. (A r fir e şi colab.,
B î r s a n şi colab., 1963;:FI u 1p o i şi colab., 1958; 1 v a

v, 1960; Ni col a u, 1967; P o P o v ici, 1966; Z am fir e s cuşi
1965).

Pentru obţinerea unor producţii mari la hectar prezintă impor
epoca la care se execută arătura adîncă. în această direcţie,

diferiţHor cercetători (din ţară şi din străinătate) concordă şi

evidEmţim:ă arăturile timpurii ca mai bune şi care dau sporuri de pro
de cele tîrzii (B r atu, 1959 a şi b; Mei n ici u k, 1957;

atu a, 1959).
Lucrarea de faţă are ca scop să prezinte rezultatele obţinute in

experiEm1:e cu epoci şi adîncimi de arătură la sfecla de zahăr, execu-
în condiţiile pedoclimatice de la LC.C.s. Braşov, in perioada anilor

, Ş . s e ş"="t i Oh 1957 Asolamentul ca mijloc de ridicare a producţiei, Pro~
IonesCUj- 1, ..0' ,

bleme agricole,Î,.
.. l' G 10'-6 Bcclcutul1g VorausCfe!lellder Pflanzen bei FeststcUung der RotatlOn.Konnec ~e 0' <), ,=o

Z. Acl'er. PfI.-bau. 101 (mar!.).

k G 19 ~"'1 Die M"'glichheii zur ErlliJ!umg bei der Zuc/wrriibenemte, Deut.
K6n nec e "o, o

Landw., 2. u •

. T ş' colab 1963 Contributii privitul rotaţia plantelor de cultura tn con,.Ivi ă r g 1 11 e a il il .! .., ' . '. .. .."
diţiile cerrwziomurilor din silvostepa TransLivQmCL, Probl~me agr~cole, 7.

. t H 196') Contribuţii la problema asolamentelor expenmelltale tit R.F .R., I.C.C.A .•
SlrnO a ., ~,

Anale, 29, seria B.
Va 5 i 1 i u A., 1959, Asolomenie raţionale,

IVIil.TBRIALUL ŞI IVIBTODil. DE CERCETARE

/UGdi~~~~~:r'~~ experienţelor în cimp s-a făcut după metoda parcelelor
S in 6 repetiţii. Suprafaţa recoltabilă a parce1ei repetiţii a

m 2. Planta premergătoare a fost griul de toamnă. Pe lîngă

de vegetaţie s-au determinat: conţinutul în zahăr prin me-
di/,e"tiE,î la rece, conţinutul de substanţă uscată cu refractometru

cenuşă cu ajutorul conduetometrului.
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Tabelul 1

S-a studiat efectul arăturilor executate la epoci şi adîncimi diferite,
complexate cu îngrăşăminte. Factorii cercetaţî au fost următorii:

1) Factorul A (agrofonduri) cu graduările : a, - NJ2sPoGKl2O, a2 
20 tlha gunoi + N",P48KGo. Ingrăşămintele fosfatice, potastice, 1/3 din
cele azotate şi gunoiul de grajd au fost aplicate sub arătura adincă, iar
restul de îngrăşăminte azotate primăvara cu lucrările de pregătire a
terenului.

2) Factorul B (arături) cU graduările: b, -- arat la 20 cm după

recoltarea plantei premergătoare, b2 - arat la 30 cm după recoltarea
plantei premergătoare, b3 - arat la 30 + 10 cm după recoltarea plantei
premergătoare, b4 - arat la 20 cm la o lună după prima epocă, b5 

arat la 30 cm la o lună după prima epocă, bG- arat la 30 + 10 Cm la o
lună după prima epocă, b7 - arat la 20 em toamna b8 - arat la 30 Cm
toamna, bo - arat la 30 + 10 cm toamna, b lO - arat la 40 cm toamna.

Variantele b4-bJO s-au arat şi la 15 cm adincime, o dată cu ară

turile executate la variantele b,-b3. La variantele b,-bu plugul a lucrat
în agregat cu grapa stelată, iar pînă toamna arătura în aceste variante
a fost menţinută afinată şi curată de buruieni.

Condiţiile pedoclimatice. In perioada in care s-a experimentat, con
diţiile climatice au fost diferite. Astfel, in anii 1963, 1964 şi 1967 sfecla
a întîlnit condiţii mai bune de creştere şi dezvoltare, în timp ce anii
1962, 1965 şi 1966 au oferit condiţii mai puţin favorabile. Solul pe care
s-au executat experienţele a fost un sol humico-semigleic cu textura
mijlocie şi cu următoarele caracteristici chimice pe adincimea de
0-20 cm: pH (în KC1) ~ 7,0; SB = 25-40 me %, T-S = 0,15
0,60 me %, V ~ 97-990/0, C total ~ 1,8-4,0, P 20 5 (AL) = 2-7 mg la
100 g sol, K20 (AL) = 11-28 mg la 100 g sol, Ca (AL) ~ 11-14 me 0/0.

La probele de sol ridicate în perioada recoltării, în toamnele anilor
1966 şi 1967, s-a determinat conţinutul de fosfor, potasiu şi calciu (AL).

REZULl'Al'ELE OBŢINUl'E

Factorul agrofonduri. In toţi anii de experimentare, cit şi în medie
pe 6 ani (tabelul 1), cu doze moderate de îngrăşăminte chimice
(N64P48KGO) aplicate împreună cu 20 tlha gunoi de grajd, s-au obţinut

aceleaşi producţii de rădăcini şi zahăr la hectar ca şi prin aplicarea
dozelor mari de îngrăşăminte chimice (N128POGK,20)' Aceasta înseamnă

că sfecla a valorificat în aceeaşi măsură agrofondul mineral cit şi pe cel
organo-mineral.

. Factorul arături. In cadrul epocii 1 (variantele b,-b3), arătura la
adîncimea de 30 cm a fost superioară celeî la 20 cm numai în anii 1965
şi 1966, cind, la executarea ei, solul era bine aprovizionat cu apă. In
anul 1962, lipsa de umiditate din sol în momentul executării arăturii nu

Rezultate privind factorul agrofonduri

Productia anuală şi medie

Agrofondul Produsul
1962

1
196311964

1

1965 I19661
Ime(li, pc 6 ani1967 (1962-1967)

aJ.~N128P96K120 rădăcini, t/ha
1

25
.
8 28,7 35,9 27,6 21,9 42,0 30,4

zahăr, q/ha 52,8 70,8 69,9 57,9~ 83.0 62,7

a2~20 t gunoi + rădăcini, t/ha 26,0 27,1 36,9 26,5 21,6 42,3 30,2
N 04P4SK120 zahăr, q/ha 56,0 69,1 73,1 57,2 42,3 83,4 63.5

DL 5% rădăcini, Uha 3,1 3,5 1,2 2,7 2,7 2,7 1,1
zahăr, q/ha 6,5 8,0 3,3 9,0 '1,9 7,0 2,2

a permis efectuarea unei lucrări de calitate la adîncimea de 30 cm. Ca
urmare, la această adîncime (30 cm) s-a realizat o producţie Inferioară
celei obţinute în cazul arăturii la 20 cm.

In medie pe 6 ani, la epoca 1 (b,-b3), arătura la 30 cm realizează
practic aceleaşi producţii ca şi cea de 20 cm. Rezultate similare a obţinut

şi Ni col a u (1967) la Secuieni la sfecla cultivată după grîu.
La epoca a doua de executare a arăturii (b1,-bo), la adîncimea de

30 cm s-au obţinut, în toţi anii de experimentare, producţii mai ridîcate
decit în cazul arăturil la 20 cm. In medie pe 6 ani, la arătura executată
la adîncimea de 30 cm s-a obţinut un spor semnificativ de 1,5 tlha faţă
de cea executată la 20 cm.

La epoca din toamnă (b7-h10), arătura la 30 cm adîncime a fost
superioară celei la 20 cm numai în anii 1963 1964 si 1965 cînd solul

avut ul11iditate suficientă şi a penuis executarea u~ei luc;ări de cali
In anii 1962, 1966 şi 1967, la arătura de 30 cm s-au obţinut producţii

inJEerîmlrC' faţă de arătura la 20 cm, deoarece, solul fiind uscat, nu s-a
efectua o lucrare de calitate la adîncimea de 30 cm. In medie pe

ani, la această epocă producţia obţinută la arătura de 30 cm a depăşit

obţinută la arătura de 20 cm cu 1,0 tlha rădăcini, sporul este
nescmnifîcativ. Din cercetările întreprinse se desprinde concluzia

atunci cînd în sol există umiditate suficientă arătura se va executa
adîncimea de 30 cm, iar cînd solul este uscat se va ara la adîncimea
20 cm.

Adîncirea arăturii peste 30 cm prin subsolaj (b3, bu, bo) sau cu
int:oarc"rc'a brazdeî (blO), nu a fost urmată de sporuri semnificative de

în nici un an. Aceasta demonstrează că, pentru condiţiile în
s-a cercetat, adîncirea arăturii peste 30 cm nu este necesară.
Cît priveşte epoca de executare a arăturii (tabelul 3) se constată

arătura timpurie este superioară celei tîrzii atit la adîncimea de
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20 em cît şi la eea de 30 em. în medie pe G ani, arătura timpurie a
realizat, faţă de eea tirzie, un spor ele 1,0 t/ha in cazul arăturiî la 20 cm
şi ele 1,5 t/ha in cazul arăturiî la 30 cm. Semnificativ este numai sporul
arăturîî la 30 em.

Tabelul 3
Rezultate privind epoca de executare a arăturii

Agrofonclul mineml Agrofondul orgallo-miner<ll

00 o

Timpul de
~~ o~

prod.
:ţ;~d

prod. "0 0
Varinnta executare a riidiicini rarlij<:ini ,~,... o:l

arii turii -""' sl;'mnif 7ii:..c::
-=:::- '-;:l:::- =

~,~ E ::::;'§ E 5
tjha % "O o o t/ha % 'd <'J U ~

arat la 20 cm imediat după 29,8 100,0 - 30,7 100,0 -
arat la 30 em reeoItarea plan. 30,7 103,0 0,9 29,8 97,1 ~0,9

arat la 30+ tei premergă~

10 efi toare 30,5 102,3 0,7 30,5 99,3 -0,2--- ~-

arat la 20 em la O lună după 29,9 100,0 - 30,3 100,0 -
arat la 30 efi reeolt. plantei 31,8 106,3 1,9 31,7 104,6 1,4
arat la 30+ premergătoare

10 efi 30,9 103,3 1,0 30,5 100,7 0,2
~~------ ------.---

arat la 20 efi 29,2 100,0 - 29,3 100,0 -
arat la 30 efi 30,6 104,8 1,4 29,8 101,7 0,5
arat la 30+ toamna 1,0
10 efi 30,2 103,4 30,4 103,4 1,1

.bl11~-arat la 40 C111 30,4 104,1 1,2 30,4 103,7 1,1

DL 5 (1.' 2,3 2,3"

Rewltate privind interacţiunea agrofond·arături (media pe 6 ani)
Tabelul 4

Productia de rădăcini. t/ha

media pe 6 ani
Varianta

1 I
1962 1963 1864 1965 1966 El6? dif. 5cmnif.

t/ha ~f~ t/l1a

Arat la 20 eID la o
lună după reeoItarea
plantei premergăt. 25,8 30,9 36,8 25,5 22,4 39,8 30,2 100,0 -

Arai la 20 efi
toamna 26,2 23,6 34,8 26,8 20,7 43,3 29,2 96,6 -1,0
Arat la 30 em la o
lună după reeoItarea
plantei premergăt. 26,1 32,7 37,4 28,4 23,3 42,5 31,7 100,0 -
Arai la 30 efi
a JLD8 26,1 27,1 38,3 27,2 19,9 42,5 30,2 95,9 -1,5 *

DL5% 2,0 4,2 1,3 2,6 2,3 4,2 1,3
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agrofond X arături (tabelul 4) reliefează aceleaşi
la factorul arături şi scoate în evidenţă varianta b5,

dată la 15 cm după reeoltarea griului şi arat a doua oară

cm după o lună), care realizează cele mai luari producţiî pe am
bele agrofonduri.

Cu toate îmbunătăţirile aduse ll1aşinilor agricole în ultbnii ani~

lucrările solului continuă să reclame o cantitate de energie apreciată

după unii autori (T eli n s c h i, 1956) la aproximativ 30% din totalul
energiei consumate în agricultură. Efectuarea arăturilor la o adîncime
111ai mare decît cea obişnuită reclamă şi un surplus de energie mecanică~

Rezultă deci că la stabilirea adîncÎ1nii arăturii, cît .şi la nU1l1ărul lucră

rilor ce se aplică, trebuie avut in veelere şi factorul economic. Analiza
făcută in această direcţie (tabelul 5) arată că sistemul de pregătire a
solului cu două mături, una in faţă (Ia 15 cm) după recoltare si alta
adincă (30 cm) la o lună după recoltare (b5) realizează cel mai scăz~t preţ
de cost pe tona de produs şi cel mai mare venit net la hectar.

Tabelal 5

IndiCii economiei În experienta cu adîncimi de arătură la sfecla de zahăr (factorul arături)

Timpul dc execll\tlre a Productia Pret cost{t Venit net Ia ha.
Varianta ariiturIi

produs

t;h3 I "' lei I % lei I %"
b1 - arat la 20 em imediat după rc;~ 30,3 100,0 214 100,0 2606 100,ll
bi! - arat la 30 eUl coItarea p1antei 30,2 99,6 215 100,4 2567 98,5
b, ~ arat la 30+ 10 om premergătoare 30,5 100,6 213 99,7 2623 100,6

b4 - arat la 20 om la o lună după 30,2 99,6 215 100,4 2567 98,5
bii - arat la 30 cm reeDItarea plantei 31,7 104,6 205 95,7 3012 115,&
br, - arat la 30+ 10 cm premergătoare 30,7 101,3 212 99,0 2702 103,6--------
07 - arat la 20 eUl 29,2 96,3 223 1104,2 2249 86,S
bs - arat la 30 C111 toamna 30,2 99,6 215 100,41 2567 98,5
b, - arat la 30+10 cm 30,3 100,0 214 100,0 2606 100,ll

În procesul tehnologic al prelucrării şi păstrării sfeclei, rădăcinile
ramificate sint nedorite. Numărătorile făcute la experienţele executate
(tabelul 6) aU arătat că la parcelele arate la 30 cm adincime s-au
găsit mai puţine sfecle ramificate decit la arătura de 20 cm. Aceasta
înseamnă că la arătura de 30 cm s-a obţinut şi o îmbunătăţire a calităţii

recoltei prin reducerea destul de insemnată a numărului sfeclelor rami
ficate.

Sistemul de lucrare a solului cu o arătură la 15 cm după recoltarea
grîului şi a doua la 30 cm după o lună (bs) a realizat şi cea mai mare
producţie de zahăl' (65,1 q/ha) (tabelul 2). Arăturile tirzii (b7 şi b8) au;

Tabelul 6·'

Influenţa adincimii arăturiiasupm numărului şi greutăţiisfccleior ramificate
Ia parcelă (media pe 4 ani)

L, recoltarc La o lună I Toamna i\1eclî3 pe adîncime
după recoltarc1

Varianta

I I I 1

nUllliir

I
greutate

buc, l,g buc. kg bue. kg
I Ibuc. % kg %

Arat la 20 efi 24,1 17,8 23,7 16,5 26,4 15,5 24,7 100,0 16,6 100,0

Arat la 30 om 17,5 13,7 17,9 12,7 17,7 12,8 17,7 71,5 13,1 78,9

Arat la 30+ 10 cm 17,1 11,8 18,8 11,1 16,5 11,5 17,3 70,0 11,3 68,1

realizat producţii de zahăr cu 1,2-2,3 q/ha mai mici decit cele timpurii
(bI, şi b5).

Din tabelul 7 rezultă că factorii A (agrofonduri) şi B (arături) nu,
au influenţat procentul de substanţă uscată, de zahăr şi de cenuşă in
anul 1966. În anul 1967 numai procentul de cenuşă a prezentat variaţii

semnificative pentru factorul B.

Tabelul r
Anaiizf\ varianţei pentru indicii de calitate la sfecla de zahăr din anii 1066 şi 1967

Valorile testulUI F

% S.U.

I "' zahăr

1

% cenuşii
F teoretic

Cauza vari li bil ităţjj GL '" pentru

1 I I
p=5%

1966 1957 1960 1967 I!16G 1967

Blocuri 5 ~ - - ~ - - -

Factorul A - agrofonduri 1 0,620 4,790 0,736 5,860 0,319 1,83 6,61

Factorul B ~ arături 9 0,660 0,Q67 1,532 0,063 1,112 3,00 1,95

Interacţiunea AXE 9 1,490 3,670 2,391 4,890 1,675 7,00 1,95

Exportul de azot, fosfor şi potasiu (tabelul 8) nu a fost influenţat

de cele două agrofonduri. Arăturile au influenţat numai exportul de

În anul 196(i procentul de substanţă uscată şi de zahăr nu a variat
influenţa parametrilor agrochimicL Procentul de cenuşă a scăzut

cu cresterea potasiului şi a crescut cu creşterea calciului. Dispersia rczul~

Line ,,)r' sub influenţa variaţiei potasiului şi a calciului reprezintă numai.
5,52 "/0. În anul 1966, aceste relaţii au fost valabile pentru intervalele

mg P20,,(AL)/100 g sol 10~36,5 mg K,O(AL)1100 g soL
10-14,5 me 0/o Ca (AL).
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Blocuri 5

Factorul A - agrQfonduri 1 0,114 0,004 0,751 6,61

Factorul B - arăt uri 9 1,226 2,630 1,077 1,95

Interacţiunea Ax B 9 1,700 3,100 1,864 1,95

Analiza variantei pentru

C<)UZJl. yariabilitătii

Tabelul 8

exportul de azot, fosfor şi potasiu din sol

Valorile testului FI
GL NI. F teoretic

P20" I\tO

prin variaţia potasiului şi a calciului din sol in limitele 25-31 '10. Fac
torii experimentaţi nu au influenţat procentul de substanţă uscată, de
zahăr şi de cenuşă (in ultimii doi ani). Influenţa conţinutului de elemente
fertilizante din sol asupra indicilor de calitate depinde de limita de osci
laţie a conţinutului de elemente fertilizante şi de condiţiile climatice ale
anului respectiv.

CONCLUZII

" . .In cond~ţiile anul.ui. 1967, pe o altă parcelă din asolament, toţi
.mdlCll de ca11tate studIaţI au fost mfluenţaţi distinct semnificativ atit
_~e .variaţia potasiului cit şi de cea a calciului. Variaţia fosforului, in
11mlta 1,38-:-8,40 .m?" P20 511 mg s.ol, nu a avut o influenţă semnificativă

asupra meI unUl :ndlc~ .de ca11tate. Pentr~ intervalul 6,0-20,0 mg
K 20/100 .g sol s-a mreglstr,:t o creştere medle, pentru fiecare miligram
,de potasIU, de 0,149'10 S.U., de 0,136'10 zahăr şi de 0,005'10 cenuşă.

Pentru mtervalul de 16-30,5 me'lo Ca valoarea tuturor indicilor a
scăzu~ in :nedie. pe me '10 Ca cu 0,09 '10 S.U., 0,10 '10 zahăr şi 0,005 '10
-cenuşa. DIsperSIa rezultatelor la indicii de calitate se poate explica

Tabelul 9

Variaţia indicilor de calilale fa sfecla dezahilr sub influenţa parametrilor agrochimici

-% S.U. 1966 Nu s-a calculat ecuaţia

1967 24,04 -1- 0,1486** mg% 1<:20- 0,0899** me Ca 31,0%

Coeficienţii coreI. parţială 1966 -0,1097
I

0,1676
I

0,0751
ordin. II 1967 -0,0567 0,3912** 0,2798**

'% zahăr 1966 Nu s~a calculat ecuaţia
1967 19,63-1-0,1363** rng % 1(20-0,0989** me % Ca 31,0%

'·COf'ficienţiî corei. parţială 1966 0,0102 I 0,1018
I

0,0975
ordin. Il 1967 -0,0745 0,3633"* 0,3006*'*

<% cenuşă 1966 0,1843-0,00129 mg %K~P +0,01099 Ole %, Ca 5,52
1967 0,266+0,0047** mg% K:P ··0,0051 ** Ole % Ca 25,2%

-Coeficienţii coreI. parţială 1966 0,0279 -0,1903" 0,1917*
ordin. Il 1967 -0,1263 0,2660** 0,2886**

:Llmita de aplicabilitate 1966 1,74-8.70 1O,0~36,5 10,0-14,5
1967 1,38-8,40 6,0-20,0 16,0-30,5

1, In condiţiile unei îngrăşări puternice, sistemul cel mai raţional
de lucrare a solului pentru sfecla de zahăr, cultivată după grîu, s-a
dovedit a fi O arătură la 15 cm imediat după recoltarea grîului şi alta
adîncă la o lună după prima sub care se vor aplica şi ingrăşămintele

planificate.
2. Adincimea celei de a doua arături va fi de 30 cm cind in sol

există umiditate suficientă şi de 20 cm cind solul este uscat.
3. Adîncirea arăturii peste 30 cm nu s-a dovedit a fi necesară pen

tru sfecla de zahăr in condiţiile studiate.
4. Amînarea arăturii adinci pină toamna duce la pierderi ele recoltă

de 1 000-1 500 kg/ha rădăcini.

5. Factorii luaţi în studiu nu au influenţat procentul de substanţă

uscată, zahăr şi cenuşă.

6. Influenţa conţinutului de elemente fertilizante din sol asupra
indicilor de calitate ai sfeclei depinde de limita de oscilaţie a conţinu
tului elementelor fertilizante şi de condiţiile climatice ale anului

respectiv.
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şi colab. (1967), H era şi colab. (1967) ajung la
epoca de aplicare a îngrăşămintelor influenţează în

INFLUENŢAEPOCII DE APLICARE A ÎNGRĂŞĂlVIlNTELOR

MINERALE LA SFECLA DE ZAHĂR

Problema aplicării îngrăşămintelor este în strînsă corelaţie cu capa
citatea de schîmb cationic a solului, de această capacitate depinzind
rezerva de substanţe nutritive pe care solul o va pune la dispoziţia

plantelor în toată perioada de vegetaţie. Desigur că pe soIurile ce au
această capacitate de reţinere mare, se va putea aplica toată cantitatea
de îngrăşăminte la o singură epocă, ca apoi plantele să fie aprovizionate
cu substanţe nutritive' în tot cursul perioadei de vegetaţie.

K i e p e (1966) demonstrează că administrarea îngrăşămintelor

trebuie făcută o singură dată, deoarece sub aspect economic împărţirea

acestora în 2 reprize nu este avantajoasă.

D i d i c e n k o şi B l' u s k O v s k a i a {1966), Cer n e ţ k i şi

(1966), Li g u m (1966), ajung la concluzia că fracţionarea dozelor
îngrăşăminte minerale, prin aplicare în 2-3 reprize, nu asigură ob

\!lenea unor sporuri mai mari de producţie faţă de cele ce se realizează

aplicarea lor integrală sub arătura de toamnă.

An SOl' g e (1962), urmărind aplicarea îngrăşăminte10r cu fosfor
toamna şi primăvara, a observat că producţia nu a fost influ

enţa1;a de epoca de aplicare a acestora.
în experienţele urmărite de noi s-a luat în studiu un îngrăşămînt

nou folosit în agricultură şi anume ureea.
Datele obţinute în diferite ţări arată că folosirea ureU ca îngraşa

cu azot dă rezultate inferioare, egale şi în unele cazuri mai bune
azotatul de amoniu.
K o n d l' ati e v şi Pod k o l z i n a (1966) demonstrează prin

"",m'r;'>nlp că, la o serie de plante cultivate, prin aplicarea ureU s-a
OO\lnLlit aceeaşi producţie ca şi la azotatul şi sulfatul de amoniu.

In ţara noastră, pentru elucidarea acestei probleme s-au urmărit

serîe de experienţe cu îngrăşăminte chimice în diferite raporturi, epoci
a acestora, precum şi eficacitatea ureii comparativ cu aZQ

amoniu.
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Tabelul 1

Tabelul 2'

Influenţa dozei, epocii de aplicare şi ingrăşămîntului asupra producţiei de rădăcini
(Ia Braşov şi Tg. Mures)

*) Aplicat la praşiln II-a

'"'~~;it~~li~;c~;a~~ntitate ele ingrăşăminte, insă fosforul aplicat toamna iar
azotul a dat un spor apropiat de cel al variantei care a primit
1l1graş'm:l1l1tuJ toamna. Diferenţa între aceste două variante ne-fiind sen1ni

practic, producţiile pot fi considerate egale.
Producţia de rădăcini nu a fost influenţată semnificativ de epoca

a ingrăşămintelor cu azot şi fosfor. Astfel, la varianta care
cantitatea de N.sP6" (V,,) toamna, s-a obţinut o producţie de

tlha, iar in cazul cînd la aceeaşi cantitate de ingrăşăminte, fosforul
aplicat toamna iar azotul primăvara (V,;), sau chiar tot ingrăşămintul

aplicat primăvara la pregătirea terenului (Vs), diferenţele sint cuprinse
limita erorilor. Totodată e de observat că se poate merge cu aplicarea

pină la praşila II-a cind se obţine practic aceeaşi producţie cu
celorlalte epoci de aplicare.

,
Epoca de Brţlşov (media pe 3 ani) Tg. Atureş (lT)cd.iţl pe 2 ani)
apllcare

Felul

" ingr;:\- dU, faţii diL faţăc toam-j primii-
şămîn_ djf. sem- de azo- dif. seffi- de azo-" na vara t/lw. % tat de t/ha "' tal de"" tolui t/ha niL 1. t/ha njL

" I I I
aUloniu ţlUloniu:> p N P N t/ha tflw.

V, Neîngrăşat ~ 25,9 100,0 MI. - 32,8 100,0 J\\[, -
azotat 31,1 121,0 5,2 *** 38,7 117,8 5,9 ***V, 6·1 96 - - uree 30,1 116,3 4,2 *** -1,0 40,8 124,2 8,0 *** 2,1
azotat 30,4 117,5 4,5 *** 36,5 111,2 3,7 ***V, 64 - - 96 uree 30,0 115,9 4,1 *** -0,4 37,5 114,3 4,7 **"' 1,(l

azotat 30,0 116,1 4,) *** 39,4 120,1 6,6 ***
V'1 6·1 48 - - 29,6 114,3 3,7 **;j. -0,4 38,3 116,7 5,5 **'" -1,1uree

azotat 29,6 114,4 3,7 *** 36,8 112,1 4,0 ***Vi> - - 64 48 uree 30,0 116,0 4,1 *** 0,4 37,9 115,4 5,1 *** 1,1
azotat 29,9 154,4 4,0 *** 40,2 122,5 7,4 ***Vr, 64 ~ - 48 uree 30,1 116,3 4,2 '1' *~. 0,2 36,6 111,6 3,8 *** -3,6
azotat 29,6 114,5 3,7 **,. 38,7 117,8 5,9 ***V, 64 - - 48*) uree 29,8 115,0 3,9

'""'1
0,2 38,7 117,9 5,9 *** -

azotat 30,4 117,6 4,5 *** 39,2 119,3 6,4 ***V, 32 48 32 48 uree 30,0 115,8 4,1 **'1· -0,'1 39,5 121,3 6,7 *** 0,3
azotat 31,1 120,0 5,2 *.** 39,0 118,7 6,2 ***V, 64 96 64 96 uree 30,1 116,2 4,2 *** -1,0 39,9 121,6 7,1 *** 0,9

DL 5°' 1,61 1,6 2,6" 2,6DL 1% 1,93 3,5
DL 0,1% 2,14 4,5cernoziom slab

Ievigat
luto-argiioasă

6,8-7,0
4,0

Podu-IloaieTg. Mllfeş

brun de pădure

argilo-lutoasă

4,7-6,5
2,8

REZULTATELE OBŢlNUTE

Braş{)v

humico·~migleic

mijlocie
6,96
8,00

Caracierizarea solului-----;-----
Specificare

Tipul de sol

Textura
nH
I-!urnus, %

, Experienţei':, s-~u execut.at in condiţii de cimp, după metoda drep
tungmulUl latm m 6" repetIţII. Planta premergătoare a fost griul de
t~an:na. !"arcela rec?ltabllă ~ aVtjt o suprafaţă intre 30 şi 50 m". Ingră
şammtele s-au adml11lstrat m fIecare an conform variantelor.

. Soiul cu care s-a lucrat a fost R. Poli 1 la LC,C.S. Brasov si Tg. Mu-
re.ş ŞI Bod 165 la Podu-IJoaie. ' ,

. Lucrările de intreţinere au fost cele prevăzute de agrotehnica aces
teI cultun. Au, fost recoltat: pro?e de sol individuale pe adincimea
0-20 .c1?' pnm!l:ra,ra la semanat ŞI toamna la recoltare. Caracterizarea
solulUl 111 locahtaţlle unde s-au efectuat experienţele este datii în ta
belul 1.

METODA DE CERCETARE

producţia, iar cele două îngrăsăminte cu azot dau
producţii. '
B;.aşov şi ~a Staţiunile experimentale Tg. Mureş şi

pell?ada, ~96."-1967, s-au executat expenenţe privind
de ap:lic"re a mgraşammtelor pentru sfecla de zahăr. Concomitent

s-a urp1ărit efectul ureii şi al azotatului de amoniu.

La LC.C.S. Braşov (tabelul 2) aplicarea azotului şi fosforului la
c,ultura sfeclel de zahăr a adus sporuri de producţie cuprinse intre 3 7
ŞI 5,2 tlha (14,3-21,00/0). '

Producţia cea mai, mare de rădă?ini a dat-o varianta care a primit
NDGP64 toamna la pregatIrea terenulUI. Sporul obţinut este dc 5 2 tlha
(21,00/0), spor foarte semnificativ faţă de martorul neingrăşat. '
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*) Aplicat la praşila II-a

Tabelul 3

116

III
1fl8

---- {/.neeZ3./'~.sov A?olr7t
~A1tws _0-'-

J;f f!3 li '1 /16 tf t;f
Fig. 1 _ Venitul net obţinut la hectar la Braşov şi Tg. Mureş.

Fig. 1 - Net benefit, obtained by hectare, in Braşov and Ttrgu Mureş.
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La Staţiunea Tg. lVlureş, din tabelul 2 se constată că sporurile aduse
de azot şi fosfor sînt cuprinse între 3,7 şi 8,0 tlha rădăcini (11,2-24,2'/0),
sporuri foarte asigurate faţă de martorul neîngrăşat.

Şi la Tg. lVlureş, ca şi la Braşov, cea mai bună vadantă este aceea
care a primit N06Pr" toamna la pregătirea terenului. Sporul adus este
de 24,2% , însă, în acest caz, ureea a dat rezultate n1ai bune. Ca epocă
de aplicare a îngrăşămintelor se desprinde faptul că administrarea întregii
cantităţi de îngrăşămînt toamna aduce un spor foarte asigurat de G,G tlha
'(20,1%) faţă de neîngrăşat, iar la aplicarea superfosfatului toamna şi azo
tului primăvara, sporul este de 7,4 tlha (22,50/0). La Tg. lVlureş, aplicarea
întregii cantităţi de îngrăşămînt primăvara influenţează producţia cu
un spor de numai 12,10/0 faţă de martor şi cu un minus asigurat de
2,G tlha faţă de aplicarea îngrăşămintelortoamna.

Aceeaşi producţie de rădăcini se obţine şi dacă se dublează canti
tatea de îngrăşăminte (Va), această variantă dovedindu-se deci neeco
nomică.

4 - Ailalele voI. 1.

/10

1"0

/,30

Venitul net obţinut (fig. 1) demonstrează că varianta care a dat
cea mai mare producţie de rădăcini dă şi venitul cel mai mare (550/0) faţă

de martor. Celelalte variante dau venituri apropiate, urmînd curba pro
ducţiei de rădăcini. Varianta 9, care a primit îngrăşămintul în cantitate
dublă, aduce cel mai mic venit.
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Influenţa dozei, epocii de aplicare şi ingrăşărnÎn(ului asupra producţiei de zahăr

(Ia Braşov si Tg Mures)

cantităţii de ingrăşămint (Vo faţă de V2) nu aduce nici
de producţie.

Priniolosirea îngrăşămîntului cu uree sau a azotatului de amoniu
'(~abelul.2) se .obţin producţii practic egale. Atit sporurile (Vă, V6 şI V7)
'CIt ŞI .mmu~unle de producţIe (V2, V3, V", Vs şi Vg), aduse de azotatul de
·amonlU iaţa de uree, sînt cuprinse în limita erorilor, ceea ce dovedeste că

între aceste 2 feluri de îngrăşămintenu sînt diferenţe. .
. Prod,:cţia_ ct.e ~ahăr (tabelul ~) nu a fost influenţată de epoca de

aphcaI:e a mgr~şamll1telor. Cea maI mare producţie o dă varianta care a
:adus .ş: ce! m~, mare spor c!e ră~ăcini. Diferenţele de producţie nu sînt
semmflcatIve mtre ele, unmnd fIdel curba producţiei de rădăcini.

Epoca de Braşov (medi a pe 3 ani) Tg. Mureş (media pe 2 ani)aplicare
Felul•

C toam- '1
primă- îngrii-

-2 nOI vara şiimîn- % de
q/ha %

dif. sem- % de dif. sem-
tuiui zahăr q/ha niL zahăr q/ha %> plNlpl q/ha niLN

VI Netngrăşat - IS,S 49,3 100,0 AH. IS,5 61,0 100,0 MI.

V, 64 96 - - azotat IS,O 55.7 113,1 6,4 IS.1 70,0 114.7 9,0
uree IS,2 54.8 111,2 5,5 18.4 75.1 123.1 14.1

Va 64 - - 96 azotat 17.S 54,3 110,2 5,0 17.9 65,4 107,2 4,4
uree IS.1 54,4 110,3 5,1 18,2 68,2 111.8 7.2

V, 64 4S - - 3zotat 18.2 54.6 110,7 5.3 18,6 73.3 120,1 12.3
uree IS,3 54,2 109,9 4,9 18,4 70,5 115,5 9,5

V, - - 64 48 azotat IS,4 54,2 109,9 4,9 IS,5 6S,1 111 ,6 7,1
uree IS,3 55,5 112,6 6,2 18,0 6S,2 111,S 7,2

V, 64 - - 4S azoiat 17,9 53,6 10S,S 4,3 IS,4 74,0 121.3 13,0
uree IS,O 54,2 110,0 4.9 18,2 66,6 109,1 5,6

V, 64 - - 48') azotat 18,3 54,2 109,9 4,9 IS,O 69,7 114,2 S,7
uree 18,3 54,6 110,9 5,3 IS,5 71,6 117,4 10,6

V, 32 4S 32 48 azotat IS,O 54,7 110,9 5,4 IS,5 72,5 l1S,S 11,5
uree IS,2 54,4 110,4 5,1 18,2 71,9 117,9 10,9

V, 64 96 64 96 3zotat 17,8 55,1 111,7 5,S 18,5 72,1 118,2 11,1
uree 18,2 55,0 111,6 5,7 IS,2 72,6 119,0 11,6

DL 5% 6,7 14,3
DL 1% 8,9 19,6
DL 0,1% 11,6 25,2
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In figura 3 se prezintă venitul net obţinut la hectar, din care reiese
că cel mai economîc este atunci cînd adulÎnÎstrarea îngrăşămintelor se
face toamna sau vara, indiferent de felul îngrăşămintului cu azot.

La Tg. Mureş ureea dă rezultate mai bune decit azotatul de amoniu
numai În cazul În care se aplică toamna o dată cu superfosfatul (V;t
faţă de V2). In rest, ureea dă practic aceleaşi producţii cu azotatul de
anl0niu.

Din tabelul 3 reiese că şi la Tg. Mureş procentul de zahăr nu a fost
illf1uenţat de epoca de aplicare a ingrăşămintului, iar producţia de zahăr

unnează curba producţiei ele rădăcini.

Din calculul economic (fig. 1) rciese că varianta care a dat produc
tia cea mai mare de rădăcini aduce venitul cel mai mare (35,0 0(0). Graficul
~le1110nstrează că venitul are aceeaşi alură cu producţia de rădăcini. Va~

rianta cu cantitatea dublă de îngră.şăn1înt (Vv) aduce venit mai mic şi

la Tg. Mureş.

La Staţiunea Podu-Iloaie (tabelul 4), aplicarea azotului şi a fosfo
ruluiaduce sporuri de producţie cuprinse între 15 şi 26 %, foarte semni
ficative faţă ele 111artorul neîngr~lşat.

,70

65 o;fi/~~ _ It
j',J,e V 669

"110'

Fig. 2 - Producţia de zahăr obţinută la Podu~Iloaie (media pe
3 ani).

Fig. 2 - Sugar yield obtained at Podu·Iloaie (3 years mean).

J0m Twrnj6'-' r.Jem~>Jwt PrC?O'I/{Y /j':c7

/~4 ~~ ~1' k.... 44 ~.ţ ~'j! >~+ >-
AzotC/ree Azot C/7'C'e Azot {/rC'& Azot {/.-nee /

~
Fig. 3 - Venitul net obţinut Ia Podu-Iloaie.

Fiă. 3 - Net benefit obtained at Podu·Iloaie.
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Tabelul 4

Producţia de rădăcini Ia Podu~Iloaie

Felul Producţia

Vari- Doza c11~ Epoca (le DiL Sem-
unta îngr;lş6m 1 llt

înc;ră.ş~j- lljJJkure t/Jm niLmÎntului t/ha ,"
'"

V, Neîngrtişat 26.7 100
P.1S Nr"l Jzota t vara 32,5 121 5,8 ***"2 P'IS i\' Il'! uree Vara 32,3 120 5,6 ***
P,jB 1\'4,1 aZQtat toamna 33,6 125 6,9 ***V3
P'lS Nţ,,! uree toa mna 33.8 126 7,1 ***
P.1S Ni>'! azata t semănat 32,4 121 5.7 ***V'1
P'lS Nu" uree semănat 31,9 119 5,2 ***
P'18 N(j'l azotat praş. 11 30,8 115 4,1 ***V,
P48 Nn4 uree prnş. Il 33,3 124 6,6 ** ·i:

DL 5% ) ,5
DL 1% 0,6
DL 0,1% 0,9

Producţia cea 111ai mare O dă varianta care prin1eşte îngrăşămîntuI

toamna la pregătirea terenului, fie cEi îngrăşăn1întul cu azot este ureea
sau azotatul de amoniu (26010 - 25010). Producţii foarte apropiate se obţin

si atunci cînd îngrăşămîntul se adlninistrează vara la pregătirea terenului,
~au primăvara înainte de semănat. Se obţin sporuri mai ll1iciîn cazul
în care îngrăşăn1întul cu azot este azotatul de amoniu şi se aplică!

la praşila a II-a.
Producţia de zahăr (fig. 2) nu a fost influenţată de epoca de aplicare

a îngrăşămintelor, deoarece producţia zahărului urmează curba producţiei

de rădăcini.
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Tabelul 5

Coeiicienţii de corelaţie Între indicii producţiei de zahăr şi

parametrii agrochimici ai solului
x = p:,o" Z = 1(20 q = Ca y = % zahăr sau % S.U.

Din analizele de calitate ce s-au făcut la această cxperienţă, s-a
căutat ca prin calcule matematice să se găsească corelaţiile ce există între
diferiţi parametri.

In tabelul 5 sint trecuţi coeficienţîî de corelaţie simplă şi parţială

de ordinul doi. Avantajul coeficienţilor parţiali faţă de cei simpli constă

în faptul că rcdau legătura mai specifică, mai puţin influen'ţată intre
cele douămărin1i cafe corelează, prin eliminarea factorilor de interfe
renţă. In cazul nostru, corelaţia adevărată intre fosfor 'ii procentul de
zahăr, de exemplu, este de -0,570 (din corelaţia simplă r ux)' Eliminind
influenţa potasiului şi a calciului din sol asupra corelaţiei dintre fosfor
şi proccntul de zahăr (r. x _',) s-a obţinut insă o valoare mai mică

(de -0,444).

Coeficientli de corelatie

0,576**

-0,321

0,735""

Coeficienti de coreln.tie

•

r (rI'K~Cu)
xz-fl

r (rpca-ld
xq.,...z

r (rKC;\-r)
zq-x

Corc!atia partialiî intre:

Tabelul 6

Coeficienţii de corelaţie între fosforul (x), potasiul
(z) şi calciul (q) din sol, s?lubil în Iac1at acetat de

amonm

!,,,zc14i?r
J' ro.,.",M,., .df?.9-qE#/1IPI}O,; -qO:Y?m.?l:8iJ' Q025m/C'o?

~ 0,444*

~ 0,545*

p[Jrtialtl de
ordinul II

r yX

slmp11i

0,570**

- 0,667**

% z<lhăr - P~05 AL

% S.U. - P:P5 AL

COTe!atia Între
y -x=z=q

Asigurat la limita de confidenţă P 5% "'; 1% **

•

i"J'.z:' -{Y "'~Cl.11Stt

J':J?-.xr ~~o,at5'';

I'j'f-.rz ~-40aJ

••

•

•
o,

••
•
••

•

23

g /1IP~
3 .f .7 6' l' li .9

A5IgVMt /0;> /imitOl 00 CQ'J/"toJr?n.td f} %It

b
Fig. 4 - Variatia procentului de zahăr (a) şi desubstantă uscată

(b) sub influenta parametrilor agrochimici din sol.

Fig. 4 ~ Variation of sugar percentage (a) aud of dry matter (b)
as affeeted by agrochemical parameters in the soi!.,

- 0,052

0,093

- 0,113

- 0,096

- 0,380

- 0,503**

~ 0,145

- 0,297

% zahăr - K;JO AL

(,Ii, S. U. - K~O AL

% zahfir - Ca AL

IHJ S.U. -Ca AL

După valoarea şi semnificaţia acestui coeficient dc ordinul doi,
procentul de zahăr şi procentul de substanţă uscată sint influenţate numai
de variaţia fosforului din sol şi nu depind de variaţia potasiului şi a
calciului.
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Din cO,eficienţii d;e corelaţie parţială (de. ordinul 1), trecuţi în tabe
lul 6, rezulta o mteracţl,;,ne dlstlne~ sem~nflCatlvă între fosforul şi potasiul
din sol p~ de o par~e ŞI pota~m ŞI. ~alclu pe de alta. Aceste interacţiuni
explică dIferenţele mtre coeflclenţn de corelaţie simplă şi parţială din
tabelul 5.

.,
1.

1.9 J'

Fig. 5 - CoreJaţja Între procentul de zahăr şi sub
stanţa uscată.

Fig. 5 - Correlation between sugar percentage aod dry
matter.

Din fIşura 4c !n care .se prezintă var~aţia procentului de zahăr şi
de substanţa usc~ta m ~uncţl", de P20 5(J.\L) dm sol, după cele două ecuaţii
de regresie multiple reIese ca pentru fIecare mg de P 0" din 100 I

. , t' 't O190'/ • 2 ., g so
Substanţa usca a a scazu cu, o, Iar zahărul cu O250 I Varl'aţ"l. d h' . d b ' , 10. n e
procentulUI e ~a a: ŞI e s~ stanţa uscată nu se modifică semnificativ
cu variaţia potasmlUl ŞI a calcmlui solubil din sol.

Relaţia stabiiită între procentul ,de.zahăr şi cel de substanţă uscată
confirmă faptul cunoscut de mult ca, Intre acesti doi indici eXI's"

t t - A ' ,La o
dependenţă mare, _rcprezen El a, In, c.azul de faţă, prin coeficientul de co
relaţie ru' = 0,910. conform ecuaţlel de regresie : % zahăr = ~ 4 83 -1

% substanţă u3cată , reprez,:mtată î?- f!g:ura 5 şi care indică relaţia ~ant;
tativă ce leag,a ~ceste doua. propnetaţl. ~e mare valoare tehnologică la
sfecla d", zahar mtr-o relaţIe matemahca. Interesant de remal'cat este
faptul ca pentru ,:reşt,;rea cu un procent a substanţei uscate creşte şi
conţinutul de zahar dm suc cu ,un proce~t. Folosind această ecuaţie,
putem ca~c,::,la procentul de zahar, cu.nos.cmd pr?centul de substanţă
uscată. scazll1d 4,83. (valoare:, constanteI dm ecuaţIe) din valoarea sub
stanţei uscate. Cu ajutorul dlagramel se poate obţine uşor valoarea unui

indice dacă se cunoaşte celălalt. Ecuaţia se poate aplica cu o probabiiitate
de reproducere de 83,70/0 şi este valabilă in intervalele 22-230/0 sub
,ştanţă uscată şi 16,4~18,2o/ozahăr la soiul R. Poli 1.

CONCLUZlI

1. Prin aplicarea îngrăşămintelor cu azot şi fosfor, la LC.C.S. Bra
"iov se obţin sporuri între 3,7 şi 5,2 tlha rădăcini. la Tg. Mureş pînă la
.8,0 tlha rădăcini, iar la Podu-Iloaie intre 4,1 şi 7,1 tlha.

2. Pe solul humico-semigleic de la LC.C.s. Braşov, prin aplicarea
,dozei de NguP6r. toamna sau prin aplicarea cantităţii de P u4 toamna şi

N gu primăvara, se obţin sporuri practic egale, cuprinse între 17,5 'Ii 21,0 '10.
3. Pe solul brun de pădure de pe terasa a II-a a Mureşului, prin

.aplicarea în toamnă a îngrăşămintelor sau a superfosfatului toamna şi

.azotului primăvara, se obţin sporuri egale de producţie.

4. La Podul-Iloaie, pe solul cernoziom slab levigat, aplicarea ingră

,şămîntului toamna aduce sporul cel mai mare (25-260/0).
5. Atît la LC.C.S. Braşov cit şi la staţiunile Tg. Mureş şi Podu

11oaie. ureea folosită comparativ cu azotatu1 de amoniu dă practic aceleaşi

producţii.

6. Venitul cel mai mare la LC.C.s. Braşov îl aduce cantitatea de
N g6Por, aplicată toamna la pregătirea terenului. La Staţiunea Tg. Mureş

"Venitul cel Inai D1are îl aduce aceeaşi cantitate de îngrăşăminte, însă

folosindu-se ca îngrăşămînt cu azot, ureea.
7. La Staţiunea Podu-Iloaie aplicarea îngrăşămintelor toamna sau

vara aduce cel mai mare venit.
8. Din relaţia stabilită între procentul de zahăr şi cel de substanţă

uscată, pentru soiul R. Poli 1 s-a găsit ecuaţia de regresie 0/0 zahăr ~

~~ 4,83 +, '!o substanţă uscată.

BIBLIOGRAFIE

..A~n s o r g e H., 1962, Urrtersuc!/tll1gen liber den Zeitpullld deT DiingllfJg mit Plzosphorsăure

~ llnd [(ali, Landw. Vers. UnteTsllchungswes., 8, 13.

e r TI e ţ k i A. 1, şi calab., 1966, Effec!divnost udobrenil, Sah. Svekla, 11.
ac il 1 e se il G r., 10 TI e S C il Val eri a, 1966, Sortimente noi de îngrăşăminte chi~

mice, Edit. Agra-Silvic~, Bucureşti.

o C il 1e S C li G r.şi calab., 1967, InUuenta îngrăşămil1telor Cll azot asupra producţiei de
griu in funcţie de timpul aplicării, Probleme agrîcole, 2.

i d i ce n k o A. P., B rus k o v s ka i a N. A., 1966, Sposobi vnesefliia mirreralnîh
udobrenii, Sah. Svekla, 11. 10.



MARG.AR"TA POPOVICI ŞI COLABORATORII 12 AN. LC.C.S. SFECLA DE ZAHAR, 1965. VOL. 1

.''''ic,,1e. l1Jab ., 1967, Principii privind folosirea ra/ională a illgrăşămintelor, Probleme

pe R."1966, Relltabilitiitsgrenze der Stickstoffdiingul1g zu Zuckerriiben, Zucker, 19. 23.
K o n d r a t 1 e v G. 1., Pod k o J z i n a G V 1966 A li .

de cimp, Cultura cerealelor, nutreţurilor şi a"plal1tel~r i~d~~t~ial;~~erJ~, ~ieriefltele

Li g li fi S. T., 1966. Normî oSflo"mogo miTlera!llogo udobreniia, Sah. Svelda, 11. :

Prezentată Comitetului de redactie
la 5 aprîlie 1968.

EFICIENŢA SARURILOR BRUTE DE POTASIU ŞI A UREII ASUPRA
PRODUCŢIEIDE SFECLA DE ZAHAR ŞI CARTOF

L. REICHBUCH, N. BARSAN, MARGARETA POPOVICI, EUGENIA

TANASESCU, D. IŞFAN, AL. mCOLAU şi GH. BURLACU

Experienţele cu săruri brute de potasiu, executate in U.R.S.s., Franţa,
S.U,A-şi in alte ţări, au scos în ewdenţă faptul că acestea pot fi folos,te
atît direct ca îngrăşămînt, cît mai ales pentru fablicarea îngrăşămintelor

potasice cu un conţinut ridicat de K20 (D a vid e s c u, 1963; D i d i
ce n k o, 1966; Hen de r s o n, 1965; Jeli n e k, 1966; Lup a n, 1956).

In vederea stabilirii eficacităţii sărurilor brute de potasiu din ţară,

efectuat, începînd cu anul 1964, experienţe in diferite condiţii pedo
clim"ti"e şi la diferite plante de culturii. in aceste experienţe, s-a studiat

efectul ureii comparativ cu cel al azotatului de amoniu, la echivalenţă

substanţă activă şi pe fond de fosfor (P50).
Lucrarea de faţă analizează rezultatele obţinute cu sărurile brute

potasiu şi uree la sfecla de zahăr şi cartof.

MA'I'ERIALUL ŞI ME'I'ODA DE CERCE'I'ARE

au fost executate pe diferite tipuri de sol şi anume:
hum:'cc'-s'errliglei.c la Braşov, cernoziom mediu levigat la Fundulea, cerno

>.JULeJLllJLC levigat la Suceava şi brun de pădure cernoziomoid la Se-

în cadrul a 6 variante, s-a studiat, între anii 1964-1966, eficienţa
",,·U1'UU!' brute de potasiu şi a ureii asupra producţiei de cartof şi sfeclă

zahăr la LC.C.s. Braşov, Staţiunea Suceava, Staţiunea Secuieni şi

.au.!w", asupra producţiei de sfeclă de zahăr la LC.C.P.T. Fundulea,

/ăl!llint~~'~~~ parcelelor s-a făcut după metoda pătratului latin. ingră
~, folosite au fost: azotatul de amoniu (cu 32% N), ureea (cu

N), superfosfatul (cu 17% P 20G) , sarea potasică (cu 40% K20) şi

>d! Ulae brute de potasiu (cu 9% K 20).
Toate îngrăşămintele au fost aplicate toamna sub arătură. Soiurile

IoJlosite în experimentare la sfeclă au fost: Bod 165 Ia Suceava, Secuieni
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Turzii 34 la Braşov, Pentru cartof au fost
lVIerkur la Braşov şi Suceava şi Irish Cobblcr la Se-

La sfecla de zahăr. Pe solul humico-semigleic de la J.C.C.s. Braşov,
·cele două forme de ingrăşăminte potasice luate in studiu şi aplicate in
doze echivalente de substanţă activă (pe lîngă ingrăşămintele azotatc şi
fasiatice) nu au influenţat senlnificativ creşterea producţiei, ceea ce denotă
că adăugarea ingrăşămintelor respective, pe lîngă cele azotate şi fosfaticc,
nu s-a dovedit a fi necesară in condiţiile experimentate. Nici prin mărirea
dozei de săruri brute de potasiu, de la 60 la 120 kg substanţă activă, nu
s-au inregistrat sporuri semnificative de producţie.

La doză egală de substanţă activă, ureea aplicată pe lîngă superfosfat
aduce, practic, acelaşi spor de producţie, faţă de martorul ncîngrăşat
(3,9 tiha) , ca şi azotatul de amoniu aplîcat in aceleaşi condiţii (3,7 tiha).
Aceste l'ezu!tate duc la concluzia că ureea poate fi folosită in aceeaşi
măsură ca şi azotatul de amoniu la sfecla de zahăr in condiţiile de la
Braşov (tabelul 1).

Pe cernoziomul mediu levigat de la LC.C.p.T. Fundulea (tabelul 1),
aplicarea potasiului sub formă de sare potasică şi săruri brute a deter
minat sporuri de producţie nesemnificative (0,6-2 tiha), evidenţiind
iaptul că, şi în aceste condiţii, folosirea acestor îngrăşăminte este ne~
eficientă. Dublarea dozei de săruri brute de potasiu, de la 60-120 kg
'Substanţă activă, nu a determinat sporuri semnificative de producţie.

Ureea aplicată pe lîngă superfosfat, in cantitate de 100 kg substanţă
activă la hectar, arată o tendinţă de creştere a producţiei faţă de azotatul
de amoniu dat in aceleaşi condiţii.

In condiţiile Staţiunii experimentale Suceava, pe un cernoziom pu
ternic levigat, administrarea sărurilor brute de potasiu, in doză de
60 kg/ha substanţă activă, pe lîngă N100P50 (V5), a contribuit la obţinerea
unui spor de 2,9 tlha (apropiat de limita semnificaţiei pentru DL 5 %)
faţă de V2 (N100P50). Creşterea doze! de substanţă activă, de la 60 la
120 1\:20, la sărurile brute de potasiu nu a mărit semnificativ producţia.

Prin aplicarea celor două forme de azot (azotat de amoniu şi uree)
pe fond de P50, s-au realizat practic aceleaşi sporuri de producţie faţă
·de martorul neingrăşat (5,7-5,9 tiha) , de unde se desprinde concluzia
că, in condiţiile de la Suceava, ureea poate fi folosită cu bune rezultate
la sfecla de zahăr.

La Staţiunea experimentală Secuieni, pe solul brun de pădure cer
Jt1oziomoid, cele două forme de ingrăşăminte cu potasiu, aplicate pe fond
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Vt,), nu au determinat creşteri semnificative de producţie
la care s-a aplicat numai NHIOP50.

AceSl;e rezultate duc la concluzia că, şi în condîţiile de la Secuieni,folosirea acestor forme de ingrăşăminte potasice pe fondul de N,ooP50n-a fost efIcientă.

Tabelul 2
Eficienţa săruriJor brute de potasiu şi a lIreii asupra producţiei de zahăr

Braşov Suceava(media 1964-1965) (media 1964-1966)Varianta Felul îngrii;;iimintului

I 1scmnif. I 1selllnîf.
prod. dif. prod. dif.
q/ha q)h(l q/ha qJha

v, - neingr5şat (ML) - 65,9 - 35,7 ------ -----V2 -N1OO 8zotat de amonil!
Pun superfosfat 71,8 5,9 * 45,9 10.2 ,ro

--- -----Va - N1QO uree
Pao superfosfat 70,8 4.9 49,2 13,5 **------ ---V'l- N1(lo uree
Poo superfosffit
1<.r,0 sare potasică 74,2 8,3 '1'* 50,7 15.0 **--- ----V6 - N100 azotat de amoniu
P50 superfosfat
1\60 săruri brute 72,2 6,3 * 54,5 18.8 **-- --- ----Va - N100 azotat de flmoniu
P;iO superfosfat
1(120 săruri brute 75,0 9,1 ** 57,2 21,5 * **

DL 5% 5,0 9,4DL 10/ 6,6 13,3'"DL 0,1% 9,3 19,3

*
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Prin aplicarea ureii pe fond de fosfor (P50), la echivalenţă de sub
stanţă activă s-a realizat practic acelaşi spor de producţie (4,7 t/ha) ca
şi prin aplicarea azotatului de amoniu (4,2 t/ha).

Rezultatele obţinute la producţia de zahăr, în condiţiile pedoclimatice de la Braşov şi Suceava (tabelul 2), scot in evidenţă aceleaşiaspecte care au fost reliefate la producţia de rădăcini, referitor la acţiunea
sărurilor brute de potasiu şi a ureii.

Aceste rezultate confirmă concluziile referitoare la producţia de
rădăcini şi evidenţiază acţiunea celor două forme de îngrăşălninte studiateasupra producţiei la sfecla de zahăr.

Rezultatele obţinute la cartof. La LC.C.S. Braşov, din datcle redatein tabelul 3 (Vr,-V3 şi V5-V2), se constată că nici la cartof folosirea ingră
şămintelor potasice sub formă de săruri brute şi sare potasică pe fondde NjOOP 50 nu a determinat sporuri semnificative de producţie.Din rezultatele de producţie obţinute în urma folosirii ureii ca
îngrăşămînt pc fond de P50 (Vs, tabelul 3), se constată o tendinţă de
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creştere a producţiei de tuberculi (1,6 t) faţă de cazul cind s-a folosit
azotatul de amoniu in aceleaşi condiţii (V

2
).

La Staţiunea Suceava, potasiul, dat sub formă de săruri brute in
cantitate de K oo şi pe fond de azot şi fosfor (N

JOOP50), a dus la sporirea
producţiei cu 3,2 tlha faţă de varianta la care s-a administrat numai azot
şi fosfor (V5- V2)· Dublarea dozci de sUbstanţă activă la sărurile brute
de potasiu, de la 60 la 120 kg/ha, nu a fost urmată de sporirea semni
ficativă a producţiei, fapt care nu justifică recomandarea acestei doze.

Cele două fonne de îngrăşăminte azotate luate în studiu, uree şi
azotat de amoniu, la eChivalenţă in substanţă activă şi pe fond de fosfor'
(P5n), au avut aceeaşi eficienţă, realizînd sporuri de prOducţie de 5,3
4,5 tlha faţă de martorul neingrăşat.

Pie solul brun de pădure cernoziomoid de la Staţiunea Secuieni,
potasiul nu a detenninat sporuri de producţie, indiferent ele fo1'n18 suh
care a fost ael111inistrat.

La doze echivalente de substanţă activă şi pe fond de fosfor, ureea.
a reaJi;~at practic aceleaşi producţii (15,7 t/ha) ca şi azotatul de amoniu(10,0 t/ha).

CONCLUZII

1. Aplicarea sărurilor brute de potasiu, pe fond de azot şi fosfor
(NH)(lP:Jo), a detern1inato tendinţă de creştere a producţiei la sfecla de
zahăr şi un spor semnificativ de 3,2 t/ha la cartof nU111aiîn condiţiile
pecloclilnatice ele la StaţiuneaSuceava.

2. Conţinutul redus în substanţă activă (9 Ofo K,O) al sărurilor brute
de potasiu constituie un împediment în extinderea lor în producţie deoa
rece necesită din această cauză, la transport şi aplicarea pe teren, un
volu111 ele peste patru ori mai 111are decît sarea potasică.

3. La echivalenţă în substanţă activă, efectul azotull1i aplicat sub.
forn1ă c1Q uree pe fond de fosfor (PriI) a fost aselnănătol' cu cel obţinut
prin aplicarea azotului sub formă de azotat de amoniu, atit la sfeclă cit
şi Ia cartof şi în toate condiţiile pedocIill1atice studiate.

BIBLIOGRAFIE

D a vid e se ti O., 1963, Agrochimia, ed. 2-a. Edit. Agro-Silvică, Bucureşti.
D i d î ce 11 k O A. P., 1966, Sposobî unesclliia mineralnîh udobreflii, Sah. Svekia, 10.
H e Il d e r 5 o n I~., 1965, E/jecls of Type of Potaslt aad Rates of Nitrogea, Phosphate and'

Potas-sitlm in Fertilisers, an Growth, yield alld Quality of Potato Craps, J. Sei. Food
Agric., 16, 8.

J eli 11 e k K., 1966, Draselni !mojeni, VYflOS a s!?rabnatost brambor, Agrochemiia, 6, 3.
L 11 P il Il Sa nel a , 1956, Obtinerea săruri/or de potasiu dill minerale indigene, Acad. R.P.R.,.

Studii şi eercetilri de chimie, 1-2.

Prezentată Comitetu.lul de redacţie
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TA INGRĂSĂMINTELORCHIMICE ŞI NATURAl,E
p~i~~~:PE CERNO'ZIOJlWL FREATIC UMED DIN JUDEŢUL.

A BiHOR

P. AVRAM

.. ,,'. 1 1 stal1tc nutritive cu atît:
Sfecla d,: za~lăr C~~S~~"~n~~~~~l~i~ ~~Pl:~~~,ţă 'este n;ai ridicată. La

mal'! cu CIt plOducţ .... , , t f I 'te pentru :formarea aparatulu,:
Ifl(;el_'uc elementele nutr1tr.ve S1l1 o~ O~I. ii si a zahărului. Din aceasta.

, iar ulterior pentrfu iorn;are~a raa~~c\~ s~l în cantităţi suficiente şL
este necesar ca sec a sa. ~f:e nSutritive necesare (D av i el eseu,.

întrerupere toate substanţ 96"' S c h m ehi si colab., 1963).
. Rei c h b u c h ŞI colab., 1 ~, . ,'b .; nod simţitor
' ~'I' t hnice care poate cantn UI In 1 . .' .
dintre masun e agloe . .' fI .. '" ~'1p.Tăsămintelor chin1Ice-.ele producţii ridicate, este o 0511 ea Il <" "

W'o''''''''~ aplicate în ~1od raţi~n~~. e baza eXDcrienţC'lor făcute ~n nu
It e an U . (1962; re!ate.~~a'faiosirea unilaterală a îngrăşămll1tcl?r

IllETOiOSC puncte elIn .tal~, ca pll ori eli? productie l'COnOlTIICe, In
nu se obţIn ID.!otdeauna .SPO\Usiu ,;,~ obtin sporuri importante

aplicate Îlnpreuna cu a~ot. Ş{ po a. ~k' "'zahă1: În stepa sud-vestică
p~:oducţia de rădă~ini ~1ta~~ (1~~)~) ~rată ~i prh; folosirea î~1gră-
Coc u 1e s CUŞI., '. 1 mai n~';)re si 111ai eCOn0l11lC s-a

'~IIUllt~"u; chimice sporul ele producţ1(: ce . aplil~'at î'111preună cu supcr-
)"' atunci cînd azotatul de arJ1Drnu oS-a ... c

. '1" Cîl11pia Transilvaniei,Pe baza rezultatelor exper
d
lll1en

d
tae dly sup"l:fosfatul aplicat În

C · V (1965) ave esc ca c .

m şi ~ 1ce. . il1Iui de -rrajci, sporc:'Şte cel n1~aI
prcZ'2n,c azotatulm de ~n:Ol11U sa~. ': ~un~celasi tiJ~P procentul de zahar_

ProGuq'''' de rădacIl11 ŞI 1'1 .lca. 1l1
d

A' d') B o r a (l90G) arată că
. . Ia Dohangla (JU. 1a , . .
lngare

,
. f 1. '.. ~narăsănTintelor cu azot Şl 111reactionează pllternlc la o.osnea. 1 b ,

luai ll1ică la cele cu fosfor Şl potasIU.. . ţ 1 cu
"'''"'''',0, . :. l' t' din judetul Bihor, cxpenen e c.

In condIţIIle pedoc una Ice ..' ul 1964 in cadrul StaţUlI111
''l,IW'ş''mlil la sfeclă au început nUluatI tll1 aInuă exp'ericnţe cu îngrăşă-" ° d' Au fost execu aceo. '1' •

l'a ea. . ~ f " '. otasiu pentru a stabIl ln ce'"""H<Ce ce conţineau~ azot, fos. al .ŞI,p., t .:metoda cea mai bunăL
ll1""Ira acestea influenţeaza producţIa ŞI CaI e es c

~pllciare a lor in sol.
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METODA DE CERCETARE
Tabelul 1

t I 1, t A diferite doze la sfeclaEfectul îngriişămintelor chimice şi na ura e ap Ica e iO
d zahăr (media 1964-1966)e

Producjia % Productia
Produc1ia Spor la

de rădăcini Oi[, mediu de venitul
Varianta t/ha de uc zahăr frunze net

I
zahăr qlha t/lla Ici/hatjila %

VI - Neîngrăşat - 1\1t. 29,5 100 - 17,8 52,5 16,3 -

31,8 108 2,3 18,5 58,7 15,9 585VI'. - P36
Va - P,o 34,3 118 4,8 18,5 63,4 19,4 1 170

V'l- N50 37,0 125 7,5 18,6 68,8 23,8 2170

40,0 136 10,5 18,0 71,9 29,9 2790VI> - N100
Va-NlioP35 37,3 126 7,8 18,4 68,5 21,2 2865

V, - Noo P,o 38,1 129 8,6 17,8 67,7 25,1 2190

Va - N100 P31i 40,8 138 11,3 18,2 74,1 29,3 2925

- Nloo P'o 40.9 139 11,4 18,5 75,9 28,5 2850

VIO-NI00P70 1(BO 43,1 146 13,6 18,0 77,6 35,6 3310

V11 - 20 t/ha gunoi 34,2 116 4,7 17,8 61,0 19,4 1010

Va -20 t/ha gunoi + P3r. 39,1 133 9,6 18,2 71,2 20,9 2375

V l3 - 20 t/ha gunoi+N50P35 43,9 149 14,4 17,8 78,2 29,8 3635

- 40 t/ha gunoi 39,4 134 9,9 17,8 70,0 27,1 I 170

- 40 t/ha gunoi + Pa" 40,3 137 10,8 17,9 72,2 23,1 2335

V" - 40 I/ha gunoi +N"P" 43,8 148 14,3 18,6 81,4 30,1 3 205
------

DL 5% 5,3 18 6,1

Experienţele au fost executate în cadrul cîmpului experimentalde la ferma Giriş. Planta premergătoare a fost porumbul, iar pregătireaterenului, semănatul, întreţinerea culturilor şi recoltatul s-au făcut conform regulilor agrotehnice obişnuite in experienţele de cîmp. Terenul.a fost arat din toamnă la 28 em, iar în primăvară, înainte de semănat,$-a lucrat cu cultivatoruI. Soiul de sfeclă experimentat a fost Lovrin 532,
semănindu-se la distanţa 50/20 cm. Suprafaţa recoltabilă a unei parcele.a fost 25 m', cu 4 repetiţii.

Ingrăşămintele folosite au fost azotatul de amoniu (cu 33,3'/0 N),superfosfatul (cu 17,50/0 P,O,), sarea potasică (cu 400/0 K,O) şi gunoiul·de grajd. Ingrăşămintele s-au aplicat conform variantelor specificate lafiecare experienţă.

La recoltare s-a determinat conţinutul în substanţă uscată şi zahăr,jn cadrul laboratorului de analize de la Fabrica de zahăr Arad. Eficienţa
economică s-a calculat in lei/ha spor la venitul net determinat de apli,carea îngrăşămintelor.

Condiţiile pedoclimatîce. Tipul de sol pe care au fost executate
.experienţele este un cernoziom freatic umed format pe sedimente aluvi·onare, cu un conţinut în humus de 2,2-2,90/0 şi o reacţie neutră. Saturaţiaîn baze este ridicată, iar capacitatea de schimb cationic este moderată.Cantitatea medie de precipitaţii anuale ce cad la Oradea este
'cuprinsă între 550 şi BOO mm in anii normali, iar temperatura medie
.anuală este de 10,BaC, Perioada mai ploioasă se înregistrează la inceputul·verii l în lunile mai şi iunie. Cei trei ani în care s-au executat experieniele se pot considera normali din punct de vedere climatle.

Analele voI. 1.

La variantele îngrăşate nUlTIai cu îngrăţ;ăn;,1intc: ct:.in1i~ce spor~~rile
obţinute, faţă de varianta martor nelngraşata2 S!ll.t .cu:pI}nSe,anilor de cercetare, între 2,3 şi 13,6 t/ha la radac1111 .ŞI mtreq/ha la zahăr. Sporurile sint semnificat.ive, cu excepţIa celorla variantele 2 şi 3 care au fost îngrăşate.numa! ~u. s;IPerfosfat. !nfl~-a mai mare asupra realizării sporulul de radaclnr a avut-o lngl~#ămîn

C

t
e

,11 cu azot, care a determinat sporuri semnificative de producţIe
aplicat singur, ,

Adăugarea fosforului la ingrăşămintul cu azot (V6~V[l). ŞI sal:e~
la ingI'ăsămintele cu azot şi fosfor (VIO) au contrIbUit 111 mIcala mărir~a sporului de producţie. Subliniem că folosin:a acestor

ingrăşăminte, în sistemul de îngrăşare la sfecla. de z~har, deşI a
deteI:miU'lt numai tendinţă de sporuri ele sint eCOl;omI:e_ marInd sp0r-ulvenitul net în lei/ha. Astfel, dintre dozele de mgraşaml11te chImIce

Pentru o n1ai bună reliefare a măsurilor agrotehniee tratatelucrare, rezultatele sînt prezentate pe experienţe, întrucît in cadrul fie
,căreia s-a urmărit rezolvarea unei anumite probleme._

Efectul îngrclştimintelorchi1nice cu azot, fosfor şi lJotasiu şi a guno'iului de grajd asupra producţiei. Variantele experimentate şi rezultatele·de producţie obţinute sint cuprinse în tabelul L Gunoiul de grajd,superfosfatul şi sarea potasică s-au aplicat din toamnă sub arătura de
bază, iar azotatul de amoniu primăvara la pregătirea terenului pentru
~semănat,

Din datele obţinute se constată că, în toţi anii de experimentare,Ja toate variantele îngrăşate s-au realizat sporuri de producţie. La aceste'variante creşterea plantelor a fost mai avansată, îndeosebi la parcelele'în care s-a aplicat îngrăşămîntchimic cu azoi.

REZULTATELE OBŢINUTE
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Tabelul 2'
Efectul îngrăsămintelor chimice aplicate la s.fecla de zahăr în raport de data, plicării lor În sol (media 1964-1966)

CONCLUZlI

L Prin folosirea îngrăşămintelor chimice cu a70t, f?sfor şi, p,0la sfecla de zahăr în doză de NlOOP7uKso s-a obţmut, m condlţulecernoziom freatic umed din judeţul Bihor, o produc\lC medIe detlha rădăcini. Faţă de varianta neîngrăşată s-a reahzat un spor det/ha la rădăcini şi un spor la venitul net de 3 310 lei01a. _Inf]~enţamai luare asupra realizării acestor sporuri a avut""'o lngraşamlntul

azoi.- Supel'fosfatul, aplicat pe un agrofond rid!c~tde azolat de am~pe lîngă faptul că măreşte producţia de răda.cmJ ŞI sporul !a_velll-net, ridică şi procentul de zahăr cu 0,6 a~unc~ clnd~ se ~a12hC'~a nl rade 1: 0,7 azot-fosfor. Adăugarea po~a~1UIUl la mgraşammtul cusi fosfor nu a influenţat în mod semlllflcatlv sporul de producţIe
l~ rădăcini si nici lazahăr.,3. Gunoiui de grajd, aplicat in doză, de 20 şi, 40 t/ha, ,a ,dcternllI:at

OUUl'IJl'l mari de producţie, care sînt semnIfIcative ..şl eCOl~o~:l1Ce. Sp~ru:lleau crescut progresiv cu doza ~e gun?' fol".slta. ":?-tuncl cmd20 tlha gunoi s-au adăugat şi îngrăşămmte chImIce m doza de NSOP35,de producţie realizat la rădăcini a ţost de 14,4 t/ha, .In ,:ces,~ cazrealizat şi sporul cel mai mare la vemtul net ŞI anume 3 G3a lel/ha.

a

Cantitatea de ing-r., kg/ha subst. ncliviî
Producţia

% Prod. prod. spor la
la praşi1a

do Dif. mediu do do venituPVari- sub ariîtura la preg. solului rlldăcini do zahiir frunze nctunta de baza pL semănat Il-a t/ha zahur q/hn t/ha Ieî/hn

N I p I K N I p I K N I K t/hn 1 %

- - 33,1 100 - 19,4 64,3 16,0 -V, - - - - - ~

100 70 - - - 42,1 127 9,0 20,0 84,2 18,8 1 930\'2 - - -

70 100 - - - - 42,5 128 9,4 19,4 82,7 19,1 2050V, ~ -
35 100 35 - - - 41,9 127 8,8 20,3 85,0 18,4 I 640V, - -

100 35 35 - - - 43,1 130 10,0 19,7 84,9 18,7 2200V, - -

50 35 50 35 - - - 43,5 131 10,4 }9,7 85,6 19,7 2320VIl -

35 50 35 - 50 - 42,7 129 9,6 19,8 84,8 20,1 2080V, - -

Va 35 80 100 35 - - - 44,1 133 11,0 19,7 86,8 19,3 2530-

35 100 35 80 - - 43,4 131 10,3 20.0 86,7 19,2 2320V, - -

35 100 35 - ~ 80 44,1 133 11,0 19,8 87,4 20,5 2530V'D - - -- - .... - ---
DL 5° 1 2,3 8 6,9'"

combinaţia N100P'oKso kg/ha a realizat sporul cel mai.
uc,nit"l net, de 3 310 lei/ha (V'o), urmată apoi de combinaţiileN,00P,o cu 2 925 şi 2 850 lei/ha spor la venitul net. Superfosap'nc,m; la sfeela de zahăr pe un agrofond mare de azot (Vo), aridicat conţinutul in zahăr de la 180/ 0 la 18,6'10. În schimb, adaosul desare potasică nu a luă rit conţinutul în zahăr. Acest îngrăşăluînt a nlărit

insă producţia de frunze cu 7,1 t/ha, ceea ce în timpul vegetaţiei dăvariantei respective un aspect mai bogat.
Gunoiul de grajd aplicat în doză de 20 tiha a realizat un spor laproducţia de rădăcini de 4,7 tiha (V,,). Dublind' doza de gunoi la 40 t/ha,sporul de producţie a crescut la 9,9 t/ha, spor care este distinct semnificativ. în condiţiile experin1entate, gunoiul de grajd, deşi a mărit în1110d sin1ţitol' producţia de rădăcini, nu a luicşorat conţinutul In zahăr

faţă de varianta ll1artor, deşi acesta este mai scăzut fată de variantele
îngrăşate cu îngrăşăminte chimice. Aplicind împreună gunoiul de grajdcu îngrăşăminte chimice, sporurile de producţie cresc pe ll1ăsura c01nbi
nării lor, realizînd în cadrul variantei 13, care a fost îngrăşată cu 20 t/hagunoi şi cu o doză lTIoderată de îngrăşăn1inte chimice de NsoP;Js, un sporde 14,4 t/ha la producţia de rădăcini şi de 25,7 q/ha la producţia de
zahă,', La această variantă s-a realizat şi sporul la venitul net cel maimare şi anume de 3635 lei/ha. Atît producţia de rădăcini cît şi venitul netrealizat la hectar sînt mult superioare variantei 14 care a fost îngrăşatănumai cu 40 t/ha gunoi de grajd.

Efectul îngrăşăminte/or chimice in raport de data aplicării, Îngră
şău1intele chinlice în această experienţă s-au aplicat toan1na sub arăturade bază, la senlănat, înainte de pregătirea terenului şi la praşila II-a,confonn variantelor ce sînt trecute în tabelul 2.

Din rezultatele obţinute se constată că data aplicării îngrăşămintelor chimice a influenţat în mod semnificativ sporul de producţie.Astfel, la toate variantele îngrăşate s-au realizat sporuri de 9,0~11,0 t/ha la rădăcini şi de 18,4-23,1 q/ha la zahăr. Sporurile respectivesînt selTInificativc faţă de martorul neîngrăşat şi cu eficienţă ecoDOlnică
pozitivă, în schirnb diferenţa între epocile de aplicare este cuprinsă înlilnita erorilor experilnentale.

La variantele îngrăşate nU111ai cu azot şi fosfor în doză de NJOOP7frsporul de producţie cel mai mare de 10,4 tlha la rădăcini şi 21,3 q/ha la
zahăr s-a realizat la varianta 6, la care jU111ătate din azotatul de aInoniu
şi din superfosfat s-a aplicat din toan1nă sub arătura de bază, iar cea
laltă jumătate în primăvară la pregătirea terenului. Adaosul de sare
potasică în cantitate de Kso a influenţat în ll1ăsura cea mai 111are pro
ducţia de rădăcini cind s-a aplicat din toamnă sub arătura de bază (Vs),iar pe cea de zahăr cînd s-a aplicat la pregătirea terenului pentru semă
nat (Vo).
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. _ '" _ _. .' imice foiosite influenţează în
4. Data aphcarll mgraşammteiol lh diţiile experimentate, su-

mod semnifkativ sporul de producţIe. .n tc~n arul cel mai mare la pro
perfosfatul ŞI azotatul de amomu au realrz~. p antitate toamna sub ară
ducţia de zahăr cînd s-a aplicat jumătate I~f~ea terenului. Sarea pota
tura de bază şi jumătate pri;năvara la pr~~a \nd s-a aplicat primăvara
sică a realizat sporul cel n1a~ mare la za~arte
inainte de pregătirea terenulUl pentru semana.
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EFICIENŢA INGRĂŞĂMINTELOR MINERALE LA SFECLA
DE ZAHĂR PE SOLUL BRUN DE PĂDURE CERNOZIOMIC

DE LA SECUIENI - ROMAN

AL. NICOLAU

Experi@nţele au arătat că, în funcţi@ de sol, sfecla de zahăr solicîtă

diferite doze de îngrăşăminte din principalele elemente: azot, fosfor
şi potasiu. Astfel, pe solul aluvial luto-argilos de la Roman, cele mai bune
rezultate le-a dat combinaţia NusPnKr,o (O 1 t e a n u şi colab., 1957;
Ion e se u-Ş i Ş e şti, 1961), iar pe solul hurnico-semigleic de la
Braşov, cea mai valoroasă s-a dovedit combinaţîa N128P O,K'20 (P o P 0

v î c i şi colab., 1967).
Cercetările au arătat că ingrăşămintele chimice aplicate culturilor

de sfeclă au o eficienţă economîcă ridicată (A v l' a m şi colab., 1965),
sporurile de producţîe aduse de îngrăşărnintele cu azot cresc pe mă

ce aportul de apă din precipitaţii este mai mare (H o f f m a n şi

Ba h n, 1965).
Avînd în vedere că pe soIurile brune de pădure cernoziOluice, cu
răspîndire în zona Romanului şi cultivate frecvent cu sfeclă de
nu s-au efectuat cercetări privitoare la eficienţa îngrăşămintelor,

la Secuieni s-a executat o experienţă în acest sens şi ale cărei

,·e'<UI"".e se expun in prezenta lucrare.

MATEIUALUL Sl METOPA PE CERCETARE

Experienţele au fost executate în perioada 1963-1964 şi 1966-1967,
un sol brun de cernoziOluic.

gr,ăşiim.lntele minerale folosite au fost: azotatul de amoniu, su
perfc)sf,~tlll şi sarea potasică, în următoarele doze de substanţă activă:

- N,s, N06 şi Ngt,; fosfor - P32 şi P 64, potasiu - Kr,o şi K80•

~('~~;~~:~;~~ că îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu au fost aplicate toamna
1, de bază, iar cele cu azot primăvara, la pregătirea terenului

selnănat.

Experienţa a fost aşezată in dreptunghi latin cu 5 repetiţii, avind
m1irimf'" parcelei de 30 m 2. Semănatnl s-a făcut la 50 cm între rînduri,
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asigurat intre 18,5 şi 24,6'10 la rădăcini, iar zahărul intre 20,8 şi 25,3%.
Se remarcă faptul că, la doze mai mici de azotat de amoniu (N.a) şi super
fosfat (P32), sint suficiente cantităţi reduse de sare potasică (K.o) pentru a
se obţine sporuri de 18,6'10 la rădăcini şi 20,9% la zahăr.

Dacă se dublează dozele de azot (Noo) şi de fosfor (P6.), este ne
-cesar să se aplice o cantitate mai mare de potasiu (Kşo). Aeest lucru duee
la realizarea unor produeţii mai ridicate, obţinindu-se sporuri de 27,7'10
la rădăcini şi 29,9 % la zahăr·

In condiţiile de neirigat, in care s-a experimentat, dozele mari de
azotat de amoniu (NI") nu au adus sporuri de producţie. Ele au favori
;zat, in prima parte a vegetaţiei culturilor de sfeclă, dezvoltarca unui
foliaj bogat, ceea ce a făcut ca plantele să sufere mai mult de lipsa de
umiditate din sol in cea de a doua parte a verii, cind s-au inregistrat căl

duri mari şi precipitaţii puţine.

Cele mai bune variante s-au dovedit acelea in care raportul intre
îngrăşămintele aplicate a fost de 1 : 0,66 : 0,83. in eazul in care s-a dat
combinaţia NooPor,Kso, s-au obţinut sporurile cele mai mari, şi anume de
27,7'10 la rădăcini şi 29,9'10 la zahăr. Dacă dozele de ingrăşăminte aplieate
s-au redus la jumătate (N4SP32K40) sporurile realizate au fost mai mici
'ii anume numai de 18,5'10 la rădăcini şi 20,9 % la zahăr.

Cind nu s-a dat sare potasică, producţiile au fost mai reduse. In
aceste situaţii, cele lTIai bune raporturi între elementele nutritive sînt
1 : 1,33 : Osau 1 : 0,33 : O- raporturi care se pot aplica in funcţie de cantită

de ingrăşămintede care se dispune. Astfel, dindu~seN4SP64 se realizează

rădăcini sporuri de 22,3'10, iar la zahăr de 20,7'10. Dacă in unitate
sint cantităţi mai mari de îngrăşăminte Cu azot, se pot obţine producţii

utilizîndu-se combinaţia NooP'2' in acest caz, sporul la pro
drletia de rădăcini este de 21,20/0, iar la zahăr de 20,9'10.

in tabelele 2 şi 3 se evidenţiază eficienţa fieeărui tip de ingrăşă

mint in funcţie de dozele folosite. Din analiza acestora se constată că,

în medie pe experienţă, azotatul de amoniu aplieat pe un fond de super
fosfat sau pe unul format din superfosfat şi sare potasică, asigură creş

terea produeţiei daeă dozele se măresc de la N," la N!Ji;. Această situaţie

se menţine atit la producţia de rădăcini, cit şi la aceea de zahăr. Spre
exemplu, N48 dat pe un fond numai de superfosfat dă o producţie medie

26,62 tlha rădăcini şi 48,33 q/ha zahăr. Dacă doza de azot creşte la
producţiile se măresc asigurat, ajungînd la 27,72 tlha la rădăcini,

la zahăr la 50,09 q/ha. Cind azotatul de amoniu se aplică în canti
de NI/v producţiilenumai cresc.

Comportarea azotatului pe fondul de superfosfat analizat pină acum,
identică cu aceea de pe fondul de superfosfat şi sare potasicii.

în acest caz, dozele de Ni!,!, nu au ridicat producţia. Astfel, dacă NOG
o producţie medie de 28,31 tlha rădăcini şi 51,81 q/ha zahăr, N14!'

praetic aceleaşi rezultate (28,04 t/ha rădăcini şi 51,10 q/ha zahăr).

toate variantele 100000 plante la hectar {20 cm

rezultatelor s-a făcut după metoda analizei varianţei.

REZULTATELB OBŢINUTB

Substanta activi! Productia Producjia de zahărde rădăcini

N IP:05 I l(~O t/ltll I % I 'Om,,;!. qjhll

I "' I 'OmniL'"
- - - 22,93 100.0 41,74 100.0
48 ~ - 24.09 105,0 44.98 107,7 ~.

---------- --- ---
48 32 - 25,22 109,9 ** 46,28 110,8 ***
48 32 40 27,18 118,5 *** 50,50 120,9 ***
48 32 80 27,62 120,4 *** 50,43 120,8 ***------------- -----
48 64 - 28,05 122,3 **'" 50,39 120,7 *ol'*
48 64 40 28,08 122,4 *ol'* 51,93 124,4 "'ol'ol'
48 64 80 28,58 124,6 *** 52,32 125,3 ***---------- ---
96 32 - 27,80 121,2 *** 50,47 120,9 ***
96 32 40 27,91 121,7 *** 51,66 123,7 ***
96 32 80 28,87 125,9 *** 52,39 125,5 ***--------- ---
96 64 - 27,64 120,5 *"'* '19,72 119,1 u*
96 64 40 28,34 123,5 * '* 52,39 125,5 ***
96 6·1 80 29,30 127,7 **' 54,24 129,9 '**

1---'---

144 32 - 26,99 117,7 *** 49,56 118,7 ***
144 32 40 26,87 117,2 *"'* 48,87 117,8 ***
144 32 80 28,27 123,2 *** 50,69 121,4 *'1'*---- --- -----
144 64 - 28,48 124,2 * *~. 51,34 122,9 ***
144 64 40 28,88 125,9 *** 53,03 127,0 ***
144 64 80 28,78 125,5 *** 53,11 127,2 ***

DL 5% 1,63 2,64
DL }{l/ 2,15 3,47.0

DL 0,1% 2,75 4,45

Din analiza datelor. prezentate in tabelul 1 se constată că aplicarea
azotatuiui de amon~u. smgur {N48! nu realizează sporuri asigurate de
producţie. Pentru ndlcare~ acesteIa e~t~ necesar să se intervină prin
adăugarea de superfosfat ŞI sare potaslCa. In acest caz, sporurile crese

Tabelul 1

Producţiile medii de rădăc:inj şi zahăr la hectar
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CONCLUZII

1. Azotatul de amoniu aplicat atît pe un fond de superfosfat cîtşi pe unul forn1at din superfosfat şi sare potasică, aduce sporuri de·producţii asigurate dacă dozele din acest îngrăşăIllînt cresc de la N/iBla Ng(j. lVIărirea dozelor de azot la NJf,ft nu asigură creşterea producţiei.
2, Superfosfatul, administrat in doze de Pa", P"" pe fonduri formate'din azotat de amoniu sau din azotat de alTIoniu şi sare potasică, asigură spol'irea producţiei cu cit cantităţile de fosfor ce se dau sint maimari. Astfel, producţiile de zahăr au crescut pc primul agrofond de la48,77 q la 50,48 q/ha, iar pentru al doilea agrofond, de la 50,09 q

la 52,05 qiha,
3, Sarea potasică,aplicată in doze de K,o şi IC,qo, pe un fond formatdin azotat de81TIoniu şi superfosfat, a a::.:igurat sporirea producţiei de

zahăr la hcctar de la 49,64 q la 51,39 q şi respectiv la 52,19 q,
4, Cele mai bune rezultate au fost obţinute atunci cind raportul

dintre ingrăşămintele aplicate (NPK) a fost de 1: 0,66 : 0,83, Astfel"combinaţia NOGPGt,K80 a adus sporul'i de 27,70/0 la rădăcini şi 29,90/0la zahăr. Prin reducerea la jUD1ătate a cantităţilor de îngrăşălTIj nte(N
4S

P
3
2K /iU) sporurile realizate au fost 1118i ll1ici, de l1umai 18,5

0
/D la.

rădăcini şi 20,90/0 la zahăr,
5, Cind sarea potasică lipseşte se pot aplica următoarele doze ele'îngrăşăulÎllte: N.

1
sP(J,-! sau NoGPu:l J în funcţie de posibilităţile unităţii.

Sarea potasică, aplicată pe un fond de azotat de an10niu ,şi superfasfat, ridică, în medie pe experienţă, selTInificativ producţia şi anumecu cit dozele din acest element cresc, Astfel, KI,O măreşte producţia de'la 27,35 t la 27,88 tlha la rădăcini şi de la 49,(;4 q la 51,39 q/ha lazahăr. Prin aplicarea sării potasice în cantitate de K80, producţiile aucrescut asigurat la 28,55 t/ha la rădăcini şi 52,19 q/ha la zahăr.

Tabelul?

26,67 27,32 28,25,
28,06 28,43 28,89'

27,35 27,88 28,55

Tabelul S

49,64 51,3952,19>

0,86

1,14

],46

K

26,67 28,i9 27,38 27,41
28,24 28,43 28,71 28.46
27,45 28,3i 28,04 27,93

26,62127,63128,10 27,72128,12/29,08 27,73/27,87128,52

Producţiîle medii de zahăr (q/ha) la diferite doze de Îngrd:ş<imintc

Producţiile medii de rădăcini (Uha) la diferite doze de Îngrăşăminte

Diferenta limită pentru: N P K
DL 5% 0,61 0,57 0,53
DL 10 ' 0,82m 0,76 0,70
DL 0,1% 1,09 0,96 0,89

Diferenta limită pentru: N P

DL 5% ],08 1,03
DL 1% 1,4'5 1,36
DL 0,1% ],93 ],76

P3:l

P 6'1

Media N

Media K

Agrofond

P" 49,07 51,51 49,71 50,09 48,77 50,3'1 5i,IT
Po< 51,55 52,12 52,49 52,05 50,4852,4553,22
!lledia N -o 31" , 51,8i 51,10 51,07
Media K '18,33/51,2215],3850,09152,02153,,3iI50,45150,95151,90

BIBLIOGRAFIE" :n cecea ce priveşte superfosfatul, tot din tabelele 2 si 3 se constată~a, pun aphc81~ea GQzelor progx'esive din acest îngrăsămÎl~t ele la P 1
(Vll pe f?ndun ele azotat de alTIoniu şi sare potasi~ă pr~eluctia~1~d' ~creşte aSIgurat de la 27,41 t/ha la "846 t/11a la ',~ 1" , , " 1e le50 99 Ih 1 5 _ ~ , I dC acml SI celaJ ţ', q, a

d
a 2,00 q/ha la zahăr. Acelaşi spor asigurat de produc'ţie se

O) m<l cm aceste doze de ~uperfosfat sint aplicate numai pe un Iond
~g 6~zo;ai de

28
aon.'0n/lU, realJ,:m?~-se ~reşteri ale producţiei medii de la, " a , 6 t ha la radacml SI de la 48 77 q la 50 48 Il 1zahar. . '" ,. q la ,a

A v ram P .~i calab .• 1965, EJedlll îngriiştlmintclor minerale aplicate la sfecla de zahăr iJl"
conditiile din CîmpÎa Transilvaaiei, Analele Le.C.p.T. fUlldulea, 31, seria B.

Ha f f m a il nE., Ba h TI E., 1965, Dia Allswertwzg langjahriger Rei/ul! vun Feldver-·suchcrtrăgţ'lZ in Verbindwzg mit agrarmcleorologischeJl Daten, AILrccht-Thaer-Arch., 9•.
Ion e s C 11 _ Şiş e şti VI. şi calah., 1961. Rezultatele cercetărilor din R.P.R. cu privire"

la agrote!mica sfeclei de zahăr, Probleme actuale ale culturii sfeclei de zahăr, Edit •.
Academiei, Bucureşti.
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6 .:AN, Le.CE. -SEECU. DE ZAHAR, 1968, VOL. 1

Prezentată Comitetului de redactie
la 5 aprilie 1958.

u G h. şi colab., 1957', E(eetal tllgrăşămin~elor minerale apUcate singure şi cu bă-
,olt e an, t!tura sfeclei de zahar, Probleme agncole, 3.

legar In CI.. .
. . Mar g are t a ŞI colah., 1967, Rezultate expenmelltale cu ariifuri şi îngră-

:P Q Po V '. CII sfecla de zahăr cultivată pe solul humico-semigleic de la Braşov Probleme' ,. . şărTlITlie a· ,
agricole, 10.

POSIBILITĂŢI DE COMBATERE A BURUIENILOR IN CULTURA
SFECLEI DE ZAHĂR PRIN FOLOSIREA ERBICIDULUI

PYRAMIN

1. POPOVICI, N. ŞARPE, MARGARETA POPOVICI, L. TAMAŞ,

O. SEGARCEANU şi EUGENIA TOMESCU

In modernizarea culturii sfeclei de zahăr, gaSIrea unor noi căi ele
Juptă impo.triva imburuienirii prezintă o importanţă deosebită. Această

necesitate .este dictată de mai multe cauze, printre care lipsa tot 11lai
.accentuată a braţelor de muncă, nevoia de a apăra plantele izolate
răsărite mai rar datorită semănatului de precizie, ca şi tendinţa de
'trecere la un semănat mai timpuriu pentru a beneficia de umiditatea
·optimă a solului. Aceasta presupune renunţarea la o serie de lucrari
care, in tehnologia tradiţionala, contribuie la distrugerea buruienîlor
'şi sint socotite de Ham a n n şi F e y era ben d (1967) printre cele mai
.1"""","'"'''' La aceste consideraţii trebuie adăugată observaţia că recoltatu!
!)leC,aUl"" este de neconceput in locuri imburuienite.

Un interes deosebit îl prezintă folosirea erbicidelor in zonele
'Urne,:!e, unde, din cauza precipitaţiilor abundente din primăvară, lucră

de rărit şi prăşit nu se pot face de multe -ori la termenul optim.
După Ve t te r 'şi VoI k e r (1967), pentru sporirea producţiei la sfeclă, mai

este combaterea buruienîlor decit mobilizarea solului prin

In ultimii ani, paralel cu lărgirea sortimcntului de erbicide spe
·cifice sfeclei de zahăr, s-a inregistrat o creştere importantă a supra
relel(,r tratate.

In U.R.S.S., L o b a no v (1966), Nes t ere n k 0(1966), SI o v ţ o v
Sol dat o v (1967), Z a har c e n k o (1967) citează rezultatele

obţinute prin folosirea erbicidelor Eptam, Tillam, Murbetol, Alipur,
.~~b~~~~;i~~Ş~il.~PYTamin.La Pyramin, doza de 4-5 kg/ha a redus gradul de
:\ cu 75-850/0, fără a avea efecte fitotoxice asupra sfcclei.

combaterea buruienilor monocotiledonate, amestecul de Tillam cu
.E1)t~,m s-a dovedit a fi cel mai eficient, in timp ce Pyraminul a acţionat

mult asupra dicotiledonatelor.
In R. D. Germană, după F e y era ben d (1966) doza de Pyramin de

in 200 1 apă asigură o eficienţă a erbicidului timp de
sălotămini.Hin t z s c h e (1966) constată că doza de 4 kg/ha Pyramin
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aplicată înainte de răsărire, distruge sen1inţele de buruieni în Curs de
răsărîre. Aplicarea după răsărire are cel mai bun efect cînd buruienile.'
sînt în faza de frunze embrionare sau de buchet n1ic. Folosirea erbici
delor c0111binată cu cea a mijloacelor mecanice, a redus după T h ies _
A e h u s e n (1967) necesarul de muncă manuală pentru combaterea buru
ienilor cu 800/0'

În R. S. Cehoslovacă, Fie d 1e l' (1967) recomandă aplicarea inainte
de răsărire a Pyraminului sau Burexului, cOlubinat eventual cu erbicide'
de tipul Avadex pentru combaterea graminecior.

Cercetările întreprinse în Franţa (1966), au scos în evidenţă efi
cienţa sporitfl a muestecului unor el'bicide. Astfel, rezultate foarte bune'
a dat amestecul de PCA 2,880-2,040 Jeg/ha cu Lenacil 0,320-0,360 Jeg/ha,
care a avut efect de combatere atît asupra buruienilol' lTIonocotiledonate'
cit si a celor dicotiledonate.

, Experienţcie lui Hor n (1965) au arătat că aplicarea in pre
ell1ergenţă a 1,3 kg/ha Pyramin în benzi reduce necesarul de muncă .
manuală la rărit cu 64-71 % , economisind 28-54% din cheltuielile
de producţie.

In ţara noastră, cercetările privind efectul unui sortiment de'
erbicide specifice sfeclei de zahăr au fost începute în anul 1964. în
primii ani s-au încercat erbicide cu Murbetol, AUpur, A 1884, Lira Beta-.
rcx, Basfapol1, Burex, RSI.7' Tillam, Eptanl, Venzar, Tl'eflan, Gatnon,
Grmnoxon şi Pyramin. Dintre erbicidele studiate, Pyranlinul a dat
cele mai bunc rezultate, atît în zonele mai secetoase cît ;.;i în cele un1ed~
şi răcoroase.

Din aceste lTIotive, începînd cu anul 1965 5-8U executat experienţe
ele aprofunc1are privind folosirea acestui erbicid, rezultatele cărora sînt.
prezentate in lucrarea de faţă.

Pentru cunoaşterea modului de acţionare a Pyran1inului, se pre
zintă după Fis c h e l' (1962) unele caracteristici ale acestui erbicid ; for_
mula chimică este 1 phenyl-4 aminQ-5 clor-pyridazon-6 ; în comerţ salu.,
ţia cu 80u/ o substanţă activă J11ai poartă denmnirea de P.C.A. sau Pyra
70n ; solubilitatea în apă este foarte scăzută (0,040/0 la 20°C) ; toxicitatea :"
LD 50 la şoareci-ip 450 mg/kg.

Pyraminul este absorbit de rădăcinile buruienilor şi transportat.
în plante, Efectul tratamentului se manifestă la citeva zile după apli
care, cînd frunzele devin luai deschise la culoare, se zbîrcesc, apoi pier.

Acţiunea Cea 111ai pronunţată a PYRalninului se manifestă asupra
urnlătoarelor buruieni: Chenopoclill1TL alblln~, Raphanuln raphanistrurn,
Stellaria lTwclia, Lam·illm, amplexicauZe, Thlaspi arvense, Veronica sp.
Nu distruge suficient Avena fatua, Galiuln aparine şi unele specii de~
Vicia. Buruienile cu rădăcina puternică ca Cirsi1l1n arvense, Equisetum.
arvense, Agropyrum repens sînt rezistente la Pyr81uin. Buruienile care.
au depăşit faza de 2-4 frunze devin mai rezistente la erbicid. Trata
mentul se poate face inainte şi după răsărirea sfeclei. Stropirile pe soare"

, i temperaturi ridicate sau umiditate mare, ciJ:d s~ecla. răs~re ~au cl~pă
.ş, ărire produc uşoare vătămări care se mamfesta pnn rasuc;rea" \ ~r~
~~~ui fr~nZl1liţelor care stagnează puţin în creştere; la 2-3 saptamml

.vegetaţia devine normală. .. ,
Pyraminul nu are efect remanent asupra cultUr11 urmatoare.
Condiţiile optime de aplicare se asigură pe timp .c~lm: ~cr aco~e

't temperatură de pînă la 22°C şi umiditate atmosfenca yma la .10 /0,
rr~ 'ploaie uşoară, .după aplicare, nu-i ,,;educe ef,:c;ul. T11npul secetos
:scade eficienţa Pyraminulm. Solul umed 11 sporeşte efectul.

METODA. ŞI CONDlŢULE DE CERCETARE

Experienţele in cimp au fost organi::ate în anii 1965--:-1967 la
Braşov şi Staţiunea experimentala TI?' Mureş pentru. zona

'umedă şi răcoroasă şi la I.C.C.P.T. Fundulea ŞI" StaţIunea expcnmen
Lovrin pentru zona mai secetoasă. S-a urmant efectul doz:,lor d~

aplicate în benzi de 15 cm pe rindu~ semănat,,, la doua epOCI
si anume: concomitent cu semănatul ŞI atunc~ ~lnd sfe71~ ~vea

.dife:·itf~ru'nze adevărate, ceea ce coincide .cu prim~ praşlla meca~11ca l.ntre
'În cadrul fiecărei doze şi epOCI de apllc~re a Pyrammulm" au

variante care au primit o praşilă p~ r:ind ŞI" care. nu s-au. pra~'t
Toate variantele s-au prăşit mecamc mtre rmdul'l ~e 4 ono PI0

obţinute s-au comparat cu cel~ real~zate în vanar:ta martor,
·uc'.c,::~_ de 4 ori mecanic pe intervale ŞI 4 an manual pe nncl.

şi primul tratament s-a făcut cu se;r:ănătoarca pneu
SPC-6 echipată cu dispozitivul de apllcat erblClcle. -r:ratamentul

mauc"răsărire s-a făcut cu acelaşi dispozitiv ~dapt&t la cu1tlvator~ Do
de 1~4 Jeg/ha Pyramin s-au 81r;.estecat m 300-400 l/ha al?a. La
din variante, Pyraminul, in cantltate de 13,5 Jeg/ha, s-a apllcat la

pe toată suprafaţa. . .
ocuumL'~' 1 C C S Braşov speciile dominante de burl11em au fost .vero

be~a";u~g~: Convolvulus arvense, Chenopodium album, Setarza sp.,
U(UilLm aparine.

1 . f te buruieni au fost Si-La Staţiunea Tg. Mureş ce e mal recven.
arvensis, Chenopodium album, Setarza sp. ~i Echinochloa

La LC.C.P.T. Fundulea au dominat bu;uieni c~ Amar~nthus retro
Chenopodium album, Sinapis arvenszs, Setarza sp. ŞI Polygonum

La Staţiunea Lovrin speciile de buruieni m~i frecvente au fost
otna.p" arvensis, Setaria sp. şi Echinochloa cruss-gallz. . . "

Agrofondurile pe care s-a experimentat au fost dIferenţIate m
lUncţle de zona fiecărei unităţi.
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Sămînţa de sfeclă de zahăr folosită a fost cUn sOÎurile poliploÎde
aflate În cultură şi prelucrată prin şlefuire, segmentarc sau drajare,
pentru a putea fi semănată CU maşina SPC-6.

DetermÎnăI'ile referitoare la gradul de Îmburuienire s-au făcut atit
ca număr cît şi ca greutate, de trei ori in cursul perioadei de vegetaţie,
În cîte 4 repetiţii din fiecare variantă. In iucrare se prezintă gradul de
combatere a buruieniior ('/o) ca număr, ia a doua dcterminare (ia Înfio~rirea buruienii dominante).

O dată cu Înregistrarea producţiei de rădăcini de sfeciă s-au făcut.
uneie determinări caiitative cum ar fi procentul de substanţă uscată şi
cenuşă, ca şi conţinutul în zahăr al acestora.

La r.C.C.S. Braşov s-a urmărit şi efectul dozelor de Pyramin asu
pra dinamicii micl'ofiorei totale şi a bacteriilor celuiolitice aerobe folo~
sind metoda diluţiiior din sol. Totodat" s-au fiicut cercetiiri privind
activitatea naturalii de amonificare şi nitrificare ca şi asupra capacităţjj
de amonificare şi nitl'ificare, În funcţie de dozele de Pyramin aplicate.
De aSCJnenea S-a făcut calculul eficienţei econoll1ice a trata111enteloraplicate.

REZULTATELB DEŢINUTE

Observaţiile făcute în cei trei ani de experhnentare au SCOs în
evidenţă eXistenţa unei legături strinse Între gradul dc combatere a
buruienilor şi precipitaţiile căzute Înainte şi În prima decadă după aplicarea Pyrall1inului.

La J.C.C.S. Braşov, diferitele doze de Pyramin aplicate la semănat
(fig. 1 a) au combătut 35-74'/0 din buruieni În cazul cind nu s-a apli
cat nici o praşi1ă pe rînd. C01nbaterea cea luai eficientă a buruienilor
s-a realizat Însă atunci cind aplicarea erbicidului a fost asociatii cu
aplicarea unei singure praşiIe pe rînd, caz în care Dwuărul de buruienis-a redus cu 61-870/0.

Urmărind gradul de reducere al buruienilor, În funcţie de doza
de erbicid şi precipitaţiile căzute după aplicarea acestora, Se pot face
următoarele observaţii:

In cazul variantelor nepriişite pe rînd se observă o creştere a
gradului de COmbatere a buruienilor pe măsura creşterii dozelor de
Pyramin. Eficienţamaxirnă, cu o combatere de 54-740/0 a buruieni~
lor, s-a realizat În anul 1967 cind, in prima decadă după aplicarea erbi
cidului, au căzut 40,4 mm ploaie. Precipitaţiile reduse din acelaşi inter_
val de timp, În anul 1965 (8,9 mm), au redus in cea mai mare miisură
eficienţa Pyraminului, gradul de combatere nedepăşind 570/0. Efectul
negativ al precipitaţiilor reduse din prima decadă a anului 1966 (1,8 mm)
a fost atenuat În mare parte de abundenţa ploilor din decada a doua
(30,9 mm), ceea ce a făcut ca În varianta cu 4 kg/ha buruienile să fie
combătute În proporţie de 720/0.

DNe,or"',sil' /G~o/v/oi-

11II = ..~ C'omodle/'e,-TOlS/{ . •

• d .. d lui de tmburuiemre ŞI a pro-Fig. 1- Efectul dozelor d~ ~yramJdllua~uprla fI cuce~Ifî{~aş~v;
. ducţler de fa E1CWI a ... ".'

a - la semilna.t; b - la pruşJ1a I. .

t' de [ee aod an root ylelcl at the ReseFig. 1 - Effeet of Pyr~min rfatespotn \t~'eed re~US~gO~lr· B~et Craps of Braşov
arch Inshtute Of o a aes an . ..

a - at planting; b - at l-rst cu1tlvatwn.



'sa J. PQPOVICI ŞI COLABORATORII 6
7 COMBATEREA nURUIENILOR PRIN FOLOSIREA BRBICIDULUI PYRAMIN 81

Tabelul J

Precipitaţiile căzute şi tempera1ura înainfe şi după aplicarea Pyraminului
la Braşov, Tg. Mureş, Lovrin şi Fundulea

- Analele voL I.

Gradul redus de combatere a buruienilor in variantele neprăşite

pe rind a făcut ca şi producţiile realizate să fie foarte scăzute. Numai
in anul foarte favorabil 1907, cînd combaterea a variat intre 54 şi 740/ 0,

producţiile de rădăcîni au reprezentat 85-97'10 din martor in varian
tele tratate cu 2-4 kg/ha Pyramin.

In cazul variantelor cu o praşilă manuală pe rind, evoluţia gradu
lui de îmburuienire urmează aceeaşi curbă Ca în cazul variantelor nepră

şite. Aici insă, la dozele de 3 şi 4 kg/ha, rezultatele de producţie au
fost mai puţin influenţate de condiţiile de umiditate in toţi anii de expe
rimentare, ele situîndu-se în general la nivelul martorului, prăşit de
4 ori mecanic şi de 4 ori manual pe rînd.

Doza de 13,5 kg/ha pe toată suprafaţa nu a influenţat in mod deo
sebit gradul de combatere şi producţia.

Aplicarea Pyraminului la prima praşilă (fig. 1 b) a combătut buru
ienile in proporţie de 12-750/0 la variantele neprăşite şi de 31-83'10
ia variantele unde s-a prăşit o dată pe rînd. In general, se constată că

numărul de buruieni distruse este 111ai redus ca în cazul aplicării erbi
cidului o dată cu semănatul, acestea fiind mai dezvolt!'te şi deci mai
rezistente.

Nivelul producţiilor realizate este totuşi mai ridicat ca la epoca
întîia de aplicare a erbicidului, deoarece precipîtaţiile căzute în prima
şi a doua decadă după tratament (41,0~108,6 mm), ca şi temperaturile
mai ridicate, au sporit eficienţa Pyraminului faţă de noile buruieni
în curs de răsărire, favorizînd astfel menţinerea CÎlnpului curat de
buruieni pe toată perioada de timp pînă la acoperirea solului de către

aparatul foliar al sfeelei.
Aplicarea Pyraminului o dată cu prima praşilă a avut cel mai

bun efect in anii cind, pe solul umeetat de precipitaţii anterioare, au
căzut ploi de cca 30 mm in prima decadă după tratament. Astfel, in
anul 1967, cind la cei 23,9 mm ploaie din decada anterioară aplicării

Pyraminului s-au adăugat 32,1 mm in decada posterioară, gradul de
combatere a variat intre 61-83'10, diferenţa intre variantele prăşite

'ii neprăşite fiind la diferitele doze aplicate relativ mică. In anul 19G6,
precipitaţiile foarte abundente din decada de după tratament (79,8 mm)
au diminuat efectul erbicidului, combaterea fiind de 35-04'10.

Efectuarea tratamentului pe un sol uscat, in condiţiile anului 19G5
(0,8 mm precipitaţii in decada anterioară), a scăzut mult efectul erbi
cidului (12-62'10), mai ales in variantele neprăşite, cu toate că ploile
ulterioare au fost suficiente.

In condiţiile Staţiunii experimentale Tg. J\!Iureş, aplicarea Pyra
minului la semănat a dat rezultate mai bune cind in perioada de 20
zile după tratament precipitaţiile au fost moderate, ele l8~22 mm, ca
in anii 1965-l9GG (fig. 2 a).

Gradul de combatere in aceşti ani, la variantele neprăşite, a fost
de 29-920/0, iar la cele prăşite o dată pe rind de 5G-990f0.

9,2
13,1
10.7

15,2
14,6
13,4

17,6
17,2
17,9

11,4
12,4
11,5

13,1
17,6
15,1

17,6
17,6
14,7

11,51
12,7
14,1

17,3
18,8
18,1

16'9117,6
19,1

14,9 I12,9
14,2

15,1 115,9/15,6 16,8
15,2 13,7

10,2 I14,1
9,0

15,4/20.7[15,6 18,4
15,3 14,3

8,0 I 8,1 J15,0 11,6
6,7 11,4

după aplicare

dec. 1 Idee. II Idee. 1IIj media

Temperaturi, ~C

8,9 I1,8
40,4

a. La J.C.C.S. Braşov

- la semrmat -

Precipitatii. mm

15,9/ 49,9 I74,7 I
30,9. 28,6 61,3
lI,5 0,5 52,4

- Ia praşila 1 -

/

49,4/29,2/16,5/ 95,1114,8/
79,8 28,8 12,0 120,6 11,6
32,1 8,9 56,4 97,4 11,5

b. La Staţiunea Tg. Mureş

- la semănat -

14,8/ 8,1 /15,4/ 38,3/ 9,3/7,0 10,7 83,8 101,5 10,3
19,8 32,3 28,1 80,2 lI,5

- la praşila 1 -

/

32,8/31,8/14,7/ 79,3/16,8/7,5 51,4 5,0 63,9 19,0
62,3 14,1 19,9 96,3 14,5

0,8
22,8
23,9

0,6
4,8
0,7

8,1
3,7

12,6

15,4
53,6
28,1

13,0
15,8
33,7

6,6
34,3
21,3

dec. 1 I după aplicare
inaintea
aplicării .. dec. 1 jdec. lIldcc, Inl total

1965
1966
1967

1965
1966
1967

Anul

1965
1966
1967

1965
1966
1967

1965
1966
]967

1965
1966
]967

c. La Statiunea Lovrin
- Ia semănat -

37,9/13,0 I 1,2/ 52,1/10,2/12,2/15,8 8,8 18,9 43,5 16,3 18,9
33,7 3,2 4,8 41,7 10,3 15,9

- la praşita 1 

35,6/33,7/48,61 117,9 J 17,1 1 18'6118,9 36,9 9,2 65,0 17,6 15,2
4,8 29,3 31,5 65,6 19,1 16,5

d. La J.C.C.P. T. Fundulea
- la semănat -

1965 13,0 0,2/ 9,0/ 8,9118,1/
1966 5,8 16,7 23,4 ° 401
1967 12,0 1,4 4,2 38,7 44:3

- la praşiIa 1 -

1965 12,21 81,3/18.41 25,°/124,7/1966 10,3 8,8 30,5 63,0 107,3
1967 1,7 0,2 . 39,1 7,6 46,9



Precipitaţiile constante de 20-30 mm inainte şi după aplicarea
erbicidului (1967) i-au redus efectul.

Efectul erbicidului a crescut o dată cu mărirea dozci, fiind ma
xim acolo unde s-au aplicat 13,5 kg/ha pe toată suprafaţa. Aplicarea
Pyraminului pe toată suprafaţa s-a dovedit a fi mai constant efi
cientă in raport cu condiţiilede climă, dar metoda nu potae fi recomandată
datorită costului ridicat al erbicidului.

Şi la aplicarea tratamentului la praşila intii, precipitaţiile abun
dente s-au dovedit a diminua efectul erbicidului cum se observă din
datele anului 1967 (fig. 2 b). Precipitaţiile mai moderate ale anilor 1965
şi 1966 au sporit efectul el'bicidului, gradul de combatere crescind o
dată cu doza aplicată. Şi în acest caz eficienţa maximă s-a realizat la
varianta tratată pe toată suprafaţa cu 13,5 kg/ha erbicid.

Analizind producţiile obţinute in cadrul epocilor de aplicare a
Pyrmuinului, se constată că rezultatele cele mai bune se asigură prin
efectuarea tratamentului o dată cu semănatul.

In condiţiile de la Tg. Mure~, producţiile realizate au fost in majo·
l'Îtatea cazurilor sub cele obţinute in varianta martor.

In condiţiile Staţiunii experimentale Lovrin (fig. 3 a) este carac
teristică necesitatea unui volmu nlai redus de precipitaţii în prima decadă

după aplicarea Pyraminului pentru a-i asigura eficienţa, date fiind tem
peraturile u1ai ridicate ce se realizează în această zonă în mOluentul
aplicării tratamentului. Astfel, in anul 1966, cind au căzut 15,8 mm
precipitaţii, atît în variantele prăşite cît şi în cele neprăşite s-a realizat
cea mai bună combatere a buruicnilor (76-86"10) şi cea mai mare pro
ducţie de rădăcini (99~116'1o). Precipitaţiile abundente din prima decadă

după aplicare din anii 1965 şi 1967 (37,9 şi 33,7 mm) au diminuat
efectul erbicidului. Aceste rezultate ne fac să credem că, in condiţiile de
la Lovrin, precipitaţii de peste 30 mm in prima decadă după aplicarea
Pyraminului la semănat, antrenează spălarea erbicidului în pfofunzin1c
unde nu intră în contact cu rădăcinile buruienilor decît cînd acestea sînt
intr-un stadiu mai avansat de creştere şi deci mai rezistente.

în variantele neprăşite, reducerea nUluărului de buruieni a variat
între 52 şi 81 0/ 0, iar la cele in care s-a aplicat o pra~ilă, intre (-)7 şi 860/0.

Comparînd aceste date cu cele obţinute la Braşov, se observă o
mai mare eficienţă a Pyraminului În condiţiile staţiunii Lovrin. Explicăm

aceasta prin conţinutul mai luare in humus al solurilor de la Braşov.

Datele din literatură consemnează slaba eficacitate a Pyraminului in
soIurile cu un conţinut ridicat de humus.

Dozele de 3 şi 4 kg/ha au dat rezultate apropiate intre ele, maÎ
constante in raport cu condiţiile de precipitaţii şi superioare dozelor
mai mici. Aplicarea Pyraminului pe toată suprafaţa a dat cele mai
bune rezultate în anul 1966, cînd regimul pluviomctl'ic a fost in 01='tii:'l~
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Mai buna eficienţă a Pyraminului aplicat la semănat, in condiţiile

d" la Lovrin faţă de Braşov, se explică şi prin regimul termic mai
favorabil din această zonă (în medie 15,3°C faţă de 1l,6°C).

Rezultatele obţinute prin aplicarea Pyraminului la praşila întîi
(fig. 3 b) confirmă constatarea făcută anterior referitor la suficienţa a
cca 15 mm precipitaţii pentru punerea in valoare a erbicidului. Astfel,
rezultatele cele mai bune, atît in combaterea buruienilor (74-85'10) cît
şi în realizarea producţiei (93-102'10), s-au obţinut în anul 1966 cînd,
in prima decadă după tratament, au căzut 18,9 mm precipitaţii. Preci
pitaţiile mai mari din aceeaşi perioadă a anului 1965 (35,6 mm), ca şi

lipsa lor în 1967 (4,8 mm), aU diminuat mult efectul erbicidului (com
batere 46-81'10).

Aplicarea Pyraminului la praşila întîi la Lovrin, s-a dovedit mai
puţin eficientă decit în condiţiile de la Braşov datorită creşterii mai
intense a buruienilor pînă în m0111cntul aplicării erbicidului.

Rezultatele obţinute la l.C.C,P.T. Fundulea prin aplicarea Pyra
minului o dată cu semănatul se prezintă in fig. 4 a. pentru rcducerea
gradului de imburuienire se prezintă media pe cei 3 ani de experimen
tare. Producţia cea mai constantă in toţi anii şi un grad satisfăcător

de combatere a buruieni10r (76-'10) s-a realizat in varianta cu 2 kg/ha
Pyramin, prăşită o dată pe rînd. Lipsa unei praşile pe rînd a avut efec
tele cele mai negative în anul 1967 cînd, timp de 20 zile de la aplicarea
erbicidului, au căzut numai 5,6 mm precipitaţii.

Aplicarea Pyraminului la praşila intii (fig. 4 b) a scos în evidenţă,

in cadrul variantelor neprăşite, efectul mai bun al dozelor de 4 şi 13,5
kg/ha, care a redus gradul de imburuienire cu 63-70'10. Prin aplicarea
unei praşile, efectul de combatere a sporit simţitor în toate variantele
oscilînd intre 74 şi 94'10.

Rezultatele prezentate arată că, în toate zonele in care s-a expe
rimentat, aplicarea a 3-4 kg/ha Pyramin o dată cu semănatul dă rezul
tatele cele mai bune. Tratamentul trebuie completat cu o praşilă pe
rînd, lucrare carc, în cazul sernănatului de precizie, se execută cu uşu

rinţă şi se confundă de fapt cu răritul făcut cu săpăliga cu coadă lungă.

Eficienţa erbicidului este mai mare pentru zona u1l1edă cînd, in
prima decadă după aplicare, cad precipitaţii mai abundente (cca 40 mm),
în thup ce pentru zona mai uscată, un regim pluviometric de cea 20 rom,
în aceeaşi perioadă, este suficient.

Este important de reţinut faptul că aplicarea Pyraminului este avan
tajoasă pentru motivul că erbicidul împiedică dezvoltarea buruienilor
într-o perioadă cînd uneori nu se poate intra în cîU1P din cauza ploi
lor, prelungind astfel timpul de executare a răritului şi prăşitului pe
rind. Aceasta are repercusiuni favorabile asupra folosirii braţelor de
muncă, un om putind lucra o suprafaţă mai mare.
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Fig. 5 - Influenta erbiciduJuj Pyrarnin la LCC.S,Br<Jşov:
a ~ nsupnl microflorei totale din sol; b - asupra bticteriilor cclulolitice aerobe:c- "supra procesuluidenmonifkare diu sol; il

asupra prOetwlul de nitrifleare dIn sd.

Fig. 5 - Effed of Pyramjn herbicic1e ai the Research Ilistitute for Potatocs and Sugar BeeI Crops of Braşov:
a - ba total soi! microf!ura: /.J - on nerobe ceJJulolUÎc bacterin; c - (1l1 ihe anmlOIliiicatîon pl'OCeS5 În tho-: sDil; li -on Ihc nitri

fication process in Ihe saH.
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Analizele calitative cxecutate au arătat că dozelc şi epocile de
.aplicare a Pyraminului nu au influenţat insuşirile tehnologice ale rădă

cinilor.

Rezultatele privind influenţa dozelor de Pyramin asupra micro
<organismelor din sol şi a proceselor de mTIonificare şi nitrificare se
prezintă în figura 5 a, b, c, şi d.

La 8 zile după introducerea Pyraminului în sol (fig. 5 a), se observă

'0 scădere a numărului total de microorganisme (cca 50"10) in toate va
riantele faţă de martor. Numărul total de microorganisme crc'Şte sim
ţitor la o lună de la administrarea Pyraminului, valorile numerice fiind
totuşi mai mici decît ale martorului dar mai luari faţă de luna prece
·dentă. La probele ridicate toamna, numai cantitatea de 13,5 leg/ha Pyra
miu menţine cel mai lllic număr de ulicroorganislne în sol, în tiInp ce
:2 leg/ha Pyramin a manifestat a acţiune favorabilă.

După recoltarea sfeclei, efectul negativ al Pyraminului a dispărut

,complet, dozele de 2 şi 3 leg/ha erbicid manifestînd o acţiune stimu
latoare.

Din datele prezentate, se poate conclucle că acţiunea de frînare
,a Pyranlinului în dezvoltarea nUlllărului total ele microorganis111e din
:sol este Plai pronunţată în prima lună de la aplicare şi devine nulă sau
stimulatoare toamna şi după recoltarea sfeclei.

In ce priveşte bacteriile celulolitice aerobe, dintre toate varian
tele cantitatea de 13,5 leg/ha Pyramin a prezentat o înfluenţă negativă

·asupra dezvoltării numărului iar total în primele luni de la administra
rea în sol (fig. 5 b). Celelalte variante nu prezintă diferenţe senmifi
cative atît între ele cît şi faţă de varianta martor. Toamna, o dată cu
.acumularea în sol a resturilor vegetale se observă o creştere a l1Uluăru

lui total de bacterii celulolitice acrobe in variantele cu 2~4 leg/ha
Pyramin.

Activitatea naturală de amonificare a solului (fig. 5 c) cu excepţia

variantei în care s-au administrat 13,5 kg/ha Pyramin nu a fost influen
;ţată de celelalte cantităţi folosite. Ea s-a desfăşurat în "celaşi ritm
"i aproape cu aceeaşi intensitate ca şi în varianta martor. In lunile de
toamnă nu s-au înregistrat diferenţe între variante.

Capacltatea de amonificare a solului a crescut la 8 zile după apli
'care, sub influenţa dozelor de 1~3 kg/ha Pyramin. Doze1e de 4-13,5
kg/ha Pyramin au redus capacitatea de amonificare a solului pe toată

perioada de vegetaţie a sfecle!. După rccoltarea sfeclei, capacitatea de
,amonificare a solului a scăzut în toate variantele.

Pe tot parcursul perioadei de vegetaţie a sfeclei, activitatea natu
rală de nitrificare a solului a fost scăzută numai în variantele unde
<'rbicidul s-a introdus în cantitate de 4--13,5 leg/ha (fig. 5 d).
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cipitaţiilor şi temperaturii duc la o reducere a gradului de imburuie
nire in limite cuprinse intre 69 şi 89010.

Pe baza ecuaţiei prezentate s-ar putea prevedea efectul ce l-ar
avea ·aplicarea Pyraminului in condiţiile anului respectiv, ceea ce ar
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Fig. 7 - Eficienţa economică a folosirii PyraminuJui la I.C.C.S. Era"
şov (venitul net/ha în %).

Fig. 7 - Economic efficiency of Pyramin U5eat the Research Insti
tute for Potatoes and Sugar Beet Crops of Braşov (net benefit/ha

in %).
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Fig. 6 - Relaţii înlre gradul de combatere, precipitaţii si tempe-
raturi (Pyr[lmin Ia semănat), '

Fig. 6 - Correlation between control degree, rainfall and tempe~
rature (Pyramin at planting).

Observaţia făcută de majoritatea cercetătorilorcă gradul de combatere
este in funcţie de precipitaţiile :ăzute~ d.upă aplicarea Pyraminului, ca şi
de regimul term:c,. nc-a d:,terr111~1at sa m:erc:,m pentr~ condiţiile de la
r.C.C.s. Braşov gasl1'c~ uneI ~el~ţ:1 cantltatlve mtre aceştl parametri, prin
tr.o ecuaţie de regresJe multl!;la In care: y = gradul de combatere, x =
= precipitaţiile căzute in pnma. de.cadă. după aplicarea. Pyraminului la
semănat ŞI Z = temperatura medIc ~lll11ca dm aceeaşI penoadă (DC).

Coeficienţi! de corelaţIe parţIala (fIg. 6) arată că gradul de combatere
depinde, in mod semnificativ, atît de variaţia precipitaţiilor cit şi de va
riaţia temperatnrii in prima decadă după aplicare.

Valoarea coeficientului multiplu de determinaţie (Dm 10') arată

că cei doi parametri au influenţat variaţia efectului erbicidului in pro
porţie de 200/0'

Se observă că gradul dc combatere este mai cvident pentru tem
peraturile mai ridicate (15°C). La temperatura de 6,7°C, pentru fiecare

Capacitatea de nitrificare a solului a inregistrat diferenţe foarte
semnificative la 8 zile după administrarea erbicidului in doze de
1-2 kg/ha. . ". .

In celelalte vanante, valonle obţmute smt praetlc egale cu mar-
torul. După re,colt,arca sfe~lei _de zahăr s.-au înregistrat cele mai mari
diferenţe negative mtrc vanantele tratate ŞI martor.

*

IUIU precipitaţii gradul de combatere creşte cu 0,49010, oscilind intre 54
şi 740/0. Creşterea cu 1 grad a temperaturii măreşte eficienţa erbici
dului cu incă 1,64010. La temperatura de 15"C aceleaşi creşteri ale pre-

uşura alegerea celor mai potrivite măsuri pentru menţinerea culturii
curate de buruieni (praşile sau repetarea tratamentului).

Calculul economic al eficienţei Pyraminului (fig. 7) se referă la
venitul net la hectar realizat in variantele studiate la LC.C.S. Braşov.
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Venitul net este superior variantei martor numaI In cazul cînd se
combină aplicarea Pyraminului cu efectuarea unei pr"şile pe rind. În.acest caz, dozele de 3 şi 4 kg/ha asigură venitul net cel mai ridicat(139-1450/0)'

Eficienţa economică este practic egală la cele două epoci de apli·care a Pyraminului.
Aplicarea erbicidului în benzi şi renunţarea la o praşilă pe rînd nu-este economică din cauza producţiilor 111ici ce se obţin, motiv pentru,care ea nu poate fi recOlnandatăpentru practică.

CONCLUZII

1. Folosirea Pyraminului în cultura sfeclei de zahăr asigură celemai bune rezultate cînd se aplică o dată cu semănatul şi este însoţită·de efectuarea unei praşile manuale pe rînd.
2. Dozele de 3-4 kg/ha in 300-400 1 apă, aplicate in benzi la15 efi pe rîndul semănat, sînt cele mai economice.
3. În zonele mai umede şi răcoroase şi pe soiurile bogate înhumus, un regim pluvion1etric luai abundent în prima decadă după aplicare (cca 40 mm) asigură o eficienţă optimă a erbicidului. În zonelemai secetoase, efectul maxim al PYX'31uinului s-a realizat la un regimde 15-20 mm precipitaţii in primele 10 zile de la aplicare.
4. În condiţiile de la Braşov s-a constatat că există un raport·direct între gradul de combatere pe de o parte şi precipitaţiile înprima decadă de la aplicarea erbicidului (in limitele 1,8-40,4 mm) şitemperatura (in limitele 6,7-15Q C) pe de altă parte.
5. Dozele de Pyramin reduc cu cea 500;, numărul total al micro'organismelor din sol în perioada imediată aplicării lor. Spre toamnă.acest efect dispare, doza de 2 kg/ha manifestînd o acţiune favorabilă.
6. Dezvoltarea numărului total de bacterii celulolitice nu suferă

modificări negative sub influenţa Pyraminului decit la doza de 13,5 kg/ha.Spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie erbicidul a stimulat înmulţirea;acestof microorganisme.
7. Capacitatea de amonificare a solului a scăzut la o lună după.aplicarea dozelor de 2-13,5 kg/ha Pyramin. După această dată ea a

rămas negativă numai la doze de 4-13,5 kg/ha.
8. Dozele de Pyramin aplicate au favorizat, în general, activitatea

naturală de nitrificare, ca şi capacitatea de nitrificare a solului in cursulperioadei de vegetaţie.

9. Venitul net cel mai ridicat (139-145'10) s-a realizat la dozele-de 3-4 kg/ha Pyramin, aplicat la semănat sau praşila r, în variantele
prăşite o dată pe rînd.
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INFLUENŢA INGRĂŞĂMINTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI

ŞI CALITAŢII SFECLEI DE ZAHĂR CULTIVATA PE OERNOZIOMuL
CIOCOLATIU ŞI MEDIU LEVIGAT DIN SUD-ESTUL ŢARII

GR. COCULESCU, CR. HERA, D. IŞFAN şi E. TRIEOl

Cercetările efectuate atit in ţară (A v ram şi C o i c e v, 1965; C o 
eul e s cuşi I Ş fan, 1964 şi 1966 ; Mi li c ă şi B l' a d, 1965 ; Rei c h
b u c h şi colab. 1962 ; Se g ă l' cea n u, 1967) cît şi in străinătate (A k i
r o v, 1967; BeI' est o v, 1967; B i s o v e ţ k ii şi Zi n c e n k o, 1967;
Lan z o n i, 1962; V 1asi u k, 1967) au indicat ca mijloc principal de spo
rire a producţiei de rădăcini şi de zahăr folosirea îngrăşămintelor chi
mice. în experienţele executate in diferite zone pedoeiimatice (A v ram
şi C,oicev, 1965; Coculescu şi Işfan, 1966; Reichbuch şi

colab., 1962; Se g ă r cea nu, 1967) cele mai bune rezultate s-au ob
ţinut în urma folosirii combinate a ingrăşămintelor cu azot şi fosfor, sau
cu azot, fosfor şi potasiu, dozele optime şi rapoartele intre principaleie
elemente nutritive fiind in funcţie de tipul şi fertilitatea solului.

în sporirea producţiilor de zahăr, rolul principal revine fosforu
lui, datorită influenţei pozitive asupra procesului de acumulare a hidra
ţilor de carbon în rădăcini (C o cui c s cuşi I Ş fan, 1966; fI era şi

colab., 1968; Mii i c ă şi B l' a d, 1965).
Dezvoltarea industriei chimice şi folosirea în agricultură a îngră

şămintelor produse de aceasta în cantităţi din ce în ce mai mari, impune
stabilirea celor mai raţionale sisteme de fertilizare la fiecare plantă

în parte.
în acest sens, la -I1eana şi la Funclwea judeiJlN Ilfov, s-au el\1ecutat

o Iserie de experienţe in scopul st..bilirii doze:lor şi melodE',or optime
deap[jlcare a ,ingrăş"miDitelor ch;m'ice Ia cultura sreoleide zahă", în
f'Unloţie de influenţa "cestom asupna conţinOJlbului şi producţiei tobale
de zahăr.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Pe cemoziomul ciocolatiu progradat de la Ileana judeţul Ilfov, în
]perIoada 19:60-1967 s-a studi"t 'ef')otul îngrăşămintelor cu azot şi fosfor,
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aplio~:te stlb arăturH de bază·în doze de N4,S, N96, Pin, Pa,,-, singure s'aru_
COn1tblnate, preolLI? ~i :aJaţ~unea potasiului !in doze de K 40 şi Kso pe :Dond
de N!J(iP1i'J:. ExperI'enţele s-au exeoutat după metoda blocurilor V:a!loIrÎ-
ficarea fădndu-se după metoda analizei varianţei. '

S"a:,xperiment,at ou soirutril1e Hod 165 (1960~1965) 'ii R. Poly 1
(1966~1967) la denmuabea de 100000 p}ante la hectar.

. Inp",l'load:a 19(;2;-19,65 ~ ţast luată in ~tudiu 'ii metoda 6plieării
loc~l1zate In doze mICI a lngraşallllntelor, folosIndu-se superfosfat obis
nuit, cit 'ii supeJ"Jlosfat imbogăţH ou B şi Mn. Influenţa micm01ementel~r'
cu B ŞI 1V111 asrupIia produoţiei sfeclei de Zlahăr s-a .8ivudi!at si pe cerno_
ziomul mediu levigiat de la Fundu!1e", (1964~1966). .

În vede'rea stabiliirii oel'OlI' 'mai pohri,vite !forme .de :i'rrgrăsăminte 011_
azot peniirucUllbUira sfed,ei de zabăr, preoUln şi a epocillor de ineor:potrarre.
a ,acestor,a, 'S-[liU ,exeOl1'tat eXp'erienţ~cu îngră'Şă'mir1te liohide eu az.o\t
(NH", NH.\OH, mrbO'eU11onilacaţi) comparativ ou NH,NO., (F,undt"m
1904-1966). ' "

REZULTATELE OBŢINUTE

Folosirea Îingrăşămiinteio,rminerHle 'În !Cultura sfee1ei de zahăr a.
dus la obţinerea de sp0l'uri semni~fic.atirv;e de pDooocţie ;în toti .anii de'
experiment.are ~taibelul 1). Nivelul pl,olC1ucţiilar a Jiast puten"lic 'influentat
c1econdiţiile eli-luati-ce şi în ,speda1l de pir8dp~taţii1e oăzute în 'our~ul
p.erioadci de vegetaţie, 1 ,aprilie - 30 sGptembrie, de rep'~r,tiţia lor, cH
Şl de, rezerva de apă acumulată în ,saI in perioada 1 augl1.'ît _ 30 sep
tembrie. Astfel nivelul scăziU't al produc-ţinoa:- din anul 1962 la fost c1ete1"
111iu3.!t de cantH-ăţi1e nli:ci de 'precipi!taţii C'Ît şi de ten1peratlJlriile ridiloate.
([iin oursu1. perioadeidev,eg.etaţie.HotăfHoiarr-e pentlru prodructiHemJ3Ti ale
aniJlor 1964 'şi, 1965 ,alll .fost ploNe :bngate:şi uniforn1 repartizate din
Umpulvoge,t,aţiei (564,4 mim) lşi J'Jesp~'Cnv rezerva hoga,tă de iHipă din soiI.
~cumula!t:ă în periiQlatda t03'lună-Îalnnă (440,5 'mim). Condi:ţiHe climatice au
Inf1uenţ'at 'pu,ter:nic 'Şi reracţi.a sieclei de zahău' la,fer:tilizare. Astfel, in
anii 19r;4, 196'6 şi 1967, ,ani ,oamotGrizaţi printrrcun regim :pkwiometri!r:
ridkat t?i unifofim r:eparUZ!3it, $-,au robţÎil1iut 'şi,cele Ulai mali ,spopuri la
Î.:ngrăşă'minte (60% ,93%,55% ).

In 'anul 1965, niv(!1ul procJ,\.lcţii"ar a d'ost dest,t,l de Tidicflt da'
r,:c'acţi~ la f~Iitilizare ,a fost slabă, ·aceasta datoriîndu...Jse preCÎipLtaţiifl:o~' pu-
ţIne ŞI n(~unlform repartizate din perioada iunie - septembrie.

In medie pe 8 ani de experimentare producţiile şi sporurile cele
nlai 111ari s-au obţinut în \~all'ianteleîn -carie înglrăşămintele cu ,az.ot S-fliU
aplica,t impreună cu cele de fo:sforr (t'8Jibe'lul 1).

Spopuri seml11ifkHrtive de producţie s-,au înregistrat si în caz,uJ foI'o-.
sirii unilaterale a îngrăşămintelor În doze de Nn{j, P32' P~" şi anume de
57 q/ha, 37 q/ha şi 58 qfha.

Tabelul 1

Influenta îngrăşămintelorminerale asupra productiei de rădăcini la neaua jud. Ilfov (q/ha)i

Medja

Varianta 1960 IgGI [962 IgG3 1964 1%5 1966 1967 produc\io

I
dif.

,1 semniL
ti/ha I ,/,;, q/ha

Neîngrăşot 321 277 158 238 351 345 353 379 304 100 -

N'16 346 315 180 270 377 365 412 416 335 110 31
Nno 331 332 195 300 405 354 524 4~15 361 119 57 **

P(I':.l 322 339 196 265 397 373 429 404 341 112 37 *
PO'! 371 335 212 270 '127 393 469 419 362 119 58 **

N4fiP32 391 355 228 320 480 4t2 528 488 400 132 96 ~,* *

N jIBPO.l 418 363 248 305 498 379 5:36 518 4U8 t34 104 ***

NU6P :J2 418 383 255 :325 505 389 600 550 428 141 124 *:1'*

NnnPf>J 372 406 260 353 533 397 640 57G 442 145 138 ***
Nno P o'lKlO 382 413 272 354 552 396 682 588 455 150 151 ***

N!lnPIHKRo :393 401 260 3'13 560 407 675 562 450 148 146 **'"
-~'"''------------

DL 5°' 26 2.5 21 27 27 25 30 23 34,o

DL 1% 35 33 28 26 I 36 33 40 51 45
DL 0,1% 45 43 36 45 47 4,3 53 57 59

Ţinîn.d ,eomt de influenţa nefavorabilă flsupra iConţinubul'lli de zahăr

şi l'ă:J'ă'dni a îngrăşămintelor{~u :azo:t (tahelUil 4)~ f.olosir,era unilHtC'rală

a :i::1Cestoira pe ce.rnozioffillJl ciocolatiu nu E:'lsli;e indicată.

Atund dnd. s--!a <pifocadat la o f'e,ptHizare comhinată azot-fosfor, srpo-~

rurile au crescut simţit",", fiind cuprinse intre 9(i q/ha şi 138 q/ha, mai
mari de:dt S\llll11a sporuriiJ.'or obţinute în oa-zul aplkZtrH sep8lrate (tabe
lul l).

Potasiu:! Bpl'i1081t pe fond de NrJGPn'i' în m,cclie pe 8 ;ani de experi-
D10ntare, nu acoi11:briJbuit la creşbepea produdţiilor de rădăcini.

În vedelI',ea :sti3ibi'lirii oelorm,ai indicate fOf,nle de îngrăşă;milnie cu
azot pentru cultum sfedei de zahiir, in perioada 1964-196(i pe eerno_
ziomul mediu lervigat de Iia FrUlTdullea, s-aluexped:mentat i'l1igr:ăşămi'11tele·

li"_'bicle, 'col11!p1air.31t'iJv -eu azotawl de 31IDoniru. Din ta!belul 2 seoonlStată că..
între diJBerite~e fOT"me de Ingrăşă'min1le (amon1a!c f1iuhidru, apă amonia
cală, OBil,boamoniaeaţişi ,azotat de mnanin) aplkalte pe ':Dond cIr;-: ,PjjoKno
nuexis~ă cliifelfienţe seml11ifi:c-artiIV.e de producţie.

InitJ"e cIiI~Bri t"lq "poDi de "Jpl]caT'e a ~ngl'ă;şiiminiteQor 'Se cOl1svaM,
diferenţe mici de cca 1-2 t/ha rădăcini, atit pe cernoziomul levigat de·
la Fundulea (t:abe}ul 2), Cit şi pe 'Cel ciocolati-u de la Ileana {tabelul 3)..
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Tabel,,1 2

Influenţa diferitelor forme deingrăşăminte cu azot asupra producţiei

de rădăcini, pe cerno:zÎomul mediu Ievigat de la FunduJea
(media 1964-1966)

4 5 INFLUENTA !NGRAŞAMINTELORASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CALITATII SFECLEI

Tabelul 3

Influenţa epocilor de aplicare a îngrăşnmintelor cu azot asupra
producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr, pe cernoziomul doco

latiu progradat de la Ileana judetul Ilfov

97

producţia de nldiicini

Varianta
qjhn I

dif. /;emnii.% q/ha

Fără azot "') 337 100
N Bo amoniac anhidru, aplicat vara 368 109 31 ***
N" amoniacale, aplicat vara 367 109 30 ***ape

Noo carboa moniacaţi, aplicat vara 368 109 31 ***
N!lo azotat de amoniu, aplicat Vara 367 109 30 ***

N" amoniac anhidru, aplicat vara + N"
primăvara 385 114 48 *.;;.*

N40 ape amoniacale, aplîcat vara + N"
***primăvara 367 109 30

N.lo carboam., apUcat Vara -1- N40
:i'**primăvara 376 112 39

N 40 3zotat de amoniu, aplicat vara + N.I i)

primăvara 375 112 38 ***
N'10 amoniac anhidru. aplicat primăvara+N40

***la praşila Il-a 366 109 29

N40 ape amoniaca1e, aplicat primăvara+ N'lO
371 34 ***la praşila II-a 110

N" carboam., aplicat primăvara -t- N'10 la
pmşila II-a 382 113 45 ***

N.10 ~'lZQtat de amonÎu, aplicat prim. + N'lO
la praşila II-a 376 112 39 ***----

DL 5% 47 16
DL 10/ 65 22,0

DL 0,1% 86 29

*) La toale vurialltde s-au administrat 60 ]\i.:jha P~O:;+60 Iq:-/hn KjO

Fapuul că indiferent de "poca de <lplicar"l (toamna, ,primă'\Cara) se obţin

practic ace1leaşi proelu<Jţii şi nu ,sintem legaţi de o anumită epo.că de
jncorpD'r8Jl~e a îngră;şămiTItelQr ,ou ;aZJdt, avind la dtspoziţte un interval
lung de timp, este legat de insemnate a"al1itaje economice "n ceea ce 'eTi
veşte investiţiHe in depoz1te de ingrr-ăşăJmiJnte, oflga[Jizarea T'aţi-anala a
:mundi etc.

Media anilor 1965 şi 1967

Varianta productia elif.

q/ha I % q/hn

Neîngrăşat 366 100 -

P4B N'lB - toamna 457 125 91
P 48 N2 -l - toamna

N24 - primăvara 474 129 108
P Ml - toamna

N'JB ~ la inlrarea în iarnă 472 129 106
P48 - toamna

N.1R ~ la ieşirea din iarnă 482 131 116

DL 5% 23,60
DL 1% 31,60
DL 0,1% 41,50

In perioada 19G2~19G7, pe cernoziomul ciocolatiu de la neana, s-a
urmărit infl1uenţa iîngrăiŞăanmtelor şi asupra conţ1ruutuJui de zrahăr din
rădăcini. Din datele cUJprinse în tabel'UJI 4 se constată o variaţie fO'a"te
ma"e a conţinutului procentual de zahă" in funcţie de condiţiile clima
tice ale anilo" de experimentare,

În urma :coeelăJrii p['ecipitaţiilor luJn~e din perioada iunie-august,
a rezervei de apă din sal (1 august - 30 martie), a predpitaţHlor din
perioada de vegetaţie (1 aprilie - 30 septembrie) cît şi a combinaţiilor

~cestora cu conţinutul procentual de zahăr din rădăcînile de sfeclă, s-a
oonslatat influenţa pregnantă a preciipitaţHlor din lunile iunie + august
(r~ - 0,509") {tabelul 5) Pe luni influenţa cea mai mare au avut-o
precipitaţiile din lW1a hmie (r = 0,486**), lună in "Jare Îl]0epe perioada
de a0uml1'laT'e intensă a "ilhărului, apoi cele din august (r = 0,45G**),

O corelaţie negativă cu procentul de zahăr din rădăcini s-a inregis
trat si in C8ZJull folo:s]riiuni1ateral~ a ingrăşămint'e'lor cu azot, obţinîn

du-se diminuări semnificative de 0,83 şi 1,120/0, in 0azul folosirii dozelor
de N,," şi respectiv Nor, (tabelU!l 4), , , , ,

FosfoJ1ul s-a ,dovedit a fi nn element de echlhbrn,exercrtmd o
tnfluentă favo:rabHă asupra ;procesului de ,a'Qumul'Ellre a zahărulJui,atît

atunci cind s-a folosit singu" olt şi 'impreu:năClI azot. Fertilizarea ou
fosfor a contribui,t la spO!rirea 'Semnificati-v,ă H cQ!nţinUJtiu~ui de zahăJr

(0,480/0) in cazul ingrăşării unilaterale, sau la atenuarea influenţei nefa-

7 ~ Analele voI. X.
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Tabelul 4!

Influenţa îngrăşămintclor minerale asupra conţinutului de zahăr din sfeclă la
Ileana (?-o)

Analimnd pmduoţiJ;le de zaihăa' ,abţt1JJUte 'la unitatea de suprafaţă

observăm că deşi spom obţ]Thut în umna ~olasirii îngrăşămint<"Lo[' singure
est.e semntf1cativ .(55,5 q/ha),totuşi <latorHă fap'bul'lti căprocentull de

Tabelul 5

-% Nţ,f NM

Fig. 1 - Influenţa 1ngrăşămintelor cu azot asupra producţiei

de rădăcini şi de zahăr la Ileana jud. Ilfov (l962~1967). Scara
zahărului s-a trasat folosind media procentului de zahăr.

Fig. 1 ~ Effect at nitrogen fertilizers on fOot and sugar yield
at Ileana, Ilfov district (lg62~lg67). The sugar scala was

plotted by usingsugar percentage mean.

zahăr elin d"ădăJcini soade au 1,12 %, sporul de zahăr la h~ct",r este de
nl.lmai6,5 q, nesemnificativ '~fig, 1).

Din figu'l'a 1 se poate obseIT'V" Ir'itmul uuwt mai scăzut al! creşterii

producţiei de zahăr in comparaţie cu cea de rădăcini, atU în cazul în
care azotul a fost aplicat singur, cît şi pe fond de fosfor_

Spre deosebire de ingrăşarea cu azot, cea cu fosfor a contribuit la
mărirea Ir'itmu"ui ele creştere 'a proelucţlei de 21aihăr dat.orită influenţei

pozltiveexerdtate asupra conţi1JJutuLui p1100entual de; zahăr (flg, 2).~O,238**

Rezerva+VI+
VIII

J -0,376*"

I
VII+VIII-j

IX
VI+VIl+

VIII

-0,364""

1 VI-i-VII I

1-0,37°""1

Influenţa precipi1aţiilor asupra conţinutului de zahăr din sfeclă

(coeficienţi! corelaţie! lineare) Ilcana-LchHu (l962-1967)

p,doada caco,"," VI VII VIII 1 VI+VIII

% de zahăr 1-0,486""" -0,097 1-0,456*"'1-0,509'*

VII+VIII

~O,292*~:

vadantol1962119G31196411965110GGJI067J .. IM,dia 1
% zahar % dif.

Neingrăşat 16,0 18,4 16,7 18,8 16,4 15,6 16,98 100 -
N'lB 15,7 18,4 1'5,3 17,5 15,8 14,2 16,15 95 -0,83

N~6 15,5 18,0 16,2 16,6 15,4 13,5 15,86 93 -0,12

Pa~ 15,9 19,0 15,4 18,9 17,0 16,3 17,08 100 O,W
Pll4 15,9 19,5 15,9 19,1 18,0 16,4 17,46 103 0,48

N"8 P32 16,2 19,3 15,9 18,0 17,1 15,6 17,01 100 0,03

N.t8 p(i'l 16,7 19,4 15,9 18,1 17,0 15,1 17,03 100 0,0&

N[w PIH 15,8 19,2 16,6 17,4 16,8 13,9 16,62 98 - 0,36

Ntl6 Pij.l 1(10 18,9 20,1 16,2 17,9 16,9 14,4 17.40 102 0,42
~------~--

l\1edia 16,3 19,0 16,0 18,0 16,7 15,0 DL 5?o 0,47
DL 1% 0,63
DL 0,1% 0,81

vOJ.1abile a azobuilui, atunci {und îngrăşălTI]nteLe eu azot S-xlU aplibElit
împreună cu c"le cu fostor {tabelul 4),

Adaosul de sare potasică în cantitate de 40 kg/ha K30 pe fond de
NodPfi1, a dus la obţinerea U111Ui spor dis1Ji1JJct semrriIl'ioativ de 0,78% maţă

de îngrăşarea cu azot şi fosfor, ceea ce denotă rolul important al acestui
element in pmcesul de 'aaumuilare a zahărului,
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Producţiile cei1e mai mari, de 80,4 q!ha, cu un spor de 28,5 q/ha,
s-au înregistrat în cazul în care celor două elemente fertilizante li s-a
asooiatşipotlEl!siu1.

In variantele fBI'tilbate 00 ~osfo:r 'sau eu azot şi fosfor la arătura
de bază, aplicarea localizată primăvara nu a contribuit la mărlrea

pro'ducţiitLor,
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Fig. 8 - Influenta îngrăşiimintelor cu fosfor apUcate localizat (Pş)

asupra producţiei de rădăcini la Ileana jud. Ilfov 0962 - 1965).

Fig. 3 - Effeet of drill treatment with phosphorus (Pş) on root yield
al !Ieana, Ilfov district (1962-1965),

In vede,rea studierii ,eife.ctlllui 'microeiliemenuelor B şi Mn asupra
proiducţie,i de 3-ădăcini de sfeclă id~ zahăr, din per"oada 1963-1965 S-8IU

aplicat 10ealIzat 50 kg m1perfmlfat obişrwrit, compamti'l cu 50 fugiha
superfosfat îmbogăţIt cu B sau Mn,

In medie pe cei 3 ani de 'eXlpBrimentM'e S-!il obţinut un 'spo[' semni
ficativ de pr.oducţi€ de 11,5 q/ha ,în vari"'nltele în oare ,g.a folosit super
fosfat boriza<. Mangian'-lil nu a inf.l'l.l€nţat pro!duoţiile (fig, 4),

InHuenţamicroel<ementelor ,aSUipl1fl ;paeodl'oţiel de rădăcinl a foet
sh,diată ~i la Funoolea (l964-196'6). Pe 'tiJpul de sol de aiCi nu s--au
obţinut diferenţe semnificative în urma folosiril B şi Mn (tabelul 6),
Totuşi din analiza ;rezultatelor pe fieca~,ean ['11 parte şi a mediei se poate
consta'ta existenţa unei tel1Jdinţe de creşte"e a p;rod"-,cţiei sub influenţa

barului, sporurile fiind de 14,9 q/ha (1964) 2,4 q/ha (1965), 7,~; C]')
(1966) şi respeotiN de 8,2 q/ha (1964~1966),

.540,

80,t'

tIl;/i

77,?

" 6126'
~ ";1\1,,, :111

./ '10.9 67,0
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Fig. 2 - Influenţa îngrăşăminte lOT cu fosfor asupra produc
ţiei de rădăcini şi de zahăr la Ileana jud. Ilfov (1962-1967).

Fig. 2 - Effeet of phQsphofUS ferWizers on Toot and sugar
yield at Ileana, tlfov district (1962 - 1967),

In vederea stabiUrii celar mai indioate metode de fol0'ske econo
mică a ingr~ămintelor, in perioada 1962-1965 s"a luat in studiu la
Ileana metoda '1pHcării 10caJ.i:cate a ingrăşămlntelor în doze mici.

Aipllomrea loooLizată a dozei de 50 kg/hasuperfos~at primăvara

a dat sporuri s<:;mnificative de p"oducţie, cuprinse între 26,8 q/ha şi

tJO,O q/ha, cînd s-a făcut pe teren neîngrăşat sau îngrăşat numai cu azot.
Folosind Ps 'localizat pe fond de Nt,8 şi Nou s-au obţinut producţii

de 325 q/ha şi 357 q/ha, practic egale ou cele înregistrate în cazul apli
cării dozei de Nt,SP 32 şi respectiv NpOP32 (fig, 3),
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Influenta fi şi Mn asupra producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr, cultivata pe
ccrnoziomul mediu levigat de la Fundulea (q/ha)
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CONCLUZlI

INFLUENTA INGRAŞĂ1IHNTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI ŞI CALITATII SPECL~I11

. 1. SfeciLa de ZiBJhăr este o plantă U:oarte bună valorificartoare> a ingră

şămlntelor minerale, producţiHe şi sporuirRe cele mai mari de rădăcini

inregistJriîndu--se in varîaDlte~e fe'iilizate -00 azot şi fosfor, san aZiot, fos_
for şi potasiu.

2. Intre diferitele forme de ingrăşăminte cu azot (azotatul de amo
niu, amonia"anhic!m, "pă l8Iffioniacală şi carhoamoniaca-ţi) I'n s-au sem
nalat diferen,ţesemnifioart:ive de proclucţie,

3. Atît pe cemoziomul ciocdlati'l1 ele la Ileana, ciit şi pe CC'~ levigat
de la Fundwea, il1lgrăşiimintele cu ,azot se pot aplioa intr-un interval
lung de timp, începind din vară piină in primăvară,

4. Faptul 'Că nu sintem Ilegaţi de o anrnmtă epocă aJjJlicarea ingră

:şămintelorcu azot p~..e2iilltă .însemnate HlVflIIltaje e:conomice în ceea ce
priveşte investiţiile in depo-zite, oDgani'larea i!'aţionallă a muncii, adap
tarea mai bună la condiţiile diimartlce ale anului rC'specliv.

5. Ingrăşa!rea uni!lJaterală ou ,azot in cullibura sfeclei de zahăr nu este
indi-cată, cu toate sp011mile m8ll'i de radăcini _obţtn'lllle ,ia umVatea de
suprafaţă, datorită influenţei nefavorabile a azotului asupra conţinu

tului procentual de zahăr (~0,830/o ; -1,12'/0),

6, Ing.răşămintele 'Ou j:asfor au avut o inf1Llenţă pozittvă atît asu
pra procentuilui de Ziahăr,oiJtşi aSllpm producţiei de rădăcini la hectar,
inregistJriîndu-se spacruri ,semuMioati"e de 0,46 % ['especth, 58 q/ha, Tortll!ji
aplicarea C<lmlbinată a ip cu N duce la obţinerea ,de spoT'uri supe)'ioare,
atit de rădăcini, oit şi de zlahăr,

7, O in'l'hleni:ă puteTll1că Mupra conţinutului de zal1ăr au avut-o
pnecîpi,'tIaţiile dim J.unile iunie (r = ~0,486"'), august (1' = -0,456*) şi

iunie + aeugust _(r = ~0,509*·).

8. O metodăefi-cace de mărire economică a producţiilor 'S-a dovedit
a fi aplicarea localizată in primăvară la ingrăşăminte'loo: cu fosfor in cloze
mici (Ps) in terenmile neingrăşate sau ingrăŞ'aJte 'unilat")'a; cu 82ot. In
acest caz spol'l1[ile obţi'm,t€ au fost cuprinse intre 26,8 q/ha şi 40,0 q/ha.

9, Aplicarca localizată a superfosfatului in variantele fertilizate
<Cu azot :şi fosfor la 81l'ăJture de bază, nu con1lri!buie la mărirea procluoţiilor,

10. Pe ceJ:1noziomul ciocolatiu de la Ileana o inf'luenţă :5aV'orabilă

au avut-o îngrăşămintele iDumicl'oc1enlente, ['.espectiv bOI'iul, obţin'i11du..;.·sc

sporuri semnificative de 11,5 q/ha. Pe cernoziomul mediu levigat de la
Fundulea, prin aplicarca borului nu s~a constatat decit o tendinţă de
măJrlre a pl'Odueţiilor, Manganlll nu a influenţat semnificativ "n nici una
din experienţeproducţiile de sfeclă de zahăr.

10
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4 - Influenţa microe!ementelor B şI MI1 aplicate localizat

asupra producţieI de rădăcini la Ileana jud, Ilfov
(1963-1965).

4 - Effeet of drill treatment with B and Mn trace elements 011

foot production at Ileana, Ilfov district (1963-1965).
fig,

fig,

A\edifl

Tratamentul 1964 1965 1966 productia

I dif. semnif.

q/ha I %
q/htl

Nelngriîşat 223,3 243,3 536,7 334,4 100 ~

N!(I!1 PăO 260,2 282,6 564,8 369,2 110 34,8 ***

N1lJI) P"o - B 275,1 285,0 572,1 377,4 113 43,0 *~, *

N10fl Pal) - Mn 271,7 280,6 558,9 370,4 111 36,0 ***

DL 5% 29,7 11,4 24,6 16,68
DL 1% 39,6 15,3 32,7 22,72
DL 0,1% 51,6 19,9 42,6 30,54
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VARIAŢIA CALITĂŢU SFECLEI DE ZAHĂR

SUB INFLUENŢA EFECTULUI RE1VIANENT
ŞI ANUAL AL INGRĂŞĂMINTELOR

w. COPONY, N. BÂRSAN, DRAGA SCHAcI·ITER şi IOANA CURUŢIU

Calitatea tehnologică a sfeclei de zahăr este determinată de pro-·
ee11't.ul de zahăr, .pneouID .şi de faotorriim:e1aJS1geni ,ca ,cenuşa solUJbHă din
suc, conţinutul de azot emÎidic .şi aminÎic, l1aportul K/Na dinceruuşă ,Site.,

Rezultatele obţinute de Bac h m an n 1959, Coc u les cu şi.

I Ş fan (1964), Av ram şi C o i c e v (1965), MiI i c ă şi B rad (1965)
au arătat că factorii de mediu şi tratamentul influenţează in mare mă

sură caiitatea tehnologică a sfeclei de zahăr. S t ehI i lei susţine că pro
ducţia, precum şi caiitatea tehnologică sint mai puternic influenţate de·
factorii de mediu şi tratamentele apiicate decit de factorii biologici şi ere
ditari la soiurile folosite în prezent.

L'U'crare.a de faţă rarie soopul să aducă 'o oonrtrLbuţie la s'tudiul varia-o
ţiei producţiei şi ,oaHtăţii ,sfeclei de zahăr sub influenţa efectului rema
nent şi ianual aII. ~Digră'şă·mirntelor, pe :sa1ulhuIn1ko~senliglekde la Brar.şov"

METODA DE CERCETARE

Înt,r~un 8JSolament de 3 ani, s-au cultivat cartofi (1965), gaiu (1966)·
şi sfeclă de zahăr din soiul R.Poli 1 (1967). S-a folosit o schemă experi
mentală poU~,ac!tOlI"ială ou parcele subdicvi~ate d~ tipul 3 X4 X 5. Metoda
de aşezare, variantele şi dozele folosite în tinlpul expcrinlentării la
cartof şi griu sint indicate ele C o p o n y şi 13 â l' S an (1968). Dozele de
îngrăşăminte anuale folosite la sfecla de zahăr sînt arătate in tabelul 1

De pe iieoarre parcelă repetiţie s-a recol'b8Jt o probă medie d~ rădă

cini (20 leg) după oinLărlDea irecoltei, din care s-a determin8Jt procentUiL
de zahăr prin digestie cu acetat de plumb (pe cale polarimctrică), cenuşa

so'1ubilă în suc (pe cale c01~cluctamel:;r]că), procentul de proteină bI'Uită

elin deZSJgrcga'blil ou acid sulfluric ,si perhidrol (pe cale oolmlmet.rkă folo
sind reactiv'ul Nessler). Din probffie de sol ['Idicate de pe fieoare pal10elă.

repetiţie, primăvara laiJ1lsiiminţlame (Ti) si 'toamna la reooltare (T,), s-au.

1 S t ehI i k V., 1965, Die Qtwlităt der Zuckel'rilben :vom Stand punlcte des:
Zilchters und Forschers, manuscris I.c'C.S. Braşov.
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Tabe/ut 1 REZULTATELE OBŢINUTE

Schema de experimentare
(Parcele subdîvizatc cuB factori dctîpuI 3X.JXoj În toamna unului 1983 s-a aplicat factortI! A şi B)

Factorul A - forme de înf!răş.1lminte
(parcele de 960 m~)

Factorul 8 - niveluri de P~O,
(p.arcele de 240 m~)

Infll'11enţa ,1iaoto1'1lor e:x:perimeIltali 'asupra pmd:uCJţiei şi, a irudidlor
de calitate la sfeola de -zahăr, poate fi IUrolăirLtă in tabelui! 2 pe baza
testului F_

Tabelul 2

Testul F pe factori pentru indicii calitativi si cantitativi ai sfeclei de zahăr,

~\
Productia F teoretic

~tu Jaţl ProcelItul Procentul Procentul
Factor de de do de

Cauza did~cini zahăr cenuşă protcinil Ivariaţiei
P5% PI%

Forme de îngrăşăminte A 0,213 0,102 6,25 25,OW'* 5,14 10,92

Nivele de P,O, B 11,01 ** 2,23 0,78 4,16' 2,96 4,60

,Interacţiunea forme X nivele
de P20lj BXA 2,41 4,62*' 0,45 2,37 2,46 3,56

Ingrăşămintele anuale C 4,38** 66,13*** 34,64" ** 636,30*** 2,43 :3,4:3

lnteracţiunea îngrăşăminte

anua le X forme CXA 0,93 1,54 0,56 92,10** 2,00 2,62

Interacţiunea îngrăşăminte
anuale X nivele CxB 0,69 0,26 1,39 16,15** 1,82 2,30

bo - fără superfosfat
b,O - 400 kg/ha P,Oo

b" - 800 kg/ha P,0,
b,o - 1 200 kg/ha P,O,

ha - fără gunoi de grajd

b lO - 100 Uba gunoi de grajd

b" - 200 (/ha gunoi de grajd
b30 300 t/ha gunoi de grajd

bo - fără superfosfat
b10 - 200 I<g/ha P,0,
b" - 600 kg/ha P,0,
b30 - 1 000 kg/ha P,O,

8 2 - Îngrăşămînt mineral
1 000 J{g/ha azotat de amoniu.
5 t/ha spumă de defecatie şi

fosfor ca superfosfat negra
nulat

8 3 - îngdîşămînt organo-mineral
50 tlha gunoi de grajd şi

fosfor ca superfosfat negranulat

al ~ Îngrăşămînt organic

Formele de îngrăşăminte, folosite cu 4 ani in urmă pentru reali
:zarea niMeledQr de P205, nu an1 influenţa.t decit procentUl! de oenul~ă şi

ele proteină. In ,schimb, nive~'11Tj!le de !P205 aplicate au in~,Luenţat pro
.ducţia de rădăcini şi .procentul de proteină. Dozele de îngrăşăminte apli
cate anual au avut o infîuenţă foart'? semnifi\Jaltivă asupra tuturo[' indi
cilor sturliaţi.

Interacţiunea între îngrăşămlntele anua~e şi agrofonduri (AXC)
sau niveluri de P20 5 ,(B XC) este semnificativă n~ai p€l1tru pPOcentul
ele proteină, illJdic[nd ,modui! eliiferit de .8IOţionaTe al dozelor anuale, in
funcţie de agro1'orud sau de nâtvelul de P205 pe care se apLică. La ceilalţi

indici stl:Udiaţi, acest", inltemcţiuni nu sînt selJlnifitJative, d" unde "'e~uQtă
oă dozele anuale au ,un "ifeet asemănăto[" atât pe oele t,rei agrofonduri,
cît şi pe oele 4 nive'luri ele fosfor.

In taJbE!lele ;ut1mătoo.re 'sînt trem1lte, sub fomnă si'n!tetică, rezultatele
obţinute la indicii: producţia de rădăcini (tabelul 3), procentul de zahăr

(tabeLul 4), prooentuQ de cenuşă (tabel'111 5) şiprocE>ntul de protclnă
br,ută (tab'2liul 6). 'Dab"le}e CJonţin va;lolfi'le medii 'pe factori ai indici'lO'r,
plfecumşi dJiferenţeLe ,;'ntre graduările factolfilor.

In prrma jumătate a taJbelelor se poate urmări efect.ul rezidual al
formelor de îngrăşăminte folosite precum şi a nivelelor mari de P 20;,
in gl patrulea an de la ap~icare, iar în pariea a dO'11a, efectul dozelor

Factorul C - Doze anuale de Îngrăşăminte aplicate pentru anuJJ967. calculate
pentru o recoltă probabilă de 30 t rădăcini şi 30 t colete (parcete de 48 m")-

~
N I p~o~ I K~Omi.,,'"; 'p1i",

Gradaţia
factorului C I,g/ha

C, - doza de intreţinerea fertilWîţii 210 90 75
C;J ~ doza de acumulare 420 180 150
C, - doza de întreţinere + 20 t gunoi 210 90 75
C, - doza de acu mulare + 20 t gunoi 420 180 150
C, - făru îngrăşăminte anuale

debei'minat, după metoda Egner-Rifjhm-Damingo dinexbraCJtui! .ou laet"t
.aceb"t de l81Uomu, fogfOJlUl, poti3l'liul .şi oalciul solubi')'

~ezultatcle analizel10r de pkmt€ ,H'U preLucrat pe eale statistică

·caloutmdu-se efectul footorillorexperimentaU 'a"'-'pra varJ.aţiei indicilor:
Rezultatele anallzelor ele sol s-au corelat cu indicii de calitate deter
"ninâ'?d~-se coeficienţii de cor<,laţie parţială şi eCJuaţiUe de;'cgresie
:mu1tllpla.
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Tabelul 8' Tabelul 4

Variaţia producţiei de rădăcini. 1/ha

Producţii medii pentru fadorul A: al = 42,38; a2 = 41,32; 8 3 = 41,39

Variaţia procentului de zahăr

Procent mediu pir. factorul A: at=IS,O; 32.= 17,9 a3 =18,09

ViL intre fermele
de fngri:işiimintc 1,06 0,99 -0,07

Jv\artorul general
a,b,c, = 35,35 Uha

11,-1]2 1],-1],~ a 2 -11,

DU. între formele
de îngrăşăminte 0,10 -0,09 -0,19

h\artorul general
atbjlC;j = 19,GS~'Q

DL 5% = 3,62; 1% = 5,49; 0,1% = 8,82 ptr. fadorul A general DL 5% = 0,S7; 1% = 1,31; 0,1 % = 2,10 ptr. fadorul A general

Producţii medii pir. factorul B: bQ = 38,52; bl !! = 42,67; b2!l = 42,73; b:Jo= 42,84- Procent mediu ptr. factorul B; bo= 18,13; bIO = 18,11; b20 = 17,98; b30 = 17,77

~
niveluri

bto-bo b~o-bl0 bJo-b~ll b20-bo bJo-b,o h",,-bo

Pe agrofondul .

B general -0,03 -0,13 -0,21 -0,16 _0,340 _0,36'

a, 0,32 -0,20 _O,SOco 0,12 _1,00°° _0,68'
a, 0,30 0,13 0,59*' -0,17 0,72* 0,42
a, -0,13 -0,32 -0,40 -0,45 -0,72° _0,8500

DL 5% = 1,85; 1% = 2,50; 0,1% = 3,32 ptr. factorul B general

DL 5% = 3,20; 1% = 4,32; O, 1~b = 5,76 ptr. fadorul B pe nivel A constant

Dt 5% = 0,32; 1% = 0,43; 0,1% = 0,58 ptr. factorul B 15eneral

DL 5% = 0,56; 1% = 0,75; 0,1% = 1,00 ptr. factorul B pe nivel A constant

Dt 5% = 0,34; 1% = 0,45; 0,1% = 0,58 ptr. factorul C general

Dt 5% = 0,60; 1% = 0,Î9; 0,1% = 1,01 ptr. factorul C pe nivel A constant

DL 5% = 0,69; 1% = 0,91; 0,1% = 1,17 ptr. factorul C pe nivel B constant

"

Efectul dozei Efectul dozei Efectul " 20 l

~
de intretinerc de acumulare gunoi

dozclc
;lnualc

cu 20 t cu doz11 dc CLI doz;3 dc
mincrală gunoi intretinerc ;'lcultlulare

el~c5

Pc agrofondul C~-Ct C.-C.1 Ca~et c~~c"
sau nivelul de P20 S

C general _1,52QOO _0,97CGO _0,46QO _0,380 0,13., _1,81°00 _0,61' _0,85cO -0,28 -0,52
32 ~1,10°CO -1 31000 -0,02 _0,790 0,51
a, _l,70eoo _0:95°° ~0,54 -0,04 0,38

h o _1,4SQCO _1,Ol OQ -0,53 -0,43 0,04
b lO _1,55000 _0,9300 -0,49 -0,45 -0,01
b20 _1,36QCO _1,2Z'°O -0,67 -0,40 0,14
bao _1,75c,oO _0,70' ~0,18 -0,20 0,32

Procent mediu ptr. factorul C: CI = 18,13; c" = 17,16; C'j = 17,75; C4 = 17,29; Cii = 19,65

DL 5% = 1,61; 1% = 2,12; 0,1% = 2,72 ptr. factorul C general
DL 5% = 2,77; 1% =3,65; 0,1% = 4,69 ptr. factorul C pe nivel A constant
Dt 5% = 3,21; 1%= 4,23; 0,1% = 5,43 ptr. factorul C pe nivel B constant

Producţii medIi ptr. factorul C: CI = 41,66; C2 =42,01; c3 = 42,77; C.I =42,36; c'i=39,6T

~"C
Efectul dozci Efectul , 20 t

dQ7de de acumul,lrc gunoi
:111ua1e EiccJul dazei

de întreţinere
minerală

ou 20 t eli doza de cu doza de
gl1Tloi intretinere acumulare

Pc agrofondvl
sauiiivelul de p.,Q" c,'-c;, C~-Ct c. "'-Ca C,,-Cl C.'~C"

C general 1,990'" 0,350 0,410 1,))0 0,350

al 3,440* -0,200 0,581 ~0,456 0,325
<l:) -0,770 1,290 -0,550 2,280 0,438
<l:J 3,300* 0,560 -1,290 1,490 '0,280

h, 0,666 0,533 0,075 1,910 1,450
h lo 4,060'" -0,500 0,944 ~0,742 0,692
b~(l 2,340 -0,699 1,718 1,860 1,255
b;w 0,868 2,460 -0,942 1,400 -2,010
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Tabelul 5 Tabelul 6

Procentul mediu
Variaţia procentului de cenuşă 1

pIr. factorul A: al ~ 36,64; a, = 30,65; aa = 31,81
Procent

Variaţia procentului de proteină brută

mediu ptr. factorul A: al = 5,34; 32 = 4,47; a3 = 4,36

Dil. intre formele
de îngrăştiminte

5,99** 4,83* -1,16
Martorul general
a1b(lc" = 26,26% Oii, intre formele

de lngiîşăminte 0,87*'1"1: 0,98*** 0,1l

~'artoruI general
albI] c~ = 3,80 %

DL 5% = 3,59; 1% = 5,42; 0,1% = 8,70 ptr. factorul A general

1% = 0,41; 0,1% = 0,55 plr. factorul B general

1% = 0,71; 0,1% = 0,95 plr. factorul B pe nivel A constant

Procent mediu ptr. factorul B: bo = 4,78; b lO = 4,71; b~[l = 4,43; b~(l= 4,96

DL 5% = 0,30; 1% = 0,46; 0,1% = 0,73 ptr. factorul A general

DL 5°1 = 0,31 ;"
DL 5°' = 0,53;,0

-

~
niveluri

b1O-bo b~o-bl1) b"o-b20 b~o-bo b"o-blo b 30 -bo

Pe agrofonJul

B general -0,06 -0,28 0,53* * _0,35° 0,25 0,18

a, ~0,05 0,24 0,23. 0,19 0,46 0,41
82 -0,09 -0,49 O,67~: 0,40 0,18 0,27
an -0,23 ~O,59° 0,69* ~0,83°" 0,10 -0,13

Procent mediu ptr. factorul B: b(}= 32,80' b lO =32 60- b,o= 32 80' b::w = 3393

DL 5% = 1,98; 1 %=2,66; 0,1% = 3,56 pir. factorul B general

DL 5% = 3,42; 1% = 4,62; 0,1%= 6,16 ptr. factorul B pe nivel A constant

, ,
Dif. Între

~
h,o-ho b~o-bl0 b;lo-b~o b~o-bo b.10 -b IO b'HI-ho

Pc;l.grofondll]

B general -0,20 0,20 1,13 O 1,33 1,13

al ~I,15 1,90 0,80 0,75 2,70 1.55
a, -0,50 0,40 0,50 ~O,IO 0,90 0,40
a 3 1,05 -1,70 2,10 -0,65 0,40 1,45

Procent mediu pir. factorul C: c1 = 31,81; c2 = 35,77; c,' = 34,36; CI = 37,19; C,; = 26,04

Procent mediu pir, factorul C: Cl = 4,37; el! =5,54; C3 = 5,02; C;ţ = 5,74; C5 = 2,95

DL 5% ~ 2,08; 1fii ~ 2,74; 0,1% = 3,52 ptr. factorul C general"
DL 5% = 3,60; 19'0 = 4,75; 0,1% = 6,10 ptr, factorul C pe nivel A constant

DL 50i ~ 4,16; 1% ~ 5,48; 0,1% ~ 7,03 ptr. factorul C pe nivel B constant;0

l Rezultatele sint înmulţite cu IOD

~
Efectul dozei Efectul , 20 t

dozde do acumulare gunoi
anuale Efectul dazei

de întreţinere
minerală

cu 20 t Cu doza de cu doza de

Pe agrofondul
gunoi Întreţinere acumulare-

sau nivelul de P~Ou cI-Cr, c!-cI c,-c" C.l-CI C'-C2

C general 1,42** :i" 1,17*** 0,72*** 0,65*** 0,20**

al 1,43*** 1,34*** 0,77*** 0,93*** 0,37***
a, 1,08*** 1,10*** 0,69*** 0,37*** -0,04
a 3 1,76*** 1,08*** 0,71 *** 0,64*** 0,27*

bo 1,47*** 1,53**~" 1,17*** 0,52*** 0,16
blO 1.23*** 1,54**~" 0,64** * 0,81*** 0,00
b" 1,86*** 0,49*** O,77~'** 0,27* 0,55**:IC
b30 1,12*** 1,10*** 0,30* 0,88*** 0,08

DL 5% = 0,12; 1%= 0,16; 0,1% = 0,21 plr. factorul C general
DL 5% = 0,21; 1% = 0,28; 0,1% = 0,36 ptr, factorul C pe nivel A constant
DL 5% = 0,25; 1% = 0,33; 0,1% = 0,42 ptr. factorul C pe nivel B constant
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CONCLUZII

S _ Analele vol. I.

T, % proteină = 3,30 - 0,0091 X + 0,0647** Z + 0,0080 O
T, % proteinil = 3,45 + 0,0245 X + 0,0349*" Z + 0,0081 Q

= 17,98 - 0,048*' X + 0,029""0

~ 18,03 - 0.055"* X + 0,035*"0

= 26,88 - 0,109 X + 0,434"'* Z ~ 0,043 O
= 28,20 +- 0,184 X + 0,129* Z - 0,065 O

% cenuşă

% cenuşă

% zahăr

% zahăr

Tabelal 7

Ecuaţii de regresie multiplă între indicii de calitate ai sfcclei de zahăr (Y) si
parametri agrochimici ai solului '

X = mg~'o P20;:;AL Z = mg% K20AL Q = me% CaAL

1. Cele trei forme ele îngrăşăminte, folosite la aplicarea dozelor
mari, nu au influenţat producţia de rădăcini, procentul de zahăr

şi ele substanţă uscată.

Asigurat la limita de confidenţă P 5% = * 1% = **

. T8ibelUJl 7 con~ine 'ecuaţi]le de rcg,r'esi,e rou}tiplă pentru indicii ele
cal1tate. ai sfeclei de zahăr (Y) şi variaţia fosforului (X~ mg% P20 5 AL)

a potasmDJui (2 = rog % K 20 ALl şi a calciUilui (Q = me % Ca ,IL ) din
sol. Perrrhru fiecare indice iSînt oakJUl8'te cîte douăecuaţld. T j conespun'ele
probelor de sol .Tidicate primăvara, iar T2 pentru probele de sol ddi
C3.t~ toamna.

Din ,primele douăecuaţij rez'u1tă căpl'c>centul de zahăr soade pen
tru fiecare .rog P20r./lOO g soli ou cca 0,05 % şi :oreşte pen1tmu fieoare
me % Ca cuO,()30f0. Variaţia pomasiuliui nu a influenţat acest indice
pentru ca[',e fapt 'DU ,S-8 indh]s in et'uaţie.

Hrocenttll de cenuşă ~i de proteină bmJJtăafost in"'luenr\Jat numai
<le variaţia potasîului din sol, crescînd paralel cu creşterea acestui para
metru. Oscilaţiile fosfol'ului şi calciului nu au modificat il1 mod semni-
iioartLv variaţia acO;'suar doi inldid., .., .

Duipă cum neztlÎtă din :cele ,trei perechi de :ecua.ţii,semllifilcaţiasia
tistrcă a pa~'ametrtlor agmchimici este 'aceeaşi pentru pmbele de sol
l'eoo!1i<lt;e prianăvam (TI) Isau toaml~a (T2), rapt ee ne indreptăţeşte să

o'eooltăm ,o ,singtlră dată pe an :probe de sol, deoarece indilcaÎJÎa pe care
Qobţinem "ste 'aceeaşi, inldj,fcerel1lt de perioada de ,recoltare a P'l'obelor.

anuale pe cele tn,i agrofoncLmi, pe cele patru nivel", de P20 5, precum
:şi pentl'u media factOll'u[tli C.

Formele de îngrăşăminte folosite cu 4 ani în urmă pentru Orearea
unor nivele de fosfor diferenţiate în sol, au mărit procentul de cenusă cu
0,06 pentru forma de îngră.'1are OI'g8ll1ică şi cu 0,05 % penmu cea OIrgano
minerală, iar proteina cu 0,78 "1" respectiv 0,98 %.

Efectul remanent în al patrulea an al dozelor mari de îngrăşăm;nte

se manifestă asupra p11aeUucţiei de rădăcini numai pină la primul ni'Vel
'bjo, producţiile fiind pe toate agrofonduritle mai mari in comparaţie cu
bo. La zahărul biologic, doza de 300 t/ha îng,răşăminte organice aproclus
o scădere cle 0,80 %, în comparaţie cu doza de 200 t/rua. Pe agrofondul
mîneral, doza de 1 200 kg P20 5/ha a mărit pmoentu!l de zahăr cu 0,59
în compar,aţi€ cu doza ,.ele 800 kg/ha. Pr,oDentul de proteină cre~te cu
0,67-0,69 % pe agr{)fondul minel'ai şi organo-mîneral pentru dozele
maxime de P20 5 (b:Jo), în comparaţie cu doza imediat inferioară (b20). Pe
agrofond:ul organo-mineral, procentitll de pro,teinăare valoar'ea cea mai
mică pentru dDza de 600 kg iP20 5 (ou 0,59 şi ou 0,83 % mai scăz'ut în com
paraţie ,au nive'lul 200 respectiv 1 000 kg P20 5/ha).

Dozele anuale de îngrăşăminte au avut un efelct mult mai pro
nunţat decît Îngrăşămintele in doze foarte mari aplicate 00 patru ani
în urmă. As'tfel, pentru doza de întreţiner'ea fel'ttlităţii (N21oPooK75), in
'comparaţie ou neîng:răşat, producţia de rădăcmd 'a ,crescut ,00 3,4-3,3 tlha
cînd această doză s-.a aplicat p~ agl'ofondrul organic (al) şî organo-Jllinera~

'(a3) şi nu s-a mărH pe ce,l mineral (a2)' Pmc:entul de zahăr s-a redus în
medi!e cu 1,5 %,cenuşa rS'olrubilă a iCreSOlii ou 0,05%' iia[' prot-ei-aa cu
1,42%. Cind doza anuală s-a dublat ,la N"2UPj80Kj50, proclucţîa n-Ia mai
crescut faţă ele prima doză. In schimb, calitatea tehnologică s-a inrău

tăţit, con~inutul de z8'hăr a scăzut cu 0,96-0,47 %, cel de cenuşă s-a
măJrLt cu 0,04-0,03%, iar proteina '00 0,72-1,17%. hceste decte de
depreciBrea c~lităţii tehnologice se dlltoresc pl'OibabH rapo~tului N/p
'care, în doz,e1e fo:losite, ~ste rmru'lrt în favoarea azotuliUii, ele'ment cwre, la
'sfecla de zahăr, produce asemenea efecte negative. Inter:esant de remar:'"
cat este faptul că, 'C'hi<at' pe nivele foarte mHfi de P'];O,'), eleu1'ent care
obişnuit ,îmbunătăţeşte ,calibatea tehnologică a ,sfeclei, azotul tot a redus
'calitatea. ceea ce indică influenţa puternică a dozelor anuale pe care
fOSiforul apUcat 'cu ani în urmă, ehiarin doze Loamte mari, nu 1e..,a putut
anihila.

Aplicarea suplimentară a 20 tlha gunoi la îngrăşămintelc anuale
minerale (c:3şi ICI,) nu jamărit pr.odUlcţia, scăz.î'l1d în .schi1mb în cOlubinaţie

cu doza de întreţinere, conţinutUiÎ de zahăr ,in medie cu 0,37 %. Con,ţi

nutul de cenuşă s-a mării cU 0,025%, dar ,proteina ou 0,65 %. In oombi
naţie eu doza del8!cumul1thre :(C4), efectele negative ale 1l1Jgrăşă,mintelor

,organice au:Eo9t Juru'1t mai 'Slabe, mani'festîndru...ise numai asulpra crr.;şterii

procentului de proteină.
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2. Fornla organÎ'Că, în compazraţie ou cea minerală si organo-luine
~eală, B de-terminat mărirea procentelm' de cenuşă şi de ,azot care sînt
substanţe melasigene. ."" . . ."

3. Ef,ectuQ rs-manen!t al dozel'OT man de 'l'ugeaşaimlute se manlif'es'ta,.
după patru ami de 1aapHcare nUJmaiasupra proce~tLll1ui de zahăr, '03if~
se-ade pentru doza l11Jaxirrnă de îngerăşănrinte0cr.:garnce oup,7~1,O~/o ~l
creste pet1'tl'u nivelul mineiral de 1200 kg P20 5 mcomparaţl€cu l1lvelul

, OI
de 800 kg P,Or, cU 0,4~0,7 10· .• .

- 4. Dozele iluiner,8Jle all'ua1le de intreţ'lnere, In comp;El.;raţle· eu mar-:
torul au m,ăll:'it proclu'cţia de (rădădni, au dep['e'Ciat însă calHat~a sfec!l.el
pr-in 'scăderea procent-nI'ui de2Jahă:r 'şi ['~dka:r'?a ce:1t:i de cenuş~ ŞI de~~z~IL

5 ·Dozele .anualede aC'umular,e, B1 comparaţIe cu dozele de Il1,Dle
ţinere 'şi suplimrent.area în:g.r~ării :?il:1{,!.;r~eAcru ,'~~ t/ha~ ,il1igr~ănlint~>
Ol'CfH!l1ice nu ·Sp'Olt'BS'C pr,oduc;ţUa de radacInI, 111 sd:Uil1"bb 1,ec11UlC ploeentrull
debzahăIJ.·'şi rnăre:sc :nlult pr,Q'centrul de cenlllşă şi de azot.

G. Influenţa v,ari,a~iei param'ebri-lor agrochimici asupn:: calită!!ii
sfcc1d este Inicăşi s-a 111anifestat prin scăderea procentllhll ele zahaT
o daltă cu ereS!torcca fosforuh.1i, C!11~-7;terea z,ahăl~u1uicu C!reştcrea calcirului'.
si :Ol~e5terrea :ce;l{l'E;>ii şi !sazotululcu 'areşter,eH ipotasI-ului.
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REZULTATE EXPERIMENTALE CU ÎNGRĂŞĂMINTE, DENSITĂŢI

ŞI REGIM DE IRIGARE LA SFECLA DE ZAHĂR ÎN CONDIŢIILE

CÎMPIEI BĂRĂGANULUIŞI ALE LUNCII JIULUI

M. COIFAN, GH. ŞTEFAN şi V. STRATULA

In condiţii de irigare sfecla de zahăr asigură producţii mari şi
constante. Cercetările €fectuate in ţara noastră, de către A v r i g e an u
(l964), B o r a (1966 şi 1967), 1 o l' ,e s c u-S i Ş e şti (1964), M u r e Ş a n
(1964), Neg o mir e a n U (1967) ş.a., au scos în evidenţă importanţa

deosebită pe care o are aplicarea armonioasă a tuturor factorilor agro
fitotehnici in funcţie de condiţiile pedoclimatice.

Cercetările intreprinse de noi urmăresc stabilirea raportului
optim intre ingrăşăminte, densităţi şi regim de irigare, în condiţiile

Cimpîei Bărăganului şi ale Luncii Jiului. În lucrarea de faţă prczentăm

rezultatele acestor cercetări cfectuate in perioada 1966~1967.

lIiA'rEIliALUL ŞI ME'rODJ\ DE CEIlCE'rARE

Experienţele au fost aşezate după metoda parcelelor subdivizate cu
3 factori. La Mărculeşti experienţa a urmat după porumb în primul an
şi după lucernă în al doilea an, iar la Şimnicu în alnbii ani, experienţa

a urmat după porumb. S-a folosit soiul R. Poli 1. Ingrăşămintele fosfatice,
potasice şi gunoiul de grajd au fost administrate in toamnă, iar cele azo
tate in primăvară. Distanţa intre rinduri a fost de 60 cm. Lucrările de
pregătire a terenului şi de întreţinere au fost cele care se aplică obişnuit

culturii sfec1ci de zahăr irigate. Irigarea s-a făcut pe brazde la Mărcu

leşti şi prin aspersiune la Şimnicu.

La Staţiunea Mărculeşti experienţele au fost executate în con
diţiile Cimpiei Bărăganuiui, la Jegălia, pe un cernoziom castaniu cu
pH-ul 7,5, cu un conţinut de 3,5 % humus, bogat in potasiu şi mijlociu
aprovizionat cu fosfor şi azot. Capacitatea de cimp pentru apă pe adin
cimea 0-100 cm este de 25,40/0, coeficientul de ofilire 11,0 %, greutatea
volumetrică 1,2 şi apa freatică la 36 m adincime.

La Staţiunea Şimnicu experienţele au fost executate pe un sol
aluvial, situat în Lunea Jiului, la Coţofani, cu pH-ul 6,'5, cJnţinutvl 1:1
humus de 2,0'10, slab aprovizionat cu azot şi fosfor şi bine aprovizionat
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cu potasiu. Capacitatea de cimp pentru apă este de 25'/0, coeficientul
de ofilire de 9,4'/0, greutatea volumetrică 1,4 şi apa freatică la adîncimea
de 3~4 m.

Din punct de vedere climatic, cei doi anî au fost diferiţi. Anul 1966
a fost deosebit de ploias în prima jumătate a verii, mai :ales la Şin1nicu,

iar anul 1967 a fost secetos la Mărculeşti şi aproape normal la Şimnicu.

lI'emperaturile au fost apropiate de normală în anii de experimentare în
ambele localităţi.

REZULTATELE OBŢINUTE

In condiţiile în care s-a experimentat, producţia sfeclei de zahăr
a oscilat între 40 şi 115 t/ha. Din analiza varianţei se observă că producţia
a fost influenţată cel mai puternic de regimul de irigare, îngrăşăminte
şi localitate, şi în mai mică măsură de densitate (tabelul 1). Oscilaţiile de
producţie de la un an la altul sînt mîci şi neasigurate. Acţiunea reciprocă
între îngrăşăminte şi localitate sau regim de irigare şi localitate este
puternică, în timp ce acţiunea reciprocă între densitate şi localitate este
neasigurată. Aceasta înseamnă că influenţa îngrăşămintelorşi a regimului
de irigare a fost diferită de la o localitate la alta, pe cînd influcnţa den
sităţii a fost foarte apropiată între cele două localităţi. De asemenea,
interacţiunile îngrăşăminte X densităţi, ingrăşăminte X regim de irigare
şi densităţi X regim de irigare sînt neasigurate.

Tabelul 1

Analiza variantei experienţelor privind influenţa Îl1grăşăminte
lor. densităţii şi regimului de irigare asupra producţiei de sfeclă

de zahăr (Măreuleşti şi ŞimnÎcu, 1966- 1967)

S\lrsa vllriabiliUi1il F Seml1iL

Loca 1ita tea 1575,5 ***
Anul 0,7

Ingraşăminte 2 159,5 ,~* *

Densitate 42,4 **

Regim de irigare 3012,3 ***
Localitate X itlgrăşăiilinte 268,5 ***
Localitate X densitate 3,5

Localitate X regi nI de irigare 509,9 ***

Jngrăşăminte X densitate 0,4

Ingrăşăminte X regim de irigare 0,4

Densitate X regim de irigare 0,3

Ba"«aţi pe aceste constatări vom analiza în continuare producţiile

medii pe cei doi ani, pentru fiecare factor separat.
I. Folosirea ingrăşămintelor la cultura sfeclei de zahăr irigate reali

zează în toate cazurile sporuri de producţie foarte asigurate (tabelul 2).

Tabelal :1

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de sfcclă dc zahăr În conditii deirigare1

(media 1966~1967)

Producţia do ri:ldiicini Producji.n de znhiir Sporkg/I kg

I
dif. %

I
diL

substantă

Vnrh!l1ta zahilr
activă

t/bn

I
tfha

I 1 zahărVha % I/ha % riid.

Mărcuieşti

Vl ~ neÎtlgriişat 86,3 MI. 15,0 12,9 MI.

V2 ~ Nlio P5u K50 109,2 22,9 27 14,9 16,3 3,4 26 127 19

Va ~ N",o PliU 1(80 109,'1 23,1 27 14,8 16,2 3,3 26 96 14

V.t-NHOPllOKso 111,5 25,2 29 14,2 15,8 2,9 22 79 9

Va ~ N24U PliU Kll() 113,4 27,1 31 13,1 14,9 2,0 15 68 5

Va - N160 Pso 1(BO + 30 t
gunoi de grajd 114,9 28,6 33 15,0 17,2 4,3 33

--'-----------
DL 50l 3,0 3 0,4 3"

Şimnicu

V1 - neîngrăşat 40,2 MI. 16,0 6,4 MI.

V2 - N1:!ll P6-l 89,8 49,6 123 15,0 13,5 7,1 III 258 37

V:.J - NUl> PO.J K80 92,1 51,9 129 15,2 14,0 7,6 119 )91 28

V" - N12SPod-30 tgunoi
de grajd 97,2 57,0 142 14,6 14,2 7,8 122

---_...._- ------------------
DL 5(j{) 3,8 9 0,6 9

l Productii obtinuta in condiţii optime de irigare şi densitate

Astfel, la Mărculeşti, cînd Se aplică îngrăşăminte chimice combinate can
titatea optimă de azot ,:ste de 80 kg/ha (Ve). Majorînd doza de azot pînă
la 240 kg/ha (V" VI, ŞI V5), la cantităţi constante de fosfor şi potasiu
spor~rile d,: :ădăch!i sînt foarte m~ci, iar producţia de zahăr se micşo~
reaza datonta conţmutulm de zahar care scade, treptat, de la 14,9 la
13,1'/0, Această variantă (Ve) se evidenţiază şi din punct de vedere eco
n?l',;k, .căd pentr~ 1 kg substa,.nţă activă s-a realizat un spor de 127 kg
radaCll1l ŞI respectIv 19 kg zahar. In ceea ce priveşte aplicarea celorlalte
îngrăşăminte chimice, doza de 80 kg/ha azot este echilibrată de 50 kg/ha
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fosfor şi pină la 50 kg/ha potasiu. Mărirea dozelor de fosfor şi potasiu
(V" faţă de Ve) nu este economică, producţiile răminînd practic egale.

LaŞimnicu, în condiţiile din Lunea Jiului, îngrăşămintele chimice
au fost mai bine valorificate decît în Cîmpia Bărăganului, sporurile de
producţîe ajungînd la 123~142 0/0, datorită potenţialului mai slab de
fertilitate al acestui sol. Doza de îngrăşăluinte N12SPli4 a fost foarte eficace,
dublind producţia faţă de neîngrăşat, iar adăugarea potasiului in doză

de Kso a adus un spor mic de rădăcini (6'10) şi a contribuit în oarecare
măsură la îmbunătăţirea conţinutului de zahăr (0,2 '10).

Folosind doze economice de îngrăşăminte chimice, la lVIărculeşti, cu
NsoP',UK'iO s-au realizat 109,2 tlha rădăcini sau 16,3 tlha zahăr, adică mai
mult cu 22,9 tlha rădăcini sau 3,4 tlha zahăr faţă de neingrăşat.

La Şimnicu, cu doza N12SPWil s-au realizat 89,8 t/ha rădăcini sau
13,5 tlha zahăr, obţinindu-seun spor de 49,6 tlha rădăcini sau 7,1 tlha za
hăr faţă de ncîngrăşat.

Prin administrarea gunoiului de grajd în cantitate de 30 tlha,
împreună cu doze mari de îngrăşăminte chimice, s-au obţinut sporuri
semnificative de producţie. Sporurile au fost mai mari în condiţiile de
la Şilnnicu datorită conţinutului redus de humus, şi ulai mici la lVIărcu

leşti. Astfel, sporul realizat prin aplicarea gunoiului de grajd la Şimnicu

este de 7,4 tlha rădăcini (V4 faţă de V2), iar la Mărculeşti de 3,4 tlha
rădăcini (VG faţă de V4), avînd o eficienţă mai redusă şi datorită doze
lor marî de îngrăşăminte chimice folosite. Aceasta ne determină să afir
măInI dă este mai economic să se administreze gunoiul de grajd in
cantitate de 20-30 tlha împreună cu doze moderate de îngrăşăminte

chimice (NG4FG4 - NsGPeo).
2. Densitatea de semănat. Rezultatele prezentate în tabelul 3 dove

desc că densitatea cea mai indicată la ambele staţiuni este de 100 000 plan
te la hectar în momentul răritului. In condîţiile optime de ingrăşare şi

îrigare, la această densitate s-a realizat la Mărculeşti un spor semnifi
cativ de 3,3 tlha rădăcini sau 0,5 tlha zahăr (V3) faţă de densitatea de
60 000 plante la hectar (Vj ), iar la Şimnicu 5,2 tlha rădăcini sau 0,8 tlha
zahă:' (V.;) faţă de densitatea de 85 000 plante la hectar (Vj ). Peste den
sitate~ de 100000 plante la hectar, atît la Mărculeşti cît şi la Şimnicu,

producţiile de rădăcini şi de zahăr răn1în practic neschilnbate, iar conţi

nutul de zahăr constant.
3. Regimul de irigare. Din analiza rezultatelor prezentate in tabe

lul 4, iese în evidenţă faptul că sfecla de zahăr valorifică bine condiţiile

de irigare. Irigarea a avut o influenţă mai pronunţată asupra producţiei

la Mărculeşti şi mai redusă la Şimnîcu, datorită precipitaţiilor diferite
din cele două localităţi in anii de experimentare. Totodată, pentru men
ţinerea umidităţii solului la plafoanele stabilite, au fost necesare norme

mult mai mari de irigare în condiţiile de stepă de la Mărculeşti, faţă de
zona inferioară a pădurii de la Şimnicu. Astfel, pentru regimul irigat la
80-65'10 c.c. a fost necesară o normă medie de irigare de 1 900 m:' apă
la ha, repartizată în 3 udări la Mărculeşti şi de 1100 m' apă la ha, în

Tabelul 3

Influenţa densităţii asupra producţiei de sfeclă de zahăr În condiţii de irigare1
(media 1966-1967)

Producţia de ri.îdădni Productia de zahăr

Varianta

I
djL %

I
dii.:z;ahiir

ţiha

I
t/h11

Illha % t/ha %

Mârculeşti

V,- 60000 plante/ha 106,1 MI. 14.8 15.7 Mt.
V,- 80000 planle/ha 107,8 1.7 2 14.7 15,8 0,1 I
V,~IOO 000 plante/ha 109,4 3,3 3 14.8 16,2 0,5 3

V,-120 000 plante/ha 108,5 2,4 2 14,8 16,1 0.4 3------_.... -------
DL 5~iJ 3,0 3 0,4 3

ŞiflUlictl

V1- 85000 planle/ha 84,6 MI. 15,0 12.7 MI.
V2~100 000 planle/ha 89.8 5,2 6 15.0 13,5 0,8 6
V,~1l5 000 plante/ha 88.9 4,3 5 15,0 13,3 0,6 5
V4-130 000 plante/ha 88.4 3,8 4 15,0 13.3 0.6 5------------

DL 5 % 3,8 4 0,6 5

1 Productii obţinute În conditii optime de irigare şi îlJgră~are

2 udări, la Şimnicu. Pentru regimul irigat la 800/0 c.c. a fost necesară

o normă de irigare de 4400 m' apă la ha, dată în 7-8 udări la Mărcu

leştî şi numai 2 300 m 3 8i]Jă la ha, în 5 udări, la Şimnicu. Mai multe
udări s-au aplicat în lunile iulie şi august la ambele staţiuni, adică în faza
de ingroşare a rădăcinii şi începutul fazei de acumulare a zahărului.

Producţiile cele mai mari de rădăcini (109,2 tlha la Mărculeşti şi

89,8 tlha la Şimnicu) s-au obţinut in regimul de irigare la 80'10 c.c.,
adică cu cele mai multe udărL Conţinutul de zahăr· a scăzut cu 1-1,8'10
o dată cu creşterea producţiei de rădăcini prin folosîrea irigaţiei. Totuşi,

datorită producţiilor mari de rădăcini, producţia de zahăr la hectar este
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mult mai mare in condiţiile de irigare faţă de neirigat, în regimul irigat
la 800/0 c.c. rezultînd şi cea mai mare cantitate de zahăr (16,3 tiha,.
respectiv 15,3 t/ha). Apa dată prin irigare a fost ceva mai bine folosită

(aducînd un spor mai mare de rădăcini şi zahăr la m 3 de apă) cind s~au

Tabelul .ţ

Influenţa regimului de irigare asupra producţiei de sfeclă de zahărl

(media 1966-1967)

Producţia Productia
Spor

de rădăcini de z-ahiir
1;:gll In:l

NOrlll<l de %
apt!

Varianta irigare

I diL
zahăr I dii fiid·1 '"hiir

m"/hajnr. udijri
t/ha Uha

t/ha I % , [/ha I %

AlârCllleşti

V l-ueiriga t 54.:3 MI. 16,6 9,2 Mt.
V2-lrigat la 60% c.c, I 900/3 85.3 31,0 57 15,9 13,6 4,4 48 16 2,3
Va-Irigat la 70%c.c. 3 100-3 600/5·6 100,4 46,1 85 15,2 15.3 6,1 66 14 1,8
Yl-Irigat la 80%c.c. 4200-4700/7·8 109,2 54,9 101 14,9 16,3 7,1 77 12 1,6----

DL 5°1 3,0 6 0,5 5,o

Şimn{cu

V l-neirigat 71,4 MI. 17,2 12,2 Mt.
V 2-Irigat la 65% c.c, 1 000-1 200J2 81,3 9,9 14 16,3 13,2 1,0 8 9 0,9
Yl-Irigat la 80%c.c, 2 200-2 300/5 89,8 18,4 26 15,3 13,7 1,5 12 8 0,7--------

DL 5()1 3,8 5 0,6 5,o

l Producţii oblinulc În condiţ.ii optime de îngriişarcşi densitate

aplicat norme mai lnici de irigare. De aceea, considel'ăn1 111ai eficient"
pentru cultura sfeclei de zahăr, regimul irigat in jurul limitei de 750/0 c,c"
cu o normă de irigare de cea 4 000-4 500 ma apă la hectar, repartizată

in 6-7 udări pentru zona de stepă ele la JVlărculeşti şi de 2000-2300 m3

apă la hectar în 4-5 udări pentru condiţiile asemănătoare celor de la
Şimnicu,

CONCLUZII

1. Atît in condiţiile Cîmpiei Bărăganului, cit ŞI m cele ale Luncii
Jiului, prin aplicarea complexului optim de măsuri agrofitotehnice se pot
asigura, la sfecla de zahăr irigată, producţii foarte mari de rădăcini şi de
zahăr (97-115 t/ha rădăcini sau 14-17 tJha zahăr).

2. Dozele optime de îngrăşăminte chimice care asigură producţii

luari şi economice sînt: pentru condiţiile Cîmpiei Bărăganului

NSO-100PliOK50, iar pentru condiţiile Luncii Jiului N 12SPG't. Potasiul s-a
dovedit mai puţin necesar în etapa actuală, putindu~se aplica în doze de
40-50 kgJha.

3. Gunoiul de grajd în cantitate de 30 tJha, asociat cu doze mari
de îngrăşăminte chimice, a fost eficace pe solul aluvial din Lunea Jiului
(sărac în humus) şi mai puţin eficace pe cernoziom. Folosirea lui impre~

ună cu doze luoderate de îngrăşăminte chiInice are o eficienţă economică

mai bună.

4. Dcnsitatea de 100000 plante la hectar, stabilită la l'ărit, este cea
mai indicată.

5. Regimul optim de irigare este de 750/0 elin capacitatea de cimp,
în condiţiile Cîtnpiei Bărăganului, acesta se realizează cu o norn1ă de
irigare ele 4 000-4 500 m" apă la ha rcpartizată in (i-7 udări, iar in
condiţiile Luncii Jiului cu 2 000-2 300 m' apă la ha repartizată în
4-5 uelări.
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'CONTRIDUŢIILA STUDIUL MĂSURILOR CHIMICE DE COMBATERE
APĂDUCHELUI NEGRU AL SFECLEI (APHIS FABAE SCOP.)

'C. MANDLACHE, T. SApUNARU, SANDA ALEXANDRESCU şi ANA COICEV

Păduchele negru al sfeclei (Aphis fabae Scop.) este cunoscut ca un
<dăunător periculos a numeroase specii de plante cultivate şi spontane.
O serie de date din literatura mondială citează ca atacate peste 200 plante
gazdă (B i:i r ner, 1962; K i r k o v, 1966; K n e c h tel, 1940; Pat c h,
1935). Cu toată această polifagie accentuată, autori din diferite ţări din
Europa (B e d e c o vie, 1964 ; Ben net t, 1960 ; N o v a k, 1964; O p Yr

0.<; hal o w a, 1963) menţionează că această specie prezintă preferinţe faţă

de sfecla de zahăr şi de furaj (rădăcini şi seminceri), unele leguminoase
pentru boabe şi nutreţ (bob, fasole, măzăriche etc.), porumb, floarea
soarelui etc. (N a r k i e w i c z - J o d k o, 1964; O P Yr c hal o w a,
J 963 ; Z noi k o, 1964) şi produce mari pagube culturilor acestora.

Prin colonizările puternice ale afidelor pe diferite organe ale plan
telor de sfeclă (frunze, lăstari floriferi etc.), urmate de formarea de
l'seudocecidii, la plante se produce un dezechilibru fiziologic care are ca
rezultat o scădere a producţiei de rădăcini şi sămînţă, ce variază între
JO şi 15'10 (K i r k o v, 1966; K n e c h tel, 1940).

Totodată, această specie este bine cunoscută şi ca un transmiţător

ia unor maladii virotice (mozaicul sfeClei, îngălbenirea sfcclei, lTIozaicul
:florii-soarelui, mozaicul fasolei etc.) (K e n n e d y, 1962 ; K i r k o v, 1966 ;
Sut i c, 1964; S z i r mai, 1964).

Pagubele directe sau indirecte, frecvenţa mai ales la culturile de
'Sfeclă din Europa: Polonia, R. D. Germană, Ungaria, Cehoslovacia, Iugo
'slavial Bulgaria etc., au determinat ca în ulti,mul deceniu să se efectueze
la acest afid numeroase studii de ecologie şi mai ales de combatere cu
.lnseclicide sistemice (B e d e k o v i c, 1964; H i:i hen e r, 1964; S z i r
ID a i, 1964).

In ţara noastră, deşi sînt menţionate deseori date în legătură cu
însemnătatea economică a acestei speciî (K n e c h tel, 1940) totuşi cer
cetări mai amănunţite nu s-au început decît în anul 1963 la Staţiunea

experimentală agricolă Podu-Iloaie şi dîn anul 1965 la I.C.C.S. Braşov.

Aspectele cercetate au fost orientate, deocamdată, în direcţîa determînării

celor mai eficace produse chîmice în combatere şi a schemelor de tra
tament.
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MATERIALUL ŞI METODA DE CEllCETARE

Aplicarea tratamentelor de combatere s-a efectuat în legătură cu
apariţia primelor c010nii de afide şi in funcţie de infestarea maximă a
culturilor.

La Braşov s-a urmărit infestarea culturilor de sfcclă prin observaţii

directe în cîmp?i prin Pletada captării indivizilor aripaţi cu ajutorul
vaselor galbene, lar la Podu-lloaic s-a urmărit infestarea culturilor de
sfeclă numai prin observaţii în cîmp. 1n funcţie de apariţia primelor
plante infestate şi de gradul de infestare, s-au aplicat scheme cu 1, 2 şi 3
tratamente.

Experi;nlele d,: combat~re s-au executat pe parcele cu suprafaţa
de 20-30 m-, m 4-Q repetlţn. S-a foloSIt metoda de aşezare a parcelelor
în dreptunghi latin şi blocuri randODlizate. Experimentarea s-a efectuat
cu soiul Bod 165 la Podu-lloaie şi cu soiul Cîmpia Turzli :14 la Braşov.

Primul tratament a fost aplicat la începutul apariţiei coloniilor de
afide, iar următoarele la intervale de cîte 15 zile.

Produsele experimentate aparţin în majoritate insectieidelor organo
[asiarice cu acţiune sisteJuică, esteri ai acidului ditîofosforic ca : Solvirex
granule, Disyston granule, Ekatin, Intration, Dimetoat (Roger, Perfektion
Bi-58, Fosfotox R, Roxion); esteri ai acidu1ui fosforic ca: Phosdrin'
Bidrin, Dimecron, fosfinoxizii, TerratioD; esteri ai acidului tiofosforic ~
IVIetasystox. Systox şi Paration.

Eficacitatea înseeticidelor s-& apreciat după densitatea afidelor vii
pe plante la diferite intervale de timp de la aplicarea tratamentelor.
precum şi după producţia de rădăcini şi zahăr. .

llEZULTATELE OBTINUTE

Observaţiile efcctuate la Staţiunea Podu-lloaie în perioada 1963
1967 cu privire la apariţia păduchelui negru al sfeclei de zahăr şi in1es
tarea culturilor de sfeclă au arătat că primii indivizi aripaţi au migrat
~n culturi în~epind.di? a ~-a decadă a lunii mai. IVIaximul perioadei de
mmulţlre a mse,:tel ŞI de .mfestare a plantelor de sfeciă s-a înregistrat
dIn pruna decada a lUI111 IUDIe pînă în prima decadă a lunii iulie cînd
a. SCăZ':lt potenţialul ele inmulţire datorită temperaturilor ridicate, ~ pre
clpltaţlllor reduse, precum ŞI datorită influenţei prădătorilor si para-
ziţilor. .

La Braşov s-a urmărit zborul indivizilor aripaţi in anii 1966-1967
şi s-a constatat că apariţia are loc în aceeaşi perioadă a lunii mai ca si
la Podu-Iloaic, iar perioada zborului ,maxim durează elin a 3~a decadă
a lunii iunie pină la sfirşitullunii iulie.

Corelind apariţia primelor afide pe plantele de sfeclă cu condiţiile

climatice, constatăm că aceasta are loc la sfirşitul lunii mai începutul

lunii 'Iun'ie, cind temperatura medie a aerului trece ele l5-lGoC la
Podu-Iloaie ş'I de 12-l3°C la Braşov.

Apariţia maximă a afidelor in cele două 10calităti s-a constatat
cind temperatura a fost cuprinsă intre 18 şi 19°C, iar p~ecipitaţiile intre
13 şi 41 mm. Datorită precipitaţiilor mai abundente şi a temperaturilor
mai scăzute, la Braşov perioada apariţiei maxime are loc faţă de Podu
Iloaie cu o intirziere de aproape 2 săptămini şi se prelungcşte cu aceeaşi

perioadă.

La Braşov, analizînd eficacitatea insecticielelor experimentatc, se
constată că cele mai bune rezultate s-au obţinut la variantele tratate
Cu Solvirex şI Disyston (30 kg/ha). Prin aceste tratamente s-a redus
densitatea afidelor pe plante pină la zero faţă de martorul netratat pen
tru o perioadă ele 10-12 zile, după care a urmat o infestare slabă pină

la 30 de zile (tabelul 1).
La Podu-Iloaie se observă o eficacitate mai scăzută in cazul trata

mentelor cu Solvirex şi Disyston (30 kg/ha) deoarece tratamentele s-au
aplicat o dată cu sernănatul, ceea ce corespunde şi cu observaţiile lui
N a r k i e w 1c z - J o d k o (1964), care arată că populaţia de Aphis
jabae s-a redus la aplicarea tratamentului cu Disyston numaI la 600f0
(tabelul 2).

La tratamentele aplicate la sol cu Solvirex şi Disyston, combinate
cu Dimecron pulverizat pe plante, nu s-au obţinut rezultate mai bune
decit atunci cînd s-au aplicat separat.

Produsele pe bază de dimetoat (Rogor, Fosofotox R, Bi~58, Roxion
şi Perfektion) s-au evidenţiat prin reducerea atacului la zero faţii dee
martorul netratat pentru o perioadă de 8-10 zile, după care urmează

reinfestarea plantelor.
După aplicarea celui de-al doilea tratament, se observă din nou o

scădere a densităţii afidelor pe plante pentru o perioadă ele cea 7 zile.
La 3 tratamente densitatea nu se reduce prea mult faţă ele cele anterioaree.

Produsul IVIetasystox R a dat de asemenea rezultate deosebite
reducind la maximum atacul timp de 7-10 zile, fapt constatat şi de
S z i r mai (1964) in Ungaria. In cazul aplicării a 2 tratamente plantele
au rămas neinfestate pentru o perioadă de aproximativ 30 zile.

Tratamentelc cu Dimec:ron au redus de asemenea densitatea afidclor
la zero pentru o perioadă de 10 zile, iar cu 2 tratamente eficacitatea
s-a prelungit peste 20 zile.

Restul insecticielelor experimentate au dat rezultate apropiate de
cele analizate anterior.

Rezultatele obţinute în cele două zone. cu condiţii climatice diferite.
ne duc la concluzia că, prin aplicarea unui tratament la Podu-Iloaie la
inceputul perioadei de infestare maximă şi a două tratamente la Braşov

(unul la apariţia primelor colonii de plante şi al doilea la inceputul peri
oadei de infestal'e maximă), culturile de sfeciă pot fi apărate ele atacul
produs de Aphis fabae.
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Tabelul l'

Den"
VU , I 11 11 t 11 Doza 1 tratmnent

I
%

I I I196G 1/1 10/1 30jI 45/1

VI ~ l\brtor netratat - 100 100 100 100
(18) (21) (1158) (405)

V:I ~Solvjrex la rjsărin~ 30 kg/ha O O 8 40
V::I ~DjsY5ton la rrlsrlrire 30 kg/ha O O 19 38
\1.1 -Terration (prin udare) 1"' O O 5 23'"
Vr;-Perfekt :on 0,1% O 7 20 75
V(l -RogaT L 40 0,1 ~'il O 19 14 65
V 7 -Dimecron Q,5?Îl 22 9 t5 76

V,~ -Fosfata:\: R 0,1% O 9 18 52
V(l -Phosdrin 0,1% O 4 16 63

V1u-Bidrin 0,1(1'0 11 O 22 46
Vu -Bi-5S 0,05% O 14 17 74

V1u-Sayfos (prill uclare) 700 cm:l/ha O

I

O 12 76
V13-Roxion

I

0,05% O 9 9 49

Vu-Ekiltille 0,1% O

I
9 12 68

Vu-Pamtioll 50 O,05?fJ 5 19 14 42 I
1967

VJ-A'artor netralat

V2 -Solvlrex la r,lsiirire

V:I -V2 + Dimecron dupr\ 30 zile

V.1 - DisystO~l la răs5rire

V,; ---'--\1" +Dimccroil dupn 30 zile

VI; -frurnin 12 s{ÎmÎn\li

\17 -Mdasyslox H,

V8 -Perfeldiol1

V!l ~J~ogor Pei 75 JCECHlj\l

V {u-Di mecron 100

Vll-Fitios B/77

V l:l-Rogor MontecatinÎ

Vl:J-Phosdrill

VH-Bidrin 50

V15-Paration 50

Influenţa tratamentelor asupra densităHi: medii. a afidelor

30 kg/!w

0,26%

30 l{g/ha

0,25%

4%
0,1%

0,1%

0,1%

0,25%

0,1%

0,1%

0,1%

0,06 l),o

0,06%

ii(% aUde la 100 frunze) faţă de martorul netratat

1',",,'" In-% dupii nnm'ml de 'il; du I~ tmtomentelu "pli,,'u

2 3

1/1 10/1 1/11 7JII 20j11 1/1 '0/1 'jII lOII I II Il 1 'O/II 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(20) (7) (l18) (130) (453) (9) (17) (124) (82) (627) (368)

O O 16 13 20 O O 31 15 25 31
ii O O 23 12 34 O O 27 24 27 34

O O 4 3 10 O O 7 7 7 20
O O 5 10 59 O O 14 20 9 7

iii 5 28 4 20 64 O 31 8 15 9 7
O O 6 20 39 22 56 11 39 26 10

20 O 5 16 66 11 6 7 27 9 8

ii 45 56 6 27 60 11 1, Il 12 58 26 12
5 28 6 19 66 O O 9 20 25 14

15 14 14 30 91 77 11 14 43 25 14
5 128 22 40 66 155 56 31 6i; 50 81
O O 11 43 59 O 6 15 39 17 12
5 42 5 17 39 O 31 I 10 :10 16 6
O 28 6 3:-~ 74 55 O 1, 8 :J5 19 22

1/1 7/1 lIII 7/ II 20/II 1/1 7/I In I 7/IJ li III 7iI II

100 100 100 100
(k~~)

100 100 100 100 100 100
(36) (16) (14) (511 ) (33) (68) (765) (1360) (395) (8)

14 6 42 O 4 81 28 O O 6 37
28 6 7 O 6 60 17 O O 5 75
16 O 14 1 22 27 10 O O 5 12
22 6 O 0,9 7 6 1:1 O O 9 12
69 37 28 1 45 69 2" O O 9 45"
5 31 7 O 10 8 16 O O 1 O

ii 3 112 O O 5 - 8 22 O O 6 150
o O 7 O 6 6 17 O 1 2 12
O 6 7 2 4 12 8 O O 2 50
O O 28 O 2 18 14 I O 2 12
6 75 O 4 5 30 17 O 1 2 25·,
6 O 35 2 4 12 23 1 1 1 12

ii ~. 68 2~ I O 150 3 5 1 1 3 25,

28 6 1 6 3 5 1 1 3 3T
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Tabelul 2

I I I I I
I

I I

li I I I I I 1 Iii I

~ c !

!!!~~;2;;;;;!

'D

~-~
'D

...1 ...1
[O [O

ii:~
Zn.

I II
»'1

II "1
1"' ..... Oc:Oo o C'llD
u:~o· 1,6 t:5',.=

~

~~~~'~~
z~ v;-":;;;,.:; ~
II 1 Iii

-

';: .~
-;;

~
N

",-
:3

~ c

~
2
E ce;

c '.~
;~

~ "S

1967

I trata~

ment

100(427)
6
7
3
2
2
)

2
O
3
3
1

100(580)
2
O
O
O

2 tratn
mcute

100(540)
8
2
2
O
O
O
O
O
O
O
O

100(470)
O
O
O
O
6
O

1966

, ''O'a-/mellt

100(615)

100(615)
)

O
1
3
3
O

Doza

30 kg/ha
30 kg/ha

1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,1 %
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,08%

Varianta

V1 - Martor (netratat)
V" - Solvirex
V; - Disyston
V 4. - Terration
V ii - Perfektion
V G - Fosfotox R
V, - B1 - 58
VB - RQxion
V, - Rogor L 40
V10- Phosdrin 24
V 11- Bidrin 24
V 12- Di mecron

V 1 - j\'\artor (netratat)
V ... - Ekatille
V; - Systox
V 4. - Metasystox R
Vii - Jntration
V 6 - FosIatIon
V 7 - Paration - 50

loii uenţa tratamentelor asupra densităţii medii a afidelof pe plantă

(%) În aniit966-t967 la Podu-lIoaie

In ceea ce priveştc influenţa tratamentelor asupra producţiei de
:rădăcini şi zahăr, se constată că la Braşov, în toţi anii de experimentare,
recoltele sint egale sau cu diferenţe nesemnificative faţă de martorul
netrataL

In cazul tratamentului aplicat la sol (la răsărire), produsele Solvirex
,şi Disyston, deşi au dat cele mai bune rezultate în reducerea densităţii
afidelor pe plante, nu au sporit producţia de rădăcini şi zahăr comparativ
.-eu martorul.

produsul Terration, apllcat prin udare la plantă s-a dovedit fito_
toxic încă din timpul vegetaţiei, influenţind negativ producţia_

Celelalte preparate nu au avut influenţă asupra producţiei de
Tădăcini şi zahăr, acestea fiind apropiate de ale martorului. Se observă
la produsul indigen Fosfotox R o tendinţă de sporire a producţiei de
rădăcini şi zahăr, prin sporuri cuprinse între 1-3 t/ha şi respectiv
100-400 kg/ha_

La Podu-Iloaie efectul tratamentelor s-a resimţit mai mult asupra
::producţiei. In general, s-au obţinut diferenţe semnificative (tabelul.3)_

Produsul Terration fiind aplicat prin pulverizare pe plantă a dat
.diferenţe ele producţie semnificative faţă de martorul netratat

9 - An"leJ~ voI. l.
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Se evidenţiază de asen1cnea produsul Fosfotox R ~i RogorL 40,
prin diferenţe de producţie in toţi anii de experimcntarc.

Un alt preparat din grupa estcl'ilor aciclului ditiofosforic carc a
dat rezultate bune, în ceea ce priveşte producţia de l'bkl[lcini şi zahin'
la hectar, a fost produsul JVJctasystox R.

CONCLUZIl

1. Apariţia primelor colonii de Aphis fabae in culturil!:] de sfeclă,

arc loc in luna 111aişi in special la sfîrşitul acestei luni în anlbcle loca
lităţi. La Poclu~lloaie, in această perioadă, temperatura lllCdic a aerului
a osdlat intre lfi-1GoC, iar la Braşov intre 12-13Q C.

2. Apariţia maximă a afidclorîn cele două localităţi s-a înregi.,~trat

atunci cînd temperatura a ajuns la 18-H)"C. La Bra~ov aceste te111pCra
tud realizîndu-se cu 2 săptămîni mai tirziu, perioada de apariţie lnaxilnă

a fost de a!:e'll1enca mai intîrziatJ..
3. Cele ulai cficace produse in vederea reduccI'ii c1ensit[rţii afidclor

au fost cele granulate ; Solvirex şi j)isyslon (;W kg/ba) aplicate la răs!"l
rirc. Ele au asigurat o reducere considerabilă a afiddor faţă ele 11laltOl'
pentru o perioadă de 1O~81l zile.

4. Hezultate foarte bune s-au înregistrat şi la stl'opirile cu produsele
Vosfolox R şi Nletasystox H in concentraţie de 0,1%.

5. In ceca ce priveşte nUlllărul ele tratamente, se i'c(:omancl:i urmc'i
ioan'a schelll~i: un tratament în condiţiile cliInaticc de la Poc1u-Jloaic
(aplicat la începutul perioadei de infestare 111axin1ă) şi dou[l tratamente in
condiţiil(;~ ele la Braşov (prin1l1l aplicat la apariţia primelor colonii pc
plante, iar al doilea la inceputul apariţiei maxime).

G. Preparatele folosite nu au fost fitotox:icc, cu exceptia produsului
Terration, aplicat prin uc1arc la plantă în. concentraţie de H/n.

7. Produsc1e experimentatc au influenţat producţia ele r[lC:l(lcini
şi zahăr IlUlllai în cazul unei infestări n1ai ptlternice (Podu-Jloaic,
1966-19(7). În condiţii de infestare redus~"i, producţia nu a fost afectată,
culturile in schimb au fost apăratc impotriva aficlclor care sînt principalii
vectori ai unor boli virotice la sfeclă.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL COMBATERIiI vm.oZELOR
SFECLEI DE ZAHAR

ANA COICEV şi 1. POP

In culturile de sfeclă de zaMr virozele provoacă anual pagube prin
reducerea producţiei de rădăcini şi prin influenţa negativă asupra cali
tăţii tehnologice.

Cercetările pentru stabilirea măsurilor de combatere a virozelor
au fost indreptate spre combaterea afidelor vectoare (B o n n ema i s o n,
1961; Du n n ing. 1962; B e r b e c,1964). iar in ultimul timp spre
crearea de soiuri rezistente la viroze (C a m p beii şi Rus s eli. 1967;
Tom 1ins o n, 1966).

In lucrarea de faţă sint redate rezultatele experienţelor de comba
tere a virozelor sfeclei de zahăr prin tratamente chimice aplicate împo
triva afidelor transmiţătoare.

MATl':RIALUL ŞI METODA DECl':RCl':TARE

Experienţele au fost executate la Braşov in perioada anilor 1965~

1967. S-a lucrat cU insecticidele sistemice: Şolyirex, Pisyston (tiode
meton) şi Metasystox ~O% (demeton ~ S - metil).

Insecticidele sist~mice granulate Solvirex şi Disyston au fost
aplicate la insăminţare în cantitate de 20 kg/ha sau la răsărirea plantelor
in CaIltitate de 30 kg/ha. Produsul Metasystox a fost aplicat in perioada
de vegetaţie in concentraţie'de 0,1% şi in cantitate de cca 600 l/ha, Cu
acest produs s-au aplicat 3-5 stropid, in funcţie de densitatea afidelor
pe plantele de sfeclă, Prima stropire s-a efectuat in perioada de răsărire

a plante1or, iar următoareles-au repetat după cca 17 zile.
Administrarea insecticidelor s-a făcut manual pentru cele granu

late şi cu aparatură de stropit portabilă pentru Metasystox.
Eficacitatea tratamentelor a fost urmărită prin determinări execu

tate asupra frecvenţei plantelor virozate (mozaic şi ingălbenire), asupra
densităţii afidelor şi prin rezultatele de producţie, Experienţele au fost
amplasate după metoda blocurilor; in 4 repetiţii şi cu suprafaţa recol
tabilă de 20 m' pentru fiecare repetiţie. Calcularea şi interpretarea
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rezultatelor s-a făcut după metoda analizei varianţei. În experienţele

executate a fost folosit soiul Cimpia Turzii 34.
Curba zborului afidelor s-a stabilit cu ajutorul vaselor galbene.

gistrate ~a sfîrşitul perioadei de vegetaţie din anul 1965, iar în luna
septembrIe frecvenţa lor a fost de peste 400/0. Aceasta se datoreşte apari
ţiei timpurii a afidelor în culturi şi încheierii întîrziate a intervalelor
dintre rînduri, fapt care a favorizat infecţiile.
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Fig. 1- Curba zborului afidelor în culturile de sfeclă în anii 1965,\ 1966

şi 1967.

Fig. l-Curve of aphid flight in sugarbeelcropsinl965, 1966and 1967.
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După CUm rezultă din graficul zborului afidelor în culturile de sfe
clă de zahăr (fig. 1), în anul 1965 primele afide arîpate au apărut în
culturile de sfeclă la sfîrşitul lunii mai, cind plantele se găseau în faza
de 2-4 frunze adevărate. Perioada de zbor maxim a fost inregistrată

în ultima zi a lunii iunie, cînd frunzele acoperiseră intervalele dintre
rînduri.

În 1966, afidele aripate au migrat pe culturile de sfeclă în primele
zile ale lunii mai, cu aproximativ 20 zile mai devreme decit în anul 1965.
Zborul maxim a fost înregistrat cu 6 zile mai devreme faţă de anul 1965.
La apariţia afidelor plantele de sfeclă erau în curs de răsărire, iar in
perioada zborului maxim, acestea erau mici şi nu acoperiseră nici jumă

tatea intervalului dintre rinduri. Dezvoltarea slabă a plantelor s-a datorat
secetei care a intervenit după răsărire şi care a încetinit ritmul de creş

tere a acestora, favorizînd totodată zborul afidelor pe o perioadă înde
lungată. Această situaţie a determinat apariţia unui procent mai ridicat
de plante cu simptome de îngălbenire, în comparaţie cu anii 1965 şi 1967.

În anul 1967, migrarea afidelor pe culturile de sfeclă a început la
mijlocul lunii mai, iar maximum de zbor a fost înregistrat la mijlocul
lunii iulie. La apariţia afidelor, plantele de sfeclă erau în faza de 4 frunze
adevărate, iar la maximum de zbor, intervalele dintre rinduri erau bine
acoperite.

Din cele arătate rezultă că cele mai favorabile condiţii de infec
tare a plantelor de sfeclă cu virusuri au existat în anul 1966.

Din datele prezentate în tabelul 1 rezultă că influenţa tratamentelor
asupra răspîndirii virusului mozaicului sfeclei a fost slabă în toţi anii
de eXI'erimentare. Aceasta se explică prin faptul că virusul este de tip
nepersistent.

Influenţa tratamentelor asupra îngălbenirii sfeclei, în cei trei ani
de cercetare, este variabilă. În anul 1965 variantele tratate se situează
sub valoarea martorului din punctul de vedere al frecvenţei plantelor
cu îngălbenire, dar la nici una dintre ele diferenţele nu sînt semnifica
tive. În condiţiile anului 1965, lipsa diferenţelor semnificative este
urmarea faptului că îngălbenirea a apărut tîrziu şi în procent redus.

Rezultatele din anul 1966 arată o frecvenţă mult mai mare a
plantelor cu simptome de îngălbenire. Astfel, la mijlocul lunii iulie,
frecvenţa plantelor cu simptome de îngălbenire a depăşit valorile înre-

REZUW:ATELE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII
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In condiţiile anului 1966, tratamcntul cu Mctasysto" a dat ccle
mai bune rczultate, reducînd distinct semnificativ frecvenţa plantelor
cu îngălbenire. Varianta tratată cu Disyston la însăminţare a avut un
proc'ent ceva mai ridicat de plantc îngălbenite (43,70/0) în raport cu
martorul (41,40/0). Considerăm că la aceasta a contribuit procentul mare
de goluri (140/0), care a favorizat zborul afidelor in toată perioada de
vegetaţie. P,ocentul mare de goluri la varianta tratată cu Disyston se
datoreşte fitotoxicităţii produsului. Menţionăm că, in condiţiile de la
Braşov, insecticidele sistemice granulate Solvirex şi Disyston, aplicate
la însămînţare, au acţiune fitotoxică, întîrziind răsărirea plantelor cu
1-4 zile. Produsul Disyston, aplicat în special la insăminţare, a schimbat
,culoarea cotiledoanelor plantelor în verde închis lucios. De asemenea,
in condiţiile de secetă de după răsărirea plantelor din anul 1966, virful
'Cotiledoanelor s-a necrozat, iar o partc din plante au pierit.

In anul 1967, ca şi in anul 1966, ingălbenirea a putut fi observată
în cultură de la inceputul lunii iulie. Pînă la sfîrşitul perioadei de vege
taţie frecvenţa plantelor bolnave a crescut numai pină la 160/0 (la
varianta tratată CU Disyston). In condiţiile acestui an diferenţele dintre
variante, privind frecvenţa plantelor bolnave de ingălbenire, nu sint
semnificative.

Din datele prezentate pe cei trei ani se desprinde concluzia că,

în general, tratamentele chimice pentru combaterea afidelor nu au asi
gurat suficientă protejare impotriva infecţiilor virotice. Numai in
anul 1966 s-a obţinut o reducere semnificativă a ingălbenirii in cazul
aplicării tratamente10r cu Metasystox 500/0, in concentraţie de 0,10/0 şi
în cantitate de 600 l/ha. Deci, se poate trage concluzia că tratamentele
cu Melasystox sint necesare şi trebuie aplicate, in scopul diminuării

răspindirii virozelor, numai in anii cînd atacul afidelor este timpuriu şi

puternic, iar plantele de sfeclă acoperă tirziu intervalele dintre rinduri.
In combaterea afidelor ca dăunători direcţi, toate proehlsele s-au

dovedit bunc. Eficacitatea insecticide1or, exprimată prin dcnsitatea medie
a afid<=lor la 100 frunze şi redată in tabelul 1, arată, i11 toţi anii de
experimentare, o densitate mai mică in cazul variantelor tratate faţă de
cele netratate. Dintre produsele incercate, Metasystoxul a oferit cea mai
bună protejare a sieclei impotriva alidelor. Astfel, in anul 1965, densi
tatea medie a afidelor la 100 frunze era de 30 faţă dc 1 064 la martor,
în anul 1966 de 160 faţă de,l 020, iar in anul 1967 de 5 faţă de 2418.
Menţionăm că, in anul 1967, varianta tratată cu Metasystox a primit
numai 3 tratamente, deoarece, în cei doi ani anteriori, tratamentele din
luna iulie nu s-au dovedit neccsare. In luna iulie densitatea afide10r are
valori scăzute atit la variantele tratate cit şi la cele netratate, datorită
prezenţei prădătorilor (larvele de Coccinellidae).

Rezultatele de producţie (tabelul 2) arată că, in anul 1965, valorile
producţiilor de zahăr şi rădăcini, cit şi ale procentelor de zahăr şi sub
stanţă uscată ale variantelor tratate, sint apropiate de valorile martorului.'-<' e. O'l "l' ". '"»»»
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Tabelul 2

Influenta tratamentelor chimice aplicate În scopul prevenirii virozclof asupra producţid
, de sfeclă

Prod. de zahiir Prod. de Proei.
rădilcini frUIlzc

S.U. Zahiir % %
Varianta

,,/110 I t/h, I t/ha I
% % C Gob

% I diC loom. % %q/hu' nif.

1965

V 1 ~ .Martor netratat 68,4 100 33.75 IOD 29,60 100 25,1 20,2 0,31 1,5

V 2 ~ Solvirex, lainsăm.
24,9 19,9 0,30 5,520 kg/ha 67,2 98 1,2 33,62 99 32,70 IlO

V:J - Solvirex, la dis.
34,57 102 31,10 105 25,2 20,1 0,29 2,230 leg/ha 69,6 101 1,2

V'.l - Metasystox 50%,
25,4 3,0'0,1% 5 traI. 69,5 101 1,1 34,17 101 30,50 103 20,3 0,30

-- -- -- --
DL 5% 6,3 9 3,04 9

1966

V1 - Martor netrata t 61,3 100 32,42 100 37,25 IOD 23,3 18,9 0,39 3,0

V 2 - Solvirex, la Însăm.

20 kg/ha 61,1 99 0,2 33,37 103 38,77 104 22,8 18,3 0,43 5,2

Va - Solvirex, la răs.

30 kg/ha 62,6 102 1,3 33,12 102 39,85 107 23,3 18,9 0,42 1,0

V J - Disyston, la însiim.
20 kg/ha 62,2 101 0,9 33,25 102 33,35 89 23,1 18,7 0,45 14,0

Vii - Disyston, la răs.

30 kg/ha 64,0 104 2,7 33,85 104 37,76 101 23,3 18,9 0,40 2,ll

V 6 - Metasystox .50%,
19,1 2,ll0,1% 5 traI. 69,0 112 7,7 * 36,15 111 40.80 109 23,5 0,39

DL 5~;) 6,4 10,5 3,43 10,5

In anul 1966, s-au obţinut sporuri semnificative la producţia de
rădăcini şi de zahăr numai la tratamentelc cu Metasystox. Aceasta repre
zintă 7,7 q zahăr la hectar (120f0) şi 3,73 t rădăcini la hectar (110f0).
De asemenea, se observă şi o uşoară îmbunătăţire a calităţii producţiei

prin creşterea procentului de zahăr cu 0,20f0.
Producţiile de zahăr şi rădăcini obţinute la variantele tratate in

anul 1967 au fost practic egale cu cele ale martorului.
Rezultatele obţinute arată că in anii cu atac puternic, insecticidele

sistemice reduc frecvenţa plantelor cu simptome de ingălbenire, con'--

cluzie la care au ajuns şi alţi autori: W a y şi H e a t h cot e (1966),
Re y noi d,s şi colab. (1967). Astfel, prin tratamente cu lVletasystox re
peiate in perioada de vegetaţie la un interval de 10 zile, Bel' bec (1964)
a reuşit să micşoreze infecţia cu ingălbenirea sfeclei, dar nu a reuşit să

obţină rezultate pozitive in combaterea mozaicului sfeclei.
Fitotoxicitatea insecticidelor sistemiee granulate este menţionată

şi de autoli ca : Bon n ema i s o n şi Ca y rol (1965), N a r k i e w i e z
J o d k o (1966) şi Sti e m erI ing (1966), ultimul obţinind rezultate
mai bune prin aplicarea laterală a Disystonului în raport cu rindul se-o
mănat.

Mii n s tel' şi Jos e p h (1959) arată că lupta chimică impotriva
vectorilor îngălbenirii sfeclei este rentabilă numai in regiunile cu infecţie

ele peste 250f0. De asemenea S t e y v o o l' t (1960) nu a reuşit să mărească

producţia prin aplicarea tratamentelol' in l'egiunile cu procent scăzut de·
plante ingălbenite, iar N a l' k i e w i c z-J o d k o (1966) nU recomandă

. C'on1baterea chhnică a păduchilor de frunze în luna iulie, deoarece nu are
iInportanţă în prevenirea virozelor, fiind în schimb foarte dăunătoare

pentru insectele prădătoare (larvele de Coccinel!idae).

CONCLUZII

L Tratamentele chimice aplicate la sfecla ele zahăr impotriva afi_·
delor sînt neeficace în cOlnbaterea u10zaicului, dar eficace în prevenirea.
îngălbenirii sfeclei în anii şi în zonele cu condiţii favorabile pentru
răspindirea acestei boli.

2. Dintre insecticidele incercate, numai proelusul Metasystox 500f0,
in concentraţie de 0,1% şi in cantitate de 600 l!ha, a dat rezultate'
semnificative, reducind in anul 1966 frecvenţa plantelor cu simptome
de ingălbenire cu 80f0 şi asigurind tDtoelată un spor de producţie faţă

elc varianta netratată ele 36,15 q/ha răelăcini şi 7,7G q/ha zahăr.

3. Tratamentele cu Metasystox trebuie aplicate in scopul prevenirii.
ingălbenirii sieclei numai in anii cinel atacul afidelor este timpuriu şi

puternic, iar plantele acoperă tîrziu intervalele dintre rînduri.
4. In condiţiile in care s-au expcrimentat, insecticidele sistemice

f'r,an'lll"te Solvirex şi Dlsyston, aplieatc la însăminţare, s-au dovedit.

5. Tinind seama ele rezultatele obţinute in lupta impotriva viroze
lor sfeclei, in etapa actuală trebuic aplicate in primul rind celelalte

de COlllbatere, între care menţionăm: respectarea distanţei de'
izolare între seminceri şi culturile de rădăcini din anul întîi, obţinerea.

dc culturi incheiate de timpuriu şi cu plante bine dezvoltate in perioada,
zbor maxim al afidelor şi aplicarea de tratamcnte de combatere a.

in culturile de seminceri, care constituie primele focare de,



1140 ANA CorCEv ŞI I. POP 8 AN. l.C.C:S. SFECLA DE ZAHAR, 1968, VOL 1

6. Rezultatele obţinute în diferite ţări, cît şi observaţiî1e făcute

la LC.C.8. Braşov, arată că întensificarea lucrărilor de ameliorare pen
tru .crearea de soiuri şi. hibrizi. r~zistenţi prezintă perspectivă în rezol
varea problemei combaterii virozelor sfeelei.
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CONTRIBUŢII PRIVIND STABILIREA GRADULUI DE ):)AUNARE A
MOZAICULUI SFECLEI DE ZAHĂR ASUPRA CANTITAŢII ŞI

CALITĂŢIIPRODUCŢIEI

I. POP, ANA COICEV şi A. ŞTEFANESCU

Cercetările efectuate pma acum cU pnVlre la influenţa virusuluî
mozaicului sfeclei asupra cantităţii şi calităţii producţiei sînt relutîv
reduse. Printre datele mai recente cităm pe acelea obţinute de W ies ner
(1960), în condiţii de înfecţii artificiale efectuate în cîmp, care scot în
evidenţă scăderi în conţinutul de zahăr de pînă la 6 %. B e r bec 1, 5 e v
ce n k o şî P o jar 2 şi alţii, dtează de asemenr a date privind influenţa
negativă a mozaicului sfecleî asupra cantităţii şi calităţii producţiei. Vi
rusul reduce de aseh1enea recolta de sămînţă, producţia butaşilor infec
taţi fiind cu 10-15 % mai mică decît a celor sănătoşi (5 e ve e n k o,
1963 ; 5 il v est e r, 1956).

Dată fiind persistenţa scurtă a virusului. în vectori (5 i 1v est e r,
1956) tratamentele chimice contra însectelor transmiţătoare sînt puţin

efieace în prevenirea răspîndirii bolii, însă izolareabutaşilor şi a sfeclei
industriale de culturile semincere s-a dovedit eficace (5 e v ce n k o,
1963).

In ţara noastră mozaicul sfeclei este mult răspîndit in regîuniie
producătbare de săminţă (P o p, 1962). Literatura apărută nu conţine însă

date cu privire la pierderile produse de această boală şila efîcacitatea
măsurilor de combatere. Datorită acestui fapt, scopul experienţelor pre
zentate în. această lucrare a .. foststabilireEi; în. condiţiile ţării noastre,
~ influenţei virusuluiasupra cantităţii şi calităţii producţiei şi a roluiui
distanţei de izolare dintre sfecla din primul an de vegetaţie şî semincerii
infectaţi asupra apariţiei bolii.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost efectuate la Braşov între anii 1961-1964.
Influenţa virusului asupra producţiei s-a studiat atît pe parceie expcri-

1 B e r bec E., 1963, ViTozele sjeclelde zahăr în PolO1iia şi combaterea lor,
referat susţinut la simpozionul "Combaterea viroze1or plantelor", Poznan, in ma
nusci"is.

2Sevcenko V. N., P()jar Z.A., 1963, De,sprc.sîtlţaţia actuală a virozelor
,sfeclei de, zahăr, referat susţinut la simpozionul "Combaterea virozelorplante1or",
Poznan. în manuscris.
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mentale infectate artificial cît şi la plantele sănătoase şi bolnave recoltate
de pe supl'afeţele de producţie, Infecţiile artificiale au fost efectuate prin
inoculare de suc cînd plantele aveau 4-8 perechi de frunze, La recoltarea
probelor de rădăcini pentru analiză de pe parcelele de producţie s-a ţinut

seama ca plantele sănătoase şi bolnave să posede acelaşi spaţiu de nutriţie,

In anul 1961 s-a determinat influenţa virusului asupra prouucţiei la
două epoci de :recoltare, iar în anii următori nUID'ai la recoltare în
perioada maturităţii telmologice. Toate analizele de calitate au fost efec
tuate in 3-4 repetiţii, pe cîte o probă medie formată din 30 de rădăcini.

Substanţa uscată s-a determinat refractometric, conţinutul de zahăr (in
suc şi pulpă) polarimetric, cenuşa conductometric, iar azotul vătămător

colorinletric.
Influenţa distanţei de izolare asupra răspindirii bolii s-a studiat

în anul 1961, într-o experienţă în patru repetiţii şi două distanţe de
izolare faţă de semincerii infectaţi natural. în anii următori, datele cu
privire la influenţa distanţei de izolare s-au obţinut prin notărî efectuate
în culturi de sfeclă industrială situate la diferite distanţe de sursele natu
rale de infecţie,

Influenţa mozaicului asupra producţiei de sămînţă s-a stabilit prin
alegerea de plante sănătoase şi bolnave din cultură. Sămînţa s-a recoltat
şi cîntărît separat pe fiecare plantă în parte,

REZULTATELE OBŢINUTE

Rezultatele obţinute arată că virusul mozaicului sfeclei are efect
dăunător asupra cantîtăţii şi calităţii producţiei plantelor infectate.

Astfel, în cazul infecţiilor artifieiale (tabelul 1 al, se observă o
tendinţă de scădere a greutăţii rădăeinilor şi frunzelor plantelor bolnave
care denotă influenţa negativă a bolii asupra recoltei brute. Un efect
dăunător 111ai pronunţat se constată în ceea ce priveşte valoarea tehno
logică a rădăcinilor. Astfel, scăderile în conţinutul de zahăr variază

de la 7,2-17,9 %. La ultima recoltare este evidentă creşterea procen
tului de cenuşă şi azot vătămător. Efectul dăunător al mozaicului sfeclei
asupra indicilor calitativi tinde să scadă cu întîrzierea recoltării. Redu
cerea conţinutului în substanţă uscată şi zahăr este puţin luai n1are la
recoltarea din septembrie decit la cea din octombrie.

La plantele infectate natural (tabelul 1 b) se observă de asemenea
o reducere a greutăţii rădăcinilDr şi frunzelor. Scăderea conţinutului în
"ubstanţă uscată, deşi ceva mai mică decit la plantele infectate artificial
(1,5-8,1'10), este asigurată statistic in toate cazurile. Procentul de zahăr

al plantelor bolnave este de asemenea mal mic decit al celor sănătoase,

reducerile fiind de 6,8-11,7'10 in cazul analizelor la pulpa de sfeclă şi

de 1,9-10 % în cazul analizelor la suc. Se observă, şi în acest caz, o
scădere mai accentuată a substanţei uscate şi a procentului de zahăr
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la prima epocă eie recoltare in comparaţie cu ultima. Influenţa pegativă
a atac-ului se manifestă pregnClnt şi prin creşterea procentului de cenuşă
şi a conţinutului in azot vătămător, eare la plantele infectate prezint*
valori mai mari, cu diferenţe asigurate stCl:tistic mai aleş la" ultima
reeoltare.

Reducerea conţinutului in substanţă useată şi zahăr şi creşterea

procentului de cenuşă şi azot vătăIDător se observă şi la butaşii infee
taţi în eondiţii n"tur"I~, ultimele două elemente fiind, în aCest c"z,
m"i puternic infect"te decît primele (t"belul 1 e).

D"tele obţinute, cu privire 1" influenţ" izolării sfeclei din "nul
întîi faţă de seminceri, asupra apariţiei.IDozaicului, sînt foarte conclu
dente. Astfel, în experienţa efectu"tă 1" Bod in "nul 1961, in p"recelele
situate la o distanţă de 500 m faţă de semincerii infe<;taţi, frecvenţa plan
telor atacate s-a menţinut, in tot cursul anului, la un nivel mult mai
scăzut decît in p"rcelele izolate la o distanţă de 250 m (tabelul 2). In
varianta izolată la 500 m, în primele două săptămini de la apariţia

Tabeilli 2

Influenţa distanţei de izolilr~ a parcelelor de sfeclă rădăcini

faţă de semincerii infeetaţiasupra atacului virusului mozai
cului sf~clei (1961)

c~re ~tacul de m~21aic a variat intre 47 şi 80'10 (tabelul 3). O reducere
ŞI mal pronunţata a ~ta~ul1.1i "re loc pe suprafeţele situate la o depăr

tare de 1 000 p'<,1e sep1incel'i, il1 care frecvenţa plantelor l:Jolnave a
fost de numai 4-17'10.

Tabelul 3

Frecvenţa plantelor cu simptome de mozaic În culturile de
sfeclă industrială situate la diferite distanţe faţă de culturiie

semincere

Anul
Data Distanta de izolare Plante bolnave
ohs. m "7.

1 49
24.VII 150 7

1963 1000 4
1 80

19.1X 150 44
1000 17

5.VIII 1 19

1964 300 8.75
1 47

14.IX 300 10
1000 9

s

2,371916±239 -728

[
Prod. s~mÎnlii I Dii.

1;:g/ha::bm kg/haVarianta

Plante fără simptome de mozaic 2 644± 190

Plante mozaica te

Tabelul 4

Influenţa mozaicului asupra producţiei de sămînţă

_In~lu:nţa. negativ~ ~ mozaicului se manifestă şi asupra producţiei

samInţa. Dln cercetanle noastre a reieşit că Inozaicul sfeclei reduce
de sămi'.'ţă cu peste 20'10. Astfel, de la plantele mozaicate s-a

o ~roducţle de 1 916 ~g/ha săminţă, in timp ce plantele sănă

au produs 2644 kg/ha. DIferenţa de 728 kg/ha săminţă intre aceste
grupe este statistic asigurată (tabelul 4).

I - I

23. VI 6,85 0,75 10,50 **.*
3. VII 9,62 1,69 17,57 ***

15. VII 15,13 7,70 50,89 **
22.VII 19,11 9,38 49,08 ***
27.VII 25,68 10,76 41.90 ***
LVIII 45,63 14,00 30,68 ***
5.VIII 47,37 15,98 33,73 ***
9.V1II 48,60 17,05 35,08 *'1'*

16.VIII 51,71 19,07 36,88 ***
21.VIlI 53,65 25,49 47,51 ***
29.VIlI 59,22 31,58 53,33 **,"
5.1X 65,25 39,07 59,86 ***
lUX 66,12 38,69 58,51 ***

Data, notării 1. Planle-infectate pe variante, % .. I Semnif.

;Jtacului . ')50 m (Mt) I 500 m I % faţă de Mt

bolii, atacul a fost cu 82,4~89,50f0 mai redus decit in pal'cclele ampla
sate la 250 m. La notările ulterioare, scăderea atacului in varianta
situată la 500 m a variat intre 40,1 şi 69,3'10.

Datele obţinute prin notarea atacului de mozaic in culturile de
sfeclă din anul intii, situate la diferite distanţe de seminceri, arată,
in toate cazurile, o reducere substanţială a atacului in parcelele izolate
la distanţa de 150-300 m faţă de cele din vecinătatea semincerilor, in

CONCLUZII

1. Datele prezenta~e scot in evidenţă efectul negativ al mozaicului
0.",,",,"_ asupra plantelor mfectate, care se caracterizează printr-o tendinţă

scadere a producţiei de rădăcini şi frunze, reducerea semnificativă

- Anale VoI. 1
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a substanţei uscate (1,5-9,20;,), a procentului de zahăr (6,8-17,90;,) şi

creşterea conţinutului de cenuşă (6,8-33,30;,) şi azot vătămător. De ase
menea producţia de săminţă scade cu peste 200;,.

2. Izolarea la 1 000 m a culturilor de sfeclă din primul an faţă

de seminceri este o măsură eficace de prevenire a infecţiilor cu mozaicul
sfeclei de zahăr.
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STANESCU, 2" BARSAN, 1IARIA, ARFIRE, N., KOVATS, :l>IARIA, PANA, P.,

1968. Comportarea noilor soiuri poliploide de sfeclă de zahăr create in
România comparativ cu unele soiuri valoroase străine, Analele
LC.C,S. Braşov, val. I, Sfecla de zahăr, p. 11-21.

In perioada 1965-1967 s-a studiat comportarea noilor soiuri po
liploide de sfeclă de zahăr create în România comparativ cu unele 50
:iuri străine, la Braşov, Lovrin (jud. Timiş), Olteniţa (jud. Ilfov) şi

Fundulea (jud. Ilfov). Rezultatele obţinute au scos în evidenţă wlloarea
ridicată a soiurilor româneşti care s-au clasat pe primele locuri alături

.de soiurile Maribo Rezista Poly şi Kleinwanzleben Polybeta 24. Soiul
R. Poli 1 s-a clasat pe primele locuri la producţia de zahăr extras in
:toate localităţile, deşi a avut producţia de rădăcini mai scăzută decît
două din soiurile germane Încercate. Soiul R. Poli 1 are un I='onţinut şi

randament de zahăr ridicat şi s-a dovedit a fi destul de rezistent la
.atacul de cercosporioză. Soiul R. Poli 7 s-a clasat pe locul doica
productie de zahăr extras, avînd factorul MZ favorabil şi rezistenţă

(bună la atacul de cercosporioză. Soiurile Kleinwanzleben Polybeta 24
'şi Maribo Rezista Poly, deşi au avut cele mai ridicate producţii de
rădăcini, au prezentat un procent de zalHlr mai scăzut. Din această

.cauză şi randamentul lor în zahăr a fost mai scăzut. Totodată aceste
soiuri sînt sensibile la atacul de Icercosporioză în comparaţie cu soiu
r11e româneşti.

STANESCU, Z., BARSAN, MARIA, ARFIRE, N., KOVATS, MARIA. PANA, P.,

1963, Comportarea noilor soiuri poliploide de sfeclă de zahăr create în
:România cQmparativ cu unele soiuri valoroase străine (Perjormance of
new poryploid sugar aeet varieties developed in Romania as compared
ta valuable Jareign varieties), Analele Le-C.S. Braşov, val. I, Sfecla de
:zahăr, p. 11-21.

The performance of new polyploid sugar beet varieties developed
,in Romania was investigated during 1965-1967, at Braşov, Lovrin
{Timiş district), Olteniţa (Ilfov district) and Fundulea (Ilfov district)
as compared to some foreign varieties. The results emphasized th~

high value of Romanian varieties that faU into the highest classf'$ next
ta theMaribo Rezista Poly and Kleinwanzleben Polybeta 24varieties.
"The R. Poli 1 variety carne among tbe first varieties for extracted
sugar Pfoduction in alI localities, although its root produetion was lower
tlwn that of tbe investigated German varieties. The R. Poli 1 variety
had a high sugar content and output and proved quite rcsistant ta
,Cercospora beticola. 'l'he R-Poli 7 variety carne second in rating ·con
cerning sugar extracted with a good MS factor and a satisfactt,ry resis
tance to Cercospora. Although they realized highest root yields, the
Kleinwanzleben POlybeta 24 and Maribo Rezista Poly varieties gave
,a Iower sugar percentage. On account of this their sugar output was
lower. Besides, these varieties are sensitive to Cercospora attaeI\: as

Icompared to the Romanian varieties.
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STĂNESCU, Z., nARSAN, MARIA, ARFIRE, N., KOVATS, MARIA, PANA, P.,

1968, Comportarea noilor soiuri poliploide de sfeclă de zahăr create îm
România comparativ cu tmele soiuri valoroase străine (Das Verhalten
neuer in Rumiinien gezUchteter polyploideT Zucl\,errilbensorten im Ver
gleich zu. einigen wertvollen fremden Sorten), Analele LC.C.S. Braşov"

Bd. I, Sfecla de zahăr, S. 11-21,

Van 1905 bis 1967 'Vmrrle in Bra,~ov (Bez. Braşov), Lovrin (Bez.
Timiş), Oltenita (Bez. Ilfov) und Fundulea (Bez. Ilfov) das Verhalten
neuel' in Rumanieu gezuchteter polyploider Zuckerrilbensorten ve1'
gleichsweise zu eilligen fremden Sarten geprUft. Die Versuchsergeb
nisse zeigen, dass die rumănischen Sorten liberaus wertvoll sind uod
nebfn den fremden SQrten Maribo Rezista }"':>oly und Kleinwanzleben
Polybeta 24, clie ersten PIătze bei der Bewertung einnehmen. Die
::'orte TI. Poli 1 erzielte in aIlen Ortschaften die besteu Ergebnisse
hinsichtlich der Vveisszuc};:erproduktion, obwohl il1r Wurzelertrag den
der beielen deutschen gepruften Sorten unterschritt. Die Sorte TI. Poli
1 besitzt hohen Zuckergehalt und ist verhaltnismassig widerstands
fahig gegenuber Blattfleckenkrankheit. Die Sorte R. Poli 7 sto2ht an
zweiter Stelle hinsichUich des \Veisszuckerertrages, besitzt einen glin
stigen Melasse-Zucker Faktor und gute Resistenz gegenliber Blatt
fleckenkrankheit. Obwohl die Sorten Klein"\vanzleben Polybeta 24 und
Maribo Rezista POly hochste Wurzelertrăge aufweisen, besassen sie den
kleinsten Zuckergehalt. Deswegen liefern sie auch den niedrigsten Zu
cko2rgehalt. Im Vergleich zu den rumanischen Sorten sind diese deutschen
Sorien anfăllig gegenliber Blattkrnnkheit.

STANESCU, Z., BARSAN, MARIA, ARFIRE, N., KOV/l.TS, ]....lARI;\, PANA, P.,

1968, ComPQrtarea noilor soiuri poliploide de sfeclă de zahăr create în
România comparativ cu unele soiuri valoroase străine (floBeJleHUe »OBbIX,
BblBe,n;eHHblx B PYl\1blHHIl nOJlllTI,rlOll,IUlbIX COpTOB caxapnoii CBeJoIbI, TIa cpaBHe~

umo c »eKOTOpbll\1li uemlbI!lm Sapy6eIKHblMH COpTaTllH), Anale Le.CS. Braşov,
T; I, Sfecla de zahăr, CTp. 11-21.

B 1965~1967 rr., ilsy1laJIOCb nOBe)lelHIe HOBbIX BblBe;:J;eHllbIX B PylllblHUll
nOJIHIl.TIOH)lHblx COpTOB caxapHoii CBeK,'lbI, TIO cpaBHeHIIlO C HeKOTOpbIMHSapy
6eaU1blMH COpTaI\UI. OnbITbI npOBO.tlIlJIIlCb B Epa1l10Be, JIoBpllue (ye3A TUMIiW)'
OJITeHllue (Hm,qloBclmi'i yeS)l) Il eJ' yu,n;y,TI5I (l1.TII:4J0I3CKllii yes,n;). ITouly<relllJble
peaYJIbTaTbI nOKa3aJ1H BbICOI{yfO ueHIlOCTb PYMb1f1CKUX COpTOB, aaHIiBll1l1X nep
Bble)\l(:cTa p5I)lOM C COpTRMH ]\'1I1pn60 PeaUCTR flOJlU II l(.1JelhruBaHJ1e6eH flOJIll
tieTa 24. COpT P. DOJIH 1 aamuI nepBoe 11eCTO no c60py caxapa BO Bcex /lleCT
HOCT5IX npOBe,1I;eHlUI OObITa, xonl ypOJlwi'r Iwpneii y Bero 6bIJi MeHhrne, 4eM y
,AByX IlS IiCObITblBalHliHXCn. I1e~leUKHX COpTOD. COpT P. DOlIU 1 HMeeT BbICOlwe
co,n;ep)KaHUe il ,AaeT 60JIbllIOii npoueuT .BbIX0.rr.a caxapa li KpOMe Tora 5I6JI5IeTCR
.tloaOJIbHO yCTQH1rHllblM II: nOpa)KeHlIlO ueplwcnopoaOM. COpT P. TIOJIII 7 no BbI
xO,Ay caxapa :laHIM mopoe MecTo, UMC.iI 6JIarOnpmlTHoe SIlaqelUle (i)RKTOpa MZ
11 xopowylO YCToii>IIIBOCTb K uepJ{ocnoposy. CopTa KJIeiiHBaUUJIe6eB flOJIH6eTB
24 Il Mapn60 PeslicTa flOJJIi, XOT5): Il ,uaJJll Hau60Jlee BbICOJ{iH~ YPQ)Kan KopHeH~

IlMeJiII 60JIee HII3Koe CO)lep)KaIlUe caxapa. TI03TOMY Il BbIXO,1I; caxapa Y HilX 6bIJI
HIDKe. K.poMe Tora, ::ITU copTa 60JIee llyBcTBIiTeJIbHbI J';: nopan{eHIllo uepKocnopo
30ill, 1Jellt pyMblHcKlle copTa.

BARSAN, 1IARIA, STANESCU, z.,

1968. Cercetări privind crearea de material rezistent la inflorire în Pri
mul an de vegetaţie la sfecla de zahăr, Analele LC.C S. Braşov, vaL I.
Sfecla de zahăr, p. 23-28.

In perioadQ anilor 1961~l967 la Le.C.S. Brasov aU fost efectuate
la sfecla de zabi'ir, lucrări de obţinere de material de ameliorare rezis:
te::t ~la.. înflorire în primul an de vegetaţie, folosindu-se metoda însă
mmţ:'lrn la lDcepL!-tul iernii. In toţi anii semănatul S-a executat între
10 wŞ1 . 20 ?ecem~r~~. ~at;;orialul cu care s-au inceput lucrările a fost
a1cattllt dm famllu dlplmde plurigerme valoroase. Rezultatele obtinute
au arătat că pent:u .?reareav ~le material. rezistent la înflorire în' pri
mul an de vegetaţl~ 1::' l;tcranle de amelJorarea sreclei se poate utiliza
c~ bu~e rezultat.e 1DSamloţarea la începutul iernii. La ,crearea mate
nalulU1 de amehora:e rezistent la inflorire în primul an de vegetaţie
~sto2.nec,esar .ca semar.atul. la Incep1!tul ierni~ să se execute cel puţin
.:. aTIl. Mutenalul de amellOrure reZIstent la mflorire în primul an dp
veget~ţ:ic, obţinut prin însămînţări la începutul iernii, a avut si ~
capacltat.~ ele prodU'.ţie ridicată şi o valoare tehnologică bună' în
ccmpar~tle ~cu_ n;arţorul. _ Din. rezultatele obţinute s-a mai desprins
concluzIa Ca mf~onrea In pnmul an de vegetatie depinde atit de
o:at\:ra genetică a Platerialului cît şi de factorii 'de mediu care va
rIaza de la an la an

llARSAN, MARIA, STANESCU, Z.,

1968. Cercetări privind crearea de material rezistent la inflorire în Pri
mul an de vegetaţie Ia sfecla de zahăr (Investigations jar the devel
opment oj sugar beet material resistant ta anthesis during the jirst
growth seasan), Analele 1.C.C.S. Braşov, val. I, Sfecla de zahăr, p. 23-28,

During 196J· -1967, worl;;:s were undertaken at t11e Brasov Re
searcl~ Institute. for P~tatoes and Sugar Beet with a view ta obtain a
.breedmg materwl reslsta:nt ta anthesis in the first growth season'
m ~rder ta obtain t11is, tho2 method employed was winter planting,'
Dunng aU the years the planting was carried out between the lOth
and2Qth of December. The material with which the operations were
begun was formed by valuable plurigerm diploid families. The results
showed that for developing a material resistant to anthesis during the
first grawth season, planting at the beginning of winter gave good 1'02
~ults. Wh~n developing a breeding material resistant ta anthesis dur
mg the iIrst growth season, winto2r planting should be carried out
~t least 2 years. This breeding material, obtained by early winter plant
mg also proved ta have a good capacity for high yields and a good
technologlc value as compared to the control. From the results it
appears that. anthesis during the first growth seaSOn depends both
on the genetIc charaeter of the material and an the environment
factors that vary from year ta year.
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BARSAN, MARIA, STĂNESCU, Z.,

1968. Cercetări privind crearea de m~terial rezistent la î~florir~)în .pri
mul an de vegetaţie la sfecla de zahar 'Untersuchungen uber d~:_ Zuch
tung van im ersten Vegetationsjahr blUtenresistentyem Z~ckeTrubenma
terial), Analele l.C.C.S. Braşov, Bel. I, Sfecla de zahar, S. ~3-28.

Van 1961 bis 1967 wurden im Forschungsinstitut fur Kartoffel
uneI Zuckerrlibenbau Brasov Zuchtungsarbeiten bei Zuckerrilben durch
gefGhrt, um im ersten' Vegetationsjahr bmtenresistent~ Formen .zu
erzielen. ZU diesem Zweck erfolgte die Aussaat zu Begmn des WJ.n
ters immer zwischen dem 10. und 20. Dezember. Das Ausgangsmatenal
der Arbeiten bestand aus polygermen, diploiden, wertv:ollen Lini<;,n.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Aussaat zu Begmn d~s \ym
ters gute Ergebnisse bei der Zuchtung van. im ersten .Vegetatlons]ahy
blutenresistentem Material ermoglicht. Wemgstens zweJ Jahre nachel
nander mWiS die Aussaat zu Beginn des Winters erfolgen. Da~.. ~uf
diese \Veise erzielte Zuckerrubenmaterial besass hohe Ertragslalug
keit und im Vergleich zur Kontrol1e einen guten technologische.n \V~.rt.
Die Ergebnisse flihren gleichfaUs zur SchIUssfolge~ung, dass ehe Blute
im ersten Vegetationsjahr sowohl von der genehschen Struldur des
Materials al5 auch von elen Jahr zu Jahr unterschiedlicl1en Umweltfak
toren abhangt.

DARSAN, MARJA, STĂNESCU, Z.,

1968. Cercetări privind crearea de material rezistent l~ înflorire înpri
mul an de vegetaţie la sfecla de zahăr (Co3~aHHe YCTOUqHBOrO I( UBeTyxe
noceBHoro l'IIaTepUaJIa caxapHoH CBeKJIbl), Analele I.C.C.S. Braşov, r. I, Sfecla
de zahăr, CTp. 23~28.

B 1961~lg67 rr., 6 13paw06cKoM HHcTHTyTe Kapro!ţleJIeDO~CTBa II CBel{JJO~

BO~CTBa npOBOJlHJIaCb CeJleKUHOHHa5I pa60Ta IlO IlOJIyqeHHlO nOceBHoro MaTe~

pnaJIa caxapHOH CBeKJIB1, yCToiiqUBOrO K UBeTyxe, JlJI5I tIero npIlMeHHJIC5I MeTO,n:
nO,ll3uMHero rrOceBa. Bo Bce ro,llbl 3TOH pa60TbI noce6 npOli3BO~IfJICH Me)K,llY
10 II 20 ,neKa6pH. I1CXO)lIlbIH MarepnaJI COCToHJI H3 ueHHhIX ,lI,HnJIOH~JlblX ceMeu
MHorocer.UUlUof! CBeKJIbI. nOJlytleuBble pesyJIbTaTbI nOKasamt, qTO ~JHI c03J.t:aHllSl
yCToHtlHBoro J{ UBeTyxe 1I1aTepnaJIa, B CeJIel{unOHHOH pa60Te C XOPOll1I1MH peM

3YJ1bTaTall!H MO)KIIO noJlb3QnaTbC51 IJO,!!.3!IMHHM nOCeBOl'\l. llJJ51 9Toro ne06XO.IlHMO
nOL'3nHP1!il noceB npoBO)lHTI:. 00 KpaiiHeii Mcpe B TetleHlle ,,2 JleT nOJJ;pJIA. YCM
ToE11l1BbIii Ţ'; uncryxe CeJIeKIUIQHllblti lIIaTepllaJI, O,?JlytleIlHbIH nyTcM nO;U3UMHefO
-nOCCBa, HMeJI HC TOJIbIW nO)3bIweHHylo ypO:IKaIHIOCTb, HO II JJytlllilie TeXIIO~

JIOflltlCCJ;:Hl:' c)jonCT!~a rIO cpaBHeHlllO C KOHTpOJleM. 113 nOJlytleHllbIX pe3yJIbTaTOB
MOLImO TaK)I{e C){eJlaTb BbIBO~, tITO o6pa30a8HIIe UBerOIlOCOB Ha nepBOM rOAY
BblpaIU,HBamUI 3aBHclIT HaH: OT reneTlJlleCKOH npHpO,llbl paCTllTeJlbHoro MaTepIlaJla,
TaK 11 DT aaphlIpylOIU,HX 113 ro;ua B ro)!. !ţlaKTopoa CpeJJ;bt.
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ARflRE. ANA,

1968, Rezultate experimentale privind asolamentul de 3 ani la sfecla de
zahăr pe cernoziomul freatie umed de la Lovrin, Analele LC.C.S. Braşov,

voI. 1, Sfecla de zahăr, p. 29-34.

In experienţele executate la Staţiunea experimentală agricolă

Lovrin, cu rotaţii de 3 ani la sfecla de zahăr, s-a constatat că asola
meniul reprezintă factorul de bază în obţinere de producţii susţinute.

Bune premergătoare şi antepremergătoare pentru sfecla de zahăr în
condiţiile de la Lovrin, s-au dovedit a fi: mazărea, grîul, porumbul
.şi floarea-soarelui. Cultivarea sfeclei după dnepă a dus la obţinerea de
producţii mici, Rezultatele obţinute în anii de experimentare au do
vedit că sfecla de zahăr cultivată în monocultură dă recolte scăzute de
la an 1a an (5,O-21,2 t/ha). In ceea Ice priveşte producţia de zahăr, din
rezultatele obţinute reiese că premergătoarele care au realizat cele
mai mari producţii de rădăcini asigură şi cele mai mari producţii de
zahăr. De exemplu după mazăre, producţia de zahăr este de 169,09/ 0

iar după griu 152,3% faţă de martor, care în Icazul nostru a fost sfecla.
Din rezultatele obţinute în această experienţă s-a dovedit căasolamentul

'este unul din factorii determinanţi ai producţiei de sfeclă şi că sfecla
dezal1ăr poate fi semănată după ea însăşi cel mai devreme după 3 ani.
Pentru sfecla de zahăr rotaţia rămîne o metodă agrorehnica eficace
de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

.ARFIRE, ,ANA,

1968, Rezultate experimentale privind asolamentul de 3 ani la sfecla de
zahăr pe cernoziomul freatic umed de la Lovrin (Experiment results an
a ;) year rotation in sugar beet in a gTound water chernozem of Lovrin)~

Analele LC.C.S. Braşov, voI. I. Sfecla de zahăr, p. 29~34.

By experiments carried out at the Lovrin Agricultural Experi
ment Station in a 3 year sugar beet rotation, it was found that rota
tion represented the fundamental factor in the obtention of good
productions. Good previous and ante previous crops, undeI' conditions
prevailing at Lovrin, proved; peas, wheat, corn and sunflower. The
grow.ing of sugar beet after hemp led to small productions. Tlle
results in the experiment years proved that sugar beet grown in an
uninterrupted crop gives gradually decreasing yields from year to
year (5-21.2 tlha), Concerning sugar production, it appears from
results that the previous crops which affected sugar beet 50 as to·
produce highest amounts of roots also developed highest sugar yields;
i.e. after peas, sugar production was of 169.0 percent and after wheat
of 152.:~ percent ascompared to the control, represented in OUl' case
by sugar beet. By the results of this experiment, rotatioD was proved
to be one of the determining factors in sugar beet production; sugar
beet should not be planted after itself before at earliest three years.
Rotation in sugar crap remains a good agrotechnical method for con
trolling diseases and pests.



ARFlRE, ANA,

1968, Rezultate eXllerimentale privind asolamentul de 3 ani la. sfecla de
:zahăr pe cernoziomul freatic umed de la Lovrin (Versuchsergebnissl:
uber BIne dreijiihrige Fruchtfolge bei Zuckerrilben au! grundwasse'rnas
sem Tschel'nosem in Lovrin), Analele LC.c'S., Braşov, Bel. I, Sfecla de
zahăr, S. 29-34.

Dreijăhrige Fruchtfolgeversuche bej Zuckerrliben in cler lanc1
wirtschaftliehen Versuchsstation Lovrin zeigten, dass dic Frucht
falge cler wesentlir::hste Faktor zur Erzielung hoher Ertrage darstellt.
UntcI' den Bedingungen van Lovrin erwiesen sich folgende Vorfrilchte
fiiI' ZuckerrUben als gilnstig: Erbsen, \-Veizen, Mais tind Sonnenblumen.
Ein ZuckerrObenanbau nach Flachs fi..ihrte zu niedrigen Ertragen. Die
Versuchsergebnisse zeigten, dass der Anbau von Zuckcrrilben als
Reinkultur VQn Jahr zu .Iahr SChW8j,::here Ertrage beclingt (5,0-21,2 tjha).
Ebensokonnte beobachtet werden, dass die VorfrUchte, clie bei Zucker~

rUben den hăchsten Wurzelertrag bedingen auch den hochsten Zucker·
ertrag gewăhrleisten.50 werden ·Z,B. nach Erbsen Zuckerertrage \'on Hi9.0°1tJ
und nach Weizen van 152,30/0 gegenliber cler Kontrolle clie in unserem
Falle ZuckerrUben bilden, erzielt. Die Versuchsergebnisse flihren 7,ur
Schlussfolgerung, dass die Fruchtfolge einen der \vichtigsten Fal>:toren
darstellt, die den ZuckerrUbenertrag entscheidend beeinflussen und dass
Zuckerriiben naeh ZuckerrUben frUhestens nach :~ Jahren au.<:;ebaut \Ver·
den kennen. FiiI' Zuckerriiben stellt die Fruchtfolge eine landtechnische
Massnahme dar, clie zu einer wirksamen Bekămpfung von Krankheiten
und Schădlingen beitrăgt.

ARflRE, ANA,

1968, Rezultateexjlerimentale privind 3solamentul de 3 ani la sfecla de
zahăr pe eernoziomul freatic umed de la Lovrin (Pe3ynbTaTbl OnblTOll no
BbtpaW)IB;:Hllle~1 caxap'lOii CjJelWbI BTpeXnOJlbHml Cf'Boo60poTe Ha rpyllTo
YB.TI3)t~neHIIOl\1 tlepH03eMe il JIOBpUHe), Analele Le.C.S. Braşov, T, I, Sfecla
de zahăr, CTp.29-34.

B OIlLlTaX,llpOBO}l.llI3WHXCH Ha cC'JIbcl\Oxo3HiicTue1l11OiI OHblTlIOii CTaHunil
,JIOI3Pll!\ C BbtpallUiBaHlleM caxapHoi'l CBel~JIbl B TpeXnOJIbllOl\1 ceHOOOOpOTl;', 6bl.r;,O
yCTaIJQB:IeIlO, tITO cC'noooapor 5IBJ15JeTcn OCIlOBllbl,,1 cPalnOpOM IlO.TlylJeHIIH yCToH
'[IllBbIX yp0:iEaeB. B yCJIOBIl51X OnblTliOf! CTaHUlili JIoBpUI! XOPOUlII/IHI npe}l.WeCT
BeUlIlIli:ilI\IIl }l..H5J caxapHoii CBeKJlbl 51B.rI5IlOTC5I ropox, TIUlC'flJlua, KY1\ypysa II
nO)ţCO.'1ne4HllK. f10CJJC KOHonJIiJ 'caxapua51 CBel,Jla ,L\aeT Cl136ble ypo:tl,all. Pe
3yJlLTaTbI, nOJ1Y'I{'lIlible B re'JeHUe JleT npoHe;J;eHIl51 onblTOB, nOKa33.'rH, IITO Bbl
paIll,HBalHle caxapHof! CBCI<JILI B MOHOI<yJIl;.Type c l<ai!OlbiM fO,L\OO\1 }l.aeT Ece CHW
ili.alOIlIJIeUI ypomaii (Ha 5,0-21,2 T/ra). llTa n<e f<acaeTCH c6apa caxapa, Ta
il3 TIOJI)"leIlHbIX pe3YJIbTaTOB, I\IOfI{HO 3i:lKJlJOlJIITL, ':ITO npe}:]JueCTBCHH!JKII, 06yc
.JlOBIlBWue llaU60JlbWIle ypoiKall Koplleii, 06ecnet IHBaJOT TalOKe II Hall60,llbWlIe
C60pbl caxapa. HanpHMep, nOCJle fopOxa c60p C(lxapa paBH5IJlC5I 169%, a nOCJIe
nWell!1UbI - 152,3% TIO cpaBHeHHlo C IWHTpOJleM.

,UaHlible, TIOJI)"1ellHble B .9THX onblTax, ~OKa3bIBaJOT, IlTO ceBoo6opOT 5lB."UI
·eTcn O)UUIJI,I 113 onpe}l.eJl5lI0Ill,Hx ypofl<aii c3xapHoii CBeI<JIbl q)aI<TOPOB H,lJTb ee
MOi{{HO Ce5ITb Ha TOM me l\leCTe lIe paHee lj{'l\\ \lepe3 3 rO}:la. ,UJI5I aToi'! KyJI'bTypbI
'ceBo06opOT fiBJWeTC5I O'Ienb .9(PcPel<THBHbl:\1 arpOTexlUPlecKilM nplle~IOl\l ,!{Jl 51

.fiopb6bl C 60Jle3H5IMll 11 Bpe)l.HTeJI5I1IH.
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BARSAN, N" COPONY. W,

1968, Cercetări llrivind influenţa epocii si adîncimii arăturii asupra pro
ductiei de sfeclă de zahăr în Cîmpia Bîrsei, Analele Le.C.S. Braşov,

vol.' I, Sfecla ele zahăr, p. 35-44,

In perioada anilor 1962-1967 s-a studiat la Institutul de cercetări

pentru cultura cartofului şi sfeclei de. zahăr din Brasov pe un sol
humico-semigleic, influenţa epocii şi aclîncimii arăturii 'ast'rpra produc
ţiei de rădăcini şi zahăr în condiţiile a două agrofonduri. Experientele
au fost executate în cadrul unei rotaţii de 6 ani, in care sfecla m:ma
-după grîul de toamnă. Rezultatele obţinute in cei şase ani de expe
rime?tc::n; ?-u. arăt~t că pe ambele agr?fonduri c~le mai mari producţii
.de radaCllll ŞI zahar la hectar s-au obţmut la varIantele la care lucrarea
solului a constat dintr-o arătură executată la adîncimea de 15 CIU
imediat după reeoItarea grîului, urmată la o lună de o arătură adîncă

,(de 30 cm dacă solul are umiditate suficientă sau 20 cm dacă solul
este uscat). Sub arătura adîncă se vor aplica şi îngrăşăminteJe olanifi
<cate in acest scop. Ambele arături au fost executate cu plugul in
agregat cu grapa stelată. Mobilizarea solului la o adîncime mai mare
·de 30 cm, cu Întoarcerea brazdeisau fără (prin subsolaj) nu s~a dove
dit a fi necesară în condiţiile in care s-a cereetaL Factorii luaţi În
studiu nu au influenţat procentul de substanţă uscată nici pe cel de
zahăr sau cenuşă. Arătura executată la adîncimea de 30 cm a contri
buit la îmbunătăţirea calităţii tehnologice a sfeclei în sensul că â
redus În mod simţitor numărul de sfecle ramificate, în comparatie cu
arătura executată la adîncimea de 20 CITI la care numărul de 'sfecle
ramificate era mai mare.

BÂRSAN, N., COPONY. \'i,

1968, Cercetări privind influenţa epocii şi adîncimii arăturii asupra pro
ducţiei de sfeclă de zahăr în Cîmpia Birsei (InvestigaHons an effect of
ploughing timeand depth an sugar beet yield in the Birsei Prain), Ana
lele Le.c.S. Braşov, voI. 1, sfecla de zahăr, p. 35-44.

The effeet of ploughing time and depth an root and sugar yield
·of sugar bect was investigated during HH32-1967 at the Researeh
Institute for Potatoes and Sugar Beet Crops of Braşov; the saU \Vas a
humus gley an which two fertilizers had been applied. The experiments
were carried out in a six year rotation in which sugar beet followed
wheat.From this 6 year experiment it appears that undeI' conditions of
bOUl fertilizers b125t yields in sugar beet ro01s per ha were obtained in
the treatments where cultural practices consisted in a 15 cm deep furrow
right after wheat harvesting, followed after a month by a deep plough
ing (of 30 cm when the soil was sufficient1y moist OI' of 20 cm
when the soU \Vas dry). Planned fertilizers had ta be down plougheeL
80th ploug-hings were carried out with a roller titler hitched to a
plough. Soi! mo:vement up to 30 cm depth, with OI' without furrow
slicing (bJ' subsoiling), did not prove necessary undeI' the prevailing
investigation conditions, The investigated factors affected neither dry
matter nor sugar ar ash percentage. The 30cm deep ploughing con
tributed in enhandng sugar beet technological qualityas it considerably
redueed the l1umber of branched beets, as compared t020 cm deep
ploughing where the number of branched beet5 \Vas higher.
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BARSAN, N" COPONY. w',
1968, Cercetări privind influenţa epocii şi adîncimii arăturii asupra pro
ductiei de sfeclă de zahăr in Cîmpia Bîrsei (Untersuchungen uber deJl:
Einfzuss der Bearbeitungstieje und des Termins auf den ZucTcerriLbener
trag im Burzenland), Anale Le.C.S. Braşov, Bel. I, Sfecla de zahăr,

S.35-44.
Im Forschungsinstitut fUr Zuckerruben- und Kartoffelbau, Braşov,

wurden zwischen H)(-i2-1967 Untersuchungen aUI pseudogleyischeffi'
Humusboden durchgefUhrt, tim den Einfluss der Bearbeitungstiefe und
des Termins auf den Wurzel- und Zuckerertrag bei zwei GrunddUn
gungssystemen zu verfolgen. Die Versuche wurden im Rahmen ciner·
(i-jăhrigen FruchtfoJge durchgefUhrt, innerhalb der ZuckerrLlben llach
\Vinterweizen angebaut wurc1cn. Dic G-jăhrigen Versuchsergebnisse
:7.eigen, dass bei beiden Grundcliingungssystemen clie grăssten Wurzel
und Zuckerertrăge je FIăcheneinheit bei den Varianten erzielt wurelen,.
bei denen der Boden gleieh nach cler Weizenernte in einer Tiefe von
]5 em bearbeitet und nach einem Monat erneut c1urch Tieflockerung
(30 cm Tiefe bei entsprechendem Feuchtigkeitsgehalt oder 2Qcm bei"
trockenem Boden) gekrlimelt wurde. Gleichzeitig mit der Tieflockerung,
werden die zu diesem Zweck vorgesehenen Diingemittel eingebracht.
Beide Pflugfurchen wurden mit einer Pflug-Sterneggekombination aus
gefiihrt. Unter elen Untersuchungsbedingungen erwics sich clie Bodcn
l110bilisierung in einer Tiefe van liber 30 Cl11 mit oeler ohne Boelenwen
dung (durch Untergrundlockenmg) als unnătig. Die untersuchten Fak:
toren libten aur den Trockensubstanz-Zucker-oder - Aschenantell
l~einen Einfluss aU3. Die 30 cm tiefe Pfhlgfurche trug zur Verbesserung
cler technologischcn Qualităt der Zuckerrilben bei, indem die Anzahl
der verzweigten Ruben wesentlich vermindert wurde, wahrend bei
einer Bodenbearbeitung in 20 Cfi Tiefe der Anteil yerzweigter RUben:
viei grăsser \Var.

DARSAN. N .• COPONY,\\!.

1968, Cercetări privind influenţa epocii şi adincimii arăturii asupra pro
ducţiei sfeclei de zahăr în Cîmllia Birsei . (YcTaHOB-JleHIlC cpoKa Ii rJly6111llill
BcnaWJ{ij no,u. caxapllylo CBeKJly B Kl>IIIJnn51 Eblpceii), Analele Le.eS. Braşov,

T. 1, Sfecla de zahăr, CTp. 35-44.
B 1962-1967 rr, B OpaWQECKOM HayllHo-HCC.'IcAoBaTe,'ILcl\01It lIHcTIlTyTe

I\apŢmpeJIenOACTBa li CDeJ{JIOnO}:{CTua, Ha rYlIlycoBoii, TIOBepXIIOCTHO OrJIeeHlwii
nOliDe IIsylla.IIOCb BJlIlHlme cpOJm 11 rJly6HHbl BcnalllKU Ha ypO)lwii IwpBeit II
ua c60p caxapa B yc.r10B1I5IX AllyX arpQ(poHOB. OnblTbl npOBOAll.IIliCb B paMKax:
weCTJInOJlLIIOrOceBooGopoTa, BKOTOpOM caxapBaH CBeKHa IllJI3 3a OSIiMOll
nweHuueii. PesYJlbT8TbI, llOJlytleUllble B TetIellue 6 JleT onblTa, nOI{asaJ1lI. tITO
no OOOIlM arporpollaM BallOOJlbUme ypOJKall lwpneii II Ilall60.'lbUJlle C60pbl ca
xapa C reluapa ablall floayqellbl D BaplJaHTax. Il l,-OTOPLIX oGpa6oma nOQBbIl
COCTOflJIa H3 BcnaWKII lIa rJIyuIlHy 15 Cii!. npoBo}:{w'>loi'I HC~I(,}:{JleBHO IlOCJIe y60pKH
nlilellllUPI. sa KOTOpoii trepes MeCflU CJlelI,aBaJla rJly60J.;a5I BcoaulKa (Ha 30 Cl\t
npu AOCTaTQlJlloii B,,'lInKIlOCTIl 0011l3b1, 11 Ha 20 CII! -npll cy,xoii oOllne). npnlleM,
sanJ1BuUpOIJaHIJble YA06peHlIJI BIJQCIIJ1lICb nOA r.lIyooK)'IO EcoaUlI';:y. 06e BcnaWKH
BbmoJlH5I..lIICL 11JJyraM B arperaTe ca 3BeSAl laToii 60pOHOii. M0611JlIIsaUHH
nOtIIlhl Ha rJly61I1-1y ua.lIl>wYlo 30 CM. C a60poTO!>l nJlaCTa llllll 6e3 Hera (nYTeM;
Yf.nYOJleHIl5I naXOTlwra CJIo5IL B yCJlOBlI5l:X onblTa OI{aSBJlaIlCL HCIIY)KHOii. 1'13y
4aBmlleCfI epaluopbt Jle OI{aSbIaa..l11 BJlIJ5IHIl5I UII lIa COAep)KaI-IlIe cyxoro Bellle~

CTBa, HII Ha COlI,ep;KalHlE' caxapa IiJln 30JlbHblX BellleCTB. BcnarnJ{a Ha 30 Cr.I1·
cnoc06cTBoBaJla y.'IyllmeHlIIo TeXHOJlDrnqeCKIIX KBtleCTB cneK,rJbI B TOM CMbICJIe~

trTO 3HallHTeJlbHO CJlHSlIJla npau.eHT pa3ABoeHUblx I\Opllei'i no cpaDHeHlIlO CQ BCnaw
Iwii na 20 CM, npn KOiOpoii npou.eHT TatOlX KopHeii 6bI.lI 6bICOI\HM.

POPOVICT, MARGARETA, POPOVICI. 1.. MARKUS. ST.• StRBU. !,!IARTA. COPONY, W.•

1968, Influenţa. epocii de aplicare a ingrăşămintelor minerale la sfecla de'
zahăr, Analele LC.C.S. Braşov, vol. I, Sfecla de zahăr, p. 45-56.

Pe solul humico-semigleic de la LC.C.S. Braşov, pe un sol brun
de pădure de la Tg. Mureş şi pe un cernoziom slab levigat de la Podu
Uoaie. s-a studiat influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor mine
rale. Ca îngrăşăminte cu azot s-au folosit azotatul de amoniuşi urcea.
Din rezultatele obţinute la LC.C.S. Braşov, prin aplicarea clQzei de
N(IGP(j,~ toamna sau Pllt, toamna şi NfjG primăvara se obţin sporuri prac
tic egale, cuprinse între 17,5 şi 210f0. Pe solul brun de pădure de pe'
terasa a II-a a Mureşului, aplicarea în toamnă a îngră,,;,ăminte1or sau
superfosfatul toamna şi azotui primăvara aduce sporuri egale de pro
ducţie. La Podu-Iloaie aplicarea ingrăşămîntului toamna aduce sporul
cel mai mare (25-260f0). Atit la LC,C.S. Braşov cît ;;,i la staţiunile·

Tg. Mure.ş şi Podu-Iloaie, ureea folosită comparati\' cu azotatul de
amoniu dă practic aceleaşi prod ucţiL Venitul net cel mai mare la
LC.C.S. Braşov îl aduce Pw.N!lG aplicat toamna la pregătirea terenului;
la Staţiunea Tg. Mureş venitul cel mai mare îl aduce aceeaşi cantitate
de îngrăşămînt folosindu-se însă ureea. Din relaţia stabUită între'
procentul de zahăr şi cel de substanţă uscată. pentru soiul H. Poli 1
S-a găsit ecuaţia de regresie Ofo zahăr = - 4,83 + 0/O substanţă uscată.

l'OPOVICI. MARGARETA, POPOVICI, L, MARKU5, 5T., SIRBU, :tvIARIA. COPONY. \'V'.

1968, Influenţa epocii de aplicare a îngrăşămintelor minerale la sfecla de'
zahăr, (Effect of application tirne of mineral fertilizers ta sugar beet),
Analele LC.C.S. Braşov, vo1. Il Sfecla de zahăr, p. 45-56.

Effect of mineral fertilizer application time was investigated
on a humic semi-gley soiI at the Research Institute for Potatof's and
Sugar Beet Crops of Braşov. an a brown forest soiI aL Tg. IVIureş and on
a weaklv leached el1erno.zem at Podu-Iloaie. Ammonium nitrate and urea
were us'ee! as nitrate fertilizers. From results obtaineel at the Research
Institute for Potatoes and Sugar Beet Crops of Braşov, it appears that
by applying a N!l(jPof, rate in autumn ar a Pll~ rate in autumnand Nlill
rate in spring, practically equal gains of 17.5 anel 21 percent cauld
be obtained. On a brown farest soH of the second Muresh terrace,
application of fertilizers in autumn OI' of superphosphate in auLumn and
nitrogen in spring brings about equal gains in production. At Podu
IIoaie fcrtiHzer application during autumn brings about highest yield
(25-2GOfo). Both at the Research Institute for Potatoes anel Sugar Beei
Crops of Braşov and the Tg, Mureş and Podu Iloale stations urca.
used as compared ta ammonium nitrate, practically gives the same'
yields. Highest income at Braşov is brought about by Pij."Nfj(i applied in
autumn when cultural practices are carried out; at the Tg. Mureş

station highest income was brought about by the same fertilizer amount
but using urea.. From the ratio established between sugar percentage'
and dry matter percentage, thesugar perecnt regression equation for
the R, Poli 1 variety was ~ 4.83 + 0/O dry matter.



POPOVICI, MARGARETA, POPOVICI, 1., MARKUS, 51" StRBU, MARIA, COPONY, \V.,

1968, Influenţa epocii de aplicare a îngrflşămintelor minerale la sfecla
·de zahăr (Einfluss des Mineraldilngeranwendungstermins bei Zucke'rril
ben), Analele Lc.C.s, Braşov, Sfecla de zahăr, S. p. 45-56.

Auf elem pseudogleyischen Humusboden des Forschungsinstilutes
-fUr Kartoffel- und ZuckerrUbenbau, Braşov, dem braunen \Valdboden
von Tg. 1\1ureş und dem schwach ausgewaschenenTschernOSeE'1 vQn
Potiu-Iloale wurcle der Einfluss des Anwendungstermins von Mine
l"aJdUngern untersucht. Ammonlumstickstoff und Harnstoff c1ienten als
StickstoffdUnger. Die im Forscbungsinstitut fur Kartoffel- unel Zucker
rilbenbau, Braşov, erzielt:en Ergebnisse fUhren zu der Schlussrol.~erung,

dass eine Herbstdiingung mit Nl)nPuf, ader stufenweise Drlll,G:Ll1lg mit P1;;

im Herhst unel N~)() jm Frlihjahr zu praktisch gleichen IVIchrertragen von
17,5-21% fi.1hren. Aui dcm braunen \VaJdboelen derzT.'citcn Terrassc
des Mureş fUhrte die HerbstdUngung odeI' Superphosphntausbringul1r;
im Herbst und Stickstoffausbringung im Frlihjahr zu gleichen Mehr
ertr~igen. Eine HerbstdLingung fUhrt in Podu-l1oaie:tu elen gr6ssten 1\Iel1r

'ertragen. (25-2G%). 80wol11 im Forschungsinstitut Elir Kal'toffel- und
Zuekerrilbenbau als auc:h in den Versuchsstationen T~:; Mures unei
Poclu-Iloaie Hihrten I-Iarnstoff und Ammoniumstickstoff praktisch zu
elen gleichen Ertriigen. Im ForsL'hungsinstitut Braşov fOhrto cine Cabe
von P1v,N!J(;, dei im Herbsthei der Bearbeitung des Boc1ens ausgebracht
wird, Zllm hocl1stenHeingev,rjnn: clie gleiche Drmgermen~e, jec10ch in
Form van Harnstoff, bedingt elen 115chsten Reingewinn in cler Vt;J'suchs
station Tg. lVlureş. Das Verh~i1tnjs zwischen ~dem Zuckeranteil und
Trockensubstanzanteil legte fUr die Sorte R. Poli 1 die ne~l'essions~Jei
chung 0/o Zucker :::: - 4.83 + % Trockensubstantz fest.

POPOVICI, MARG.'\itETA, POPOVICI, 1" :tIIARKUS, ST., SIRBU, MARIA, COPONY, \V"

1968, Influenţa epocH de aplicare a ingrflşămintelor minerale la sfecla
de zahăr (BmlllHHe cpoRa BlleCClIHll 1III-lllepa,rlbl-lbIX y,u06pellJdi IlO;:J; caxBp
'l-lylO CI3eIC.1Y), Analele r.c.C.S. Braşov, T .1, Sfeda de zahăr, CTp. 45-5G.

Ha ryll'lycoBoH, nonepxHocTHO-OrJJeeHllOit rrQ\!HC I3palllOBCl\OrO Hay'11l0
IICc.tle~oBaTeJ1hCKOrO ~,l!lCTIlTYTa Ea pToel)eJleBo,rJ,CTB8 Il Cl:lel,.::I0j30,rJ,CTU:J, Gypoii

..'JectlOlI nOllBe OHblTllOH CTalHll1lI Tblpry-Mypelll li Ha BbllUC'.TJOlJelllIOl\l tJepnosel>lE'
·onblTllOii CT3H!I~11l nOllY'l1JlOaiie llsy'la.rIOCb nmI5lHHe CPOliB lHleCCHlUJ "IJlllepa.TJh
Hbl;';: y;wGpelJllll. B ],31IeCTBe OSOTHblX Y;106pel:lJlii rrpIlMeHH.'HICb R\'i'>llla'IllB5l
CeJHITP? Il )\lOlJe!3Hua. B HUCTllTYTe J(apToepe.TJeBO.LJ.CTH3 li C13CI{JIQBO.LJ.CTBa
(1-1YlUh,C) IlHeceHIlC oceHblO ){03bl N[!6 P,q lIJUf )I,e P fh1 OceliblO II N~Hl - accuoli
..LJ.aHHJIO np01nWICCI\Il 0.LJ.1l1r..91\OBble npH6aBKIl ypOjl,C)H 00 cpalmCHlHO C liOlI
TpOJIC~!, COOTBCCTBClIllO Il 11,5 H 21,0%. Ha Gypoii JJeC\-loii 1l011l)C BTOpoii nOli
l\lCIH!Oll TeppElCbI MypelllEl, Ullecemle ocellblO Y;:J;o6peHlrii Il.TJI! ~Ke ]JHeceHllecy~

nep(jJcCCf,na OCellblO, a 830TCl BecllOi'! ){BeT npOKTllQeCl\ll O,I{Il11aICOP,hlC' npllGamol
YPY;K31I;), Ha Ollb1TlWli CTallUlll-l Do.rr.Y,:V1JJoaiie, HaIl60.TJblllYIO nlJll6auKy ypOIKJll
,(2,)~26/o) .n:aCT BlIeceHlIe YJloOpelllHl oceHblO. KaK B opaUWUCKOl\l I-IHI1l\C,
raK Il Ha OfJblTllbIX CTaHUJllrX Tblpry~Mypew II DOJ{y-l:'lJlOaiie Buecelllle Malle.
BIIEb! npaliTllQeCKII l{aCT O,:{lHlaKOBble yporl{JIl IWK Il UHeceHlle al\1l\l1l3'11l0ii ce
JJllTpbT. B opaWOBCliOM HHHKC HflllOOJlhlllllii ,I\OXO.LJ. OCYlllCCTBJJ}leTCH npn
BHeCCllHiI .LJ.03bI P,n Nor. ocellblO, np!! nO.LJ.roTOI3Ke nOIJBbl; Ha OnblTHOii cTaHU,JlIl
Tblpry.b'\ypew MaliCJL\13,j1bllbtli JlOXOll )laeT UHeceHlIe Tmmii )I.;e ,1103bl y)(oGpeHIli"t,
HO Kor,[(a a30T )(aeTC51 B (pOpMe MoqeUllllbl. J-I3cooTHOlllellll51 l\ICjK)l..y 'CO){CP)I.;a~

ll!le,\{ caxapa II cyxoro BC'IUecTBB, !lJIH copTa P Doml 1 OI,lJJO yCTaHOBJlellO CJle~

JlyJOluee ypaBlleHlle perpeccBII: % caxapa= ~4,83+% cyxol'o BellI,eCTBJ.
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REICHllUCH, L., B!RSAN, N., POPOVICI, MARGARETA, TĂNĂSESCU, EUGENIA,
lŞFAN, D" NICOLAU, AL., BURLACU. GI-I.,

1968 Eficienta sărllrilor brute de potasiu şi a lIreiiasupra producţiei de
sfec1rl de zahăr şi cartof, Analele te.c.s. Braşov, voI. 1, Sfecla ele zahăr
jJ. 57-62.

In perioada 19G4-1906 la Institutul de cercetări pentru cultura
cartofu1ui si sfecIei de zahăr de la Braşov, la Institutul de cercetări

pentru cereale şi plante tehnice de la Fundulea şi la staţiunile experi
mentale Suceava si Sccuieni s-a studiat eficienţa sărurilor hrute de
potasiu şi il ureii asupra producţiei de sfec~ă de zahăr şi cartoL Expe
rientele au fost executate in diferite conditii de climă şi ~ol. SoIurile
pe care s-au executat experienţele au fost : i1umicQ-s:~miglcic la 13raşo\",
cernoz1om mediu levigat Ja Fl1ndulea, cernoziom puternic Jevigat la
Suceava :ii brun de pădure cernoziornoid la Secuif,ni. Hezultatelc obţi

nute au ~rătat că aplicarea sărurilor brute de potasiu, pe fan el de azot
;si fosfor (N1ool-'"I')' a determinat la sfecla de zahăr o tendinţă dC' (T~;';5

tere a producţiei. La cartof s~a ohţinut un spor semnificativ de pro
.du.cţie de 3,:2 t/ha numai în condiţiile pedoc1imatice ale Staţiunii

.SuceU'.'a. Cu toate aceste;} sărurile brute de potasiu nu pot fi exUn;,)(~

în. producţIe din cauzaconţînutului redus WU/ 11 K:!O) d2 substanVl ac
tivă. necesitînd din această callzkl la transport şi aplicarea pe tCi'ell
un voltm1 ele peste patru ori mai mare decît sarea potasicL:'t clasică,

aplicată în aceleaşi uoze de substanţă activă, Efectul azotului aplicat
sub formă ele uree, pe fond de fosfor (P:;(j), a fost asemănător cu cel
obţinut prin aplicarea azotului sub formă ele m-:otat ele amoniu aplicat
în aceleaşi doze şi condiţii la sfecla de zahăr cit şi la cartof in toate
condiţiile pedocJimatice în care s-a studiat.

REICHBUCl-I, 1., lliRSAN, N., POPOVICI, S.,.l:\RGARETA, TANASESCU, EUGENIA,
IŞFAN, D., NICOLi\U, AL., BURLACU, GH ..

1868, Eficienţa sârurilor brute de potasiu şi a ureii asupra producţiei de
sfeclă de zahăr şi cartof (Efficiency of crude potassîmn salts alUl of
"Hl'ea an sItuar lJeet anu potato yield), Analele Lc'C.S. Braşov, voL 1,
Sfecla de zahăr, p.57-G2.

The effidency of crude potassium salts and of urca on sugar
'beet and potato production vvas investj.!.~ated during HlG4-lDGO [It the
"Research Institute for potato anel Sugar Beet Crop" of Bra,?o\',at tlw
Research Institute for Cereals and Te('frnical Plaut-; of Fundu~(~a ond
.at the Experiment Stations of Suceava and Secuicni. The experin1l'nts
were cnrried out undeI' c1ifferent climate and soil conditions. Th,,:, soi1::;
on which the experiments were carded out were: a humic semi~gley

,at Brasov, a moderately leached chernozem at Fundlllra. a ~)tron,C!!v

leachect" chernozem at S'uceava and a chernozem-1ike brQ\vn forest soil
at Secuieni. The results proved that crude potassium sa1ts applied aHer
nitrogen and phosphorus (N1OIIP,,(~) determined a trend tow~H'ds yic1d
increase in sugar beet. A significaotyic::1d increase of 3.2 tiha H.'{lS
obtained in potatoes only under the pedoc1imatic conditio\lS prevailillg
at the Suceava stat ion. Howevcr, crude potassium salts cannot bc extend
ed in proc1udion on account of thei1' reduced active ingredient content

'(9r,/o K 20). This scarcity in a,i. requires transport aoeI application oe
,an amount of ove1' faur times tbat of conventional potassium salt.
containing the same a-i. rates. The eUeci of nitrogen applieel as urea. on

,<:1 phospborus (P"n) ba~e was similar to that of ammonium n;tr' t2 .
.applied in similar ratcs anel undeI' similar conditions both in PI)~3~OCS

.nod sugar bcets, undeI' all investigated pedocJimatic conditions.
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REICHBUCH, t., eBÂRSAN, N., POPOVICI, MARGARETA, TAN.i\SESCU, EUGENIA,
IŞPAN, D., NICOLAU, AL., BURLACU, GH.,

1968, Eficienţa sărurilor brute de potasiu şi a ureii asupra producţiei de'
sfeclă de zahăr şi cartof (Wirksamkeit Van RohkaHumsalzen und'
Harnstoff bei Zuc7cerrilben und Kartojfeln), Analele LC,C,S. Brasov._
I3d. 1, Sfecla de zahăr, S. 57-62. '

rm Forschungsinstitut fUr Kartoffel- und ZuckerrUbenbau, Bra
şov, irn Forschungsinstitut fUr Getreide und Indllstriepflanzen, Fundulea,
sQwie in den Versuchsstationen Suceava und Secuieni, wurde zwischen
1964-1866 die Wirksamkeit van Rohkaliumsalzen und Harnstoff aur
ZuckerrUben - und Kartoffelertrag untersucht. Die Versuche erfolgten,
tmter unterschiedlichen Boden- und Klimabedingungen. Folgende
Boden standen iru VerslIch: pseudogleyÎscher Humusboden in Brasov,
mittel ausgewaschener Tschernosem in Fundulea, stark ausgewaschener
Tschernosem in Suceava und brauner tschernosemartiger \Valdboden
in Sccuieni. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Anwendung von
RohkaJiumsalzen bei einer GrunddUngurg von NJooP'Jo bei Zuckerruben
eine Eriragssteigerung bewirkt. Bei Karioffelkulturen konnte ein sig-'
nifîkanter lVIehrerirag von 3,2 tlha, nul' unter den bodenklimatischeru
Bedingungen van Suceava erz.i.elt werden. Trotzdem ktinnen Rohkalium
salze wegen ihres geringen Gehaltes an Wirkstoff (90/0 K20) in cler Pro
duktion Dicht weiteI' ausgedehnt werden, da sie beim Transport und der
Ausbringung einen viermal gr6sseren Umfang einnehmen, als das.
ge\v6hnliche Kalisalz, das die gleiche Wirkstoffmenge gewâhrleistet.
Die Wirkung des inForm von Harnstoff angewandten Stickstoffes ist
bei ciner Grunddungung von Pr,n ahnlich der bei Anwendung von
Ammoniumstickstoff erzielten und zwar sowohl bei Zuckerruben als
auch Kartoffeln und llnter al1en bodenklimatjschen Bedingungen.

REICHDUCH, L., llIRSAN, N., POPOVICr, MARGARETA, TANASESCU, EUGENIA,
IŞFAN, D., NJCOLAU, AL., DURLACU, GH.,

1968. Eficienţa sărurilor brute de potasiu şi a ureii asupra producţiei

de sfeclă de zahăr şi cartof (Srpepel(TIlBHOCTb ChIphIX COJIeH IWJIll5I Il III01IeBUIIb1'
Ha ypo){(aii caxapHoii CBeI(JJbI II IwpTOepe.11.H), Analele Le.C.S. Brasov,
r·.!., Sfecla de zahăr,CTp, 57-62. .

B 1964-1966 rr., Il Epa1l10BcI(Q!l1 JlaylfHo-IlCCJIe):J;oBaTe.lIbCKOM HHcTITTyTe'
J(apTQ(IJl;.1JeBO~CrDa Il Cne"JIOBo.uCTBa (HHHKC), B HaYIfIlo-HCCJJe.u,oaaTeJJbCKOM'
lIllCTlllyTe seplIoBhIX IT TeXHnlJ:eCKIIX l';yJJbTyp (HHH3TK) <I:lYB,D;YJIH JI Ba OTIbIT
HbIXCTaHUIIHX CYlJaBa II CeI{yiieHu Jisyqa..'JaCb sepf!)eKTlIBHOCTb BueceHIiH MOlIe
BuHI II CblpblX cOJleii HaJlll51 Ba ypmj,aii caxapHoii CBeI'Jlbl fi KapTOq,eJJH. OnbtTbII
npOBO)W,HIJCb B pas.t:lll llHhlX nOlJ:BeI/HO-HJ!HlIlaTIJlleClmX yC.IIOBJmX, Ba CJIe.uylo
I.I.I..IlX 1311,Uax nOtla: ryilrycHoii nOBepxHocTHo-or.;IeeHlIOi-i nO'lBe -6 BpallIOBe,.
cpe,UHelJbIILJ.eJlOlleHHOM IIepU03eMe - B <PYU,l.lYJlll, CIiJlbHOBbIllleJlOlleHUOM qep·
HOSe1lle - B CyllBBe II 6ypoi1: JleCHoii nOllBe - Il Cel{yi'leHII. TIoJlylJ:eUUble pe-
3)'.1IhT8Tbl nOK3sa.!Ill, lITO BHeceHlle CblpbIX COJleH KB.rIlUl no arpoepOHY aSOTa li

qJOcqlOpa (N100P/;f)) o6yC.lJOBIIJ10 TeH.ueHUllio nOHbIIlleHH5I yp021{3fl y caxapHoii:
CBeKl1hl. Ilo l.;apToq,e.ruo, ,UOCTOBepHaH npH6aBKa ypo}J{aH B 3,2 Tira OblJlal
nOJl)'lleIla TOJlbl\O Il UO'lBeIlIlO-I\JlUhIaTnlJ:eCIWX yC.1IOIHISIX OllbITHOI-i CTauunH
Cy11<lBa. HeC?lIOTpH !la 3TO, Ch1pble COJlH KaJJHfI .He MoryT OblTb BHe.upeUbi B upOUS·
BO,D;CTI30, IlCJle,l.lCTBlle HHSI\Oro Co.uepRWHIIfi B HIIX .n.eiiCTBYlOlUero HBlIaJla (9%,
1(20), IITO BblSblBBeT nOTpeOHOCTb B TpaHcuopTHblX cpe,l.lCTBax B lJ('Tblpe pasal
60JlbllJylO, lJ:elll Uplt npUlIleHeHlHf KJJBCCIllJ:eClwÎi HamIiiHoii COJlI! BTex )g:e no J{ellCT
BylomellIy flalJ:aJlY .!tosax. ,Ueil:cT1:me aSOTa, BIIOCJlMOrO Il epopllle MOlJ:eBllllbI TIa'
y.uo6peHHoMy q,OCepOpOM (P aO) arpoepOHy, UblJlO cXO,l.lHbIM C J{eiicTBlIeM a30Ta~

BIIOCHIIIOrO B epopMe aMMl:la4HOiI CeJlllTpb! B TaI\j]X )Ke ,D;osax II yCJIOBUflX KaiC
ua caxapHoil: CBeI\Jje. Tal{ II Ha HapTmpeJIe. BO Bcex H3YQaBllIilXCfi nOlJ:BeHHO·
HJ1I1MaTnlJ:eCKHX yCJIOBIIHX.
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AVRAM, P.,

1968, Eficienţa ingrăşămintelor chimice şi naturale aplicate pe cernozio
mul freatic umed din judeţul Bihor, Analele LC.C.S. Braşov, voI. r.
Sfecla de zahăr, p. 63~68.

Incursu! anilor 1964-1966 s-au executat la Oradea două expe
rienţe la sfecla de zahăr cu scopul de a stabili eficienţa şi metoda cea
mai bună de aplicare a ingrăşămintelor. Din datele obţinute reiese că

prin folosirea ingrăşămintelor c.himice in cantitate de 250 kg/ha sub
'stanţă activă in raport de 1: 0,7 : 0,8 (N: PzO,:; : K20) s-a realizat, faţă

de varianta neîngrăşată, un spor de 13,6 tlha la rădăcini şi de 25,1 q/ha
la zahăr. Dintre îngrăşămintele folosite influenţa cea mai mare a
;avut-o îngrăşămîntul cu azot, Superfosfatul adăugat la azotatul de
amoniu a mărit procentul de zahăr al sfeclelor de la 18,0 la 18,6.
Gunoiul de grajd, aplicat în cantitate de 20 t/ha împreună CU N~,nP3",
a realizat sporul cel mai mare la producţia de rădăcini şi anume
14,4 tlha, spor care este şi cel mai economic. Data aplicării ingrăşă

mintelor chimice a influenţat in mod nesemnificativ sporul de produc
ţie. In condiţiile experimentale, superfosfatul ,şi azotatul de amoniti
au realizat sporul cel mai mare la producţia de zahăr cind s-a aplicat
jumătate din cantitate toamna sub arătura de bază şi jumătate pri
măvara la pregătirea terenului. Sarea potasicăa realizat cel mai mare
spor de producţie de zahăr cind s-a aplicat primăvara inainte de
pregătirea terenului pentru semănat.

AVRAM, P.,

1968, Eficienţa ingrăşămintelor chimice şi naturale aplicate pe cernozio~

mulfreatic umed din judeţul Bihor (Efficiency of chemical anfl organic
jertilîz:ers applied on a ground watel' soH of the Bihor district), Analele
l.C.C.S. Braşov, voL r. Sfecla de zahăr, p. 63~68.

\Vith a view to establish the efficiency of fertilizers and best
\Vay of applying them, two experiments \Vere carried out on sugar
beet during 1964-1966 at Oradea. From the data obtained it appears
that by using chemkal fertilizers in a 250 kg/ha a.1. amount, in a
1 : O. 7 : 0.8 (N: P205 : K;!O) ratio, a 13.6 tlha increase in roots and of
25.1 q/ha in sugar was achieved, as compared to the unf€'rtjlized treat
ment. Among the employed ferti1izers~ best effect was obtained by nitro
gen fertihzers. Superphosphate added ta ammonium nitrate increased sugar
percentage in beets from 18.0 to 18.6. Barnyard manure, applied in
a 20 t/ha rate together with N.~OP:IG' achieved highest gain in root
ylelds, Le. 14.4 t/ha; this gain proved the most economic. Time of
.application of chemical fertilizers did not significantly affect yield
gain. Under the prevailing experiment conditions, superphosphate and
·ammonium nitrate achieved highest gain in sugar yield when half of
the amount was down ploughed in autumn under the fundamental
ploughing, and half in spring at soH preparation. potassic salt achiev
ed highest sugar yield gain when it was applied in spring before soil

preparation for plantîng.



AVRAM, P.,

1968 Eficienta ingrăsămintelor chimice şi naturale aplicate pe cernozio
mul 'freatic umed din judeţul Bihor (Vlirkung chemi~cher u~d natil.rlicher
Diingemittel aui einem Vliesentschernosem des BeZLrkes Blhor), Analele
Le.c.S. Braşov, Bd. I, Sfecla de zahăr, S. 63-68.

Zwischen 19G4 und 18GG wurden in Oradea zwei Versllche bei
Zllckerrilben durchgefUhrt um die Wirksamkeit und beste Ausbrin
gungsmethode fUr DUngemittel. zu e~mitteln. Die yersuchsergeb.nisse·
zc:igen, class chemische Dilngemlttel bel 250 kgjha Wlrkstoff und emem
Verhaltnis van 1: 0,7: 0,8 (N: P205; K;lO) im Vergleich Zllr Kontrolle
einen Um 13,6 tlha h5heren Wurze!- undum 25,1 dz/ha hăheren Zucker
ertrag gewăhrleisten. StickstoffdUngemittel haben die beste \Virkung~

\Vird Ammoniumstickstoff mit Superphosphat erganzt, 50 erh5ht sich,
der Zuclceranteil der RUben van 18,0 auf 18,G. Stalldung in f;iner
Menge van 20 t/ha in Verbindung mit NfiOP:15 fUhrte zum hăchsten

l\lehrertrag bei Wurzeln und zwar 14,4 t/ha. Diesel' Mehrertrag erwies
sich auch am wirtschaftlichsten. Der Dilngungstermin beeinflusste den
Mehrertrag nicht signifikant. Die grăsste Steigerung des Zuckerertrages·
unter Versuchsbedingungen konnte bei Superphosphat und Ammonium
stickstoffdUngung dann erzielt werden, wenn die HaIfte der Menge im
Herbst mit der Pflugfurche und die andere Hiilfte im FrUhjahr bei
der Vorbereitung der Felder ausgebracht wurde. Den hochsten Anstieg
des Zllckerertrages konnten wir daun erzielen, wenn Kalisalz im Frilh
jahr vor der Saatbettvorbereitung ausgebracht wurde.

AVRAM, P.,

1968, Eficienţa îngrăşămintelor chimice şi naturale aplicate pe cernozio
mul freaUe umed din judeţul Bihor (.34Jq>eKTJlBHoCTh BflCCeHH5I IIIHIIepaJlhHhlX
II OpraHUqeCIHIX y,noopeHIIH ua rpyllToyBJla)lUICHHOM qepH03ellle ye3)J;a 6nxop),.
Analele Le.C.S. Braşov, T .1, Sfecla de zahăr, CTp, 63-68.

B 1964~1966 rr.,8 Opa)J;5I npOBO;UIJlilCh ~Ba OnhITa c caxapHoii CBeKJJoii
c ueJIblO yCTaHQBJIeHIUl 3$4JeluliIHloCTU Il ,JlYQIIIerO !lIeTo~a npnMelIeHH5I Y!W6P~:
m-dL YI3 nOJlylJeHHbIX ,uaHUbIX CJle)J,yer, 'Ira BHeceHne MIlUepaJIbHl:>IX y)J,oupeHIIH
B )J,03e 250 Kr/ra AeiferByIOllI,erO IWWJIa, B coorHornemUI 1:0,7:0,8 (N: P2,05:
K2,O), AaBaJIO npu6aBH:y ypO)l{85I KopHeii il 13,6 Tira 11 npn6aBI';y coopa ca~

xapa I3 25,1 u/ra, no cpaBHeliHIo C Hey,rr,06peHHhl\\I BapuaHToM. 113 npIlIlIeHHD
UIlIXC5i YJl06peHlIli, Hau60JlbllIilii sql4JeKT Il!vleJLH 330THble YAoopeHlIH . .uooaBJIe~

Bile cynepepoctţJaTa l{aMMlIaQHoii ceJIlITpe nODbl1lI8JIO caxapllcToCTb Iwpnei'l c 18,0'
Ha 18,6~o. BHeceHue HaBOg8 B ,u03e 20 Tira COBl\1eCTlIO C N50P 35 JlaBaJIO Hall
60JIbWyl0 npH6am{y ypOLKa5I IwpHeii, a HMeHHO -::- 14,4 Tira, f1BJlmoIIIylOcH B
TO ]Ke BpeM5I H Hau60JIee 3KOHOMIIQeCKIJ Bblro,rr,HOIi. CpOIm npm,teHeHHH I>UIHe
paJI:bHbIX YJl06peHHH IJe3nalIHMO BJIH5IJHl Ha npn6aBKy ypO]Ka5L B yCJlODHJIX
npOBe.lleHlUJ On:bIT8 cyneprpoc4JaT tI aMlImattHa5{ CeJlHTpa JlaB3.lJH Han6oJI:bwyIO
npnoam.;y c60pa caxapa TorAa, }wr.ll..a nOJIOBHHa IWJIIlQeCT.~a DHOCllJIaCb OCeH:bl?
no;n OCHOBHylO BcnallIKy, a ,rr,pyra5I nOJIOUHHa -BeClIOu, npn npe,unoceBHOIi
nONoroBI.;e n01IBpI. I\,amIi1Ha51 COJIb Han:oOJIblllY"IO npll6aBl';y c60pa" caxapa
,naBaJIa TorAa, Jmr.n:a BHOCIIJIaC:b B nOlIEy BeCHoH nepe.n: npe,rr,noceBHOH 06pa
60Tlmii nOlI BbI.

1&

NICQLAU, AL.,

1968, Eficienţa îngrăşămintelor minerale Ia sfecla de zahăr pe solul'
brun de pădure cernoziomic de la Secuieni-Roman, Analele Le.c.S.
Braşov, voI. I, Sfecla de zahăr p. 69-74.

în experientele executate la sfecla de zahăr la Statiunea Secu
ieni~Roman pe un' sol brun de pădure cernoztomic. azotatu'l de amoniu
aplicat în prezenţa superfosfatului sau a superfosfatului şi a sării pota
sice, a adus sporuri de producţie dacă dozele de azot au crescut de la
N"R la N!1(j. Mărirea dozelor de azot la NI"" nu asigură creşterea p1'o
dllc(:iei. Superfosfatlll administrat în doze de P;~2,P()'1 pe fonduri formate'
din aZOk'1t de amoniu sau din azotat de amoniu şi sare potasică, asigură

sporirea producţiei de zahăr de la 48,77 la 50,48 q/ha pe primul agro
fond şi de la 50,09 la 52,05 q/ha pe, al doilea agrofond. Sarea potasică,.

aplicată în doze de K",o şi K RO' în prezenţa azotatului de amoniu şi

superfosfatului. a asigurat creşterea producţiei de zahăr de la
49,G4 q/ha la 51,39 q/ha şi respectiv 52,19 q/ha. Cele mai bune variante
ale experienţ,ei au fost acelea în care raportul dintre îngrăşăminte1e

aplicate a fost de 1: O,GG : 0,83. Astfel, combinaţia Nn(;Pc,'1Kpo a adus spo~

ruri de 27,7% la rădăcini şi 29,9% la zahăr. Prin reducerea la jumătate

a cantităţilor de îngrăşăminte (Nf,sP:J,:!K"n), sporurile realizate au fost
mai mici, obţinîndu-se numai 18,5% la rădăcini şi 20,90/Il la zahăr. Cînd
sarea potasică lipseşte, se pot aplica următoarele doze de îngrăşăminte:

N4sP nt, sau N!lGPJ2, în funcţie de posibilităţile unităţii.

NICOLAU, AL.,

1968, Eficienţa îngrăşămintelor minerale la sfecla de zahăr pe solul
brun de pădure cernoziomic de Ia Secuieni-Roman (Efficiency of mi
neral jertilizers in sugar beet on a brown fOl'est chernozem of Secuieni
- Roman), Analele LC.C.S. Braşov, voL I, Sfecla de zahăr, p. 69-74.

In experiments earried out in sugar beet on a brown farest
chernozem at the Secuieni-Roman Station, ammonium nitTate, applied
in the presence of superphosphate or of superphosphate and potassium
salt, brought about yield gains if the nitrogen rates were increased
irom N"8 ta N!)G Increase of nitrogen rates ta N1''14 does not supply yield;
gains. Superphosphate, administered in P3':!' P(l'l rates,in soils with
ammonium nitrate OI' with ammonium nitrate and PQtassium salt S11p
pHes sugar yield gains ranging between 48.77 aod 50.48 q/ha in the
soiI with ammonium nitrate and between 50.09 and 52.05 qjha in. the
soiI with ammonium nitrate and potassium salt. Potassil1m salt, applied
in Kr,o and Kso rates, in the presence of ammonium and superphosphate,.
supplied a sugar yield gain ranging from 49.G4 qjha ta 51.39 q/ha and
ta 52.19 q/ha respectively. Best treatments in the experiment were those
in which the ratio between the applied fertilizers \vas of 1: O.GG : 0.88.
Thus, the N!lGP{J4Kso blend supplied gains of 27.7% in roots and of
29.9% in sugar. When reducing fertîlizers by half (Nt,SP 3ZK\.O), the yie1ds.
achieved were smaller, supplying only 18.50/0 in roots and 20.9% in
sugar. When potassium salt is absent the following fertilizers may
be applied: N"SP64 or N9oP32, aceording to the possibilities of the unit~
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NICOLAU, AL.,

1968 Eficienta îngrăşamintelor minerale Ia sfecla de zahăr pe solulbruit de pădure cernoziomic de la Secuieni-Roman (Wir~Ung der.Mineraldunger bei Zuckerruben au! braunem tschernosemart'tqen 'Wald~boden van Secuieni _ Roman), Analele Le.C.S. Braşov, Bd, 1, Sfecla de
zahăr, S. 69-74.

Bei Versuchen mit Zuckerruben, die im Versuchsgut Secui~niRoman auf eiuem tschernosemartigen hraunen Wa~dbod~n durct:gefunrt',\,curden, konnte festgestellt werden, dass Ammomumstlc~stoff m Verbindung mit Superphosphat oder Superphosphat nnd Kahsalz .zu Mel~rertrăgen filhrt, \venn die Stickstoffgaben von N"8. auf Nm; stel~en. ~~neErhăhung der Stickstoffgaben auf N1!,!, sichert keme Mehrertrag~. ~meAnwendung von Superpbosphat in Gaben van P,t!. und PG/i bel ~liler'Grunddiingung bestehend aus Ammoniumstkkstoff ader aus Ammomumstickstoff und Kalisalz sichert eine Erh6hung des Zuckerertrages von48,77 dz auf 50,48 dz/ha bei ersterer Grunddiingung. und von50,09 elzauf 52,05 dz/ha bei derzweiten GrunddUngung. Kahsalz (K,,~ und ~P0)in Verbindung mit Ammoniumstickstoff und Superphosphat slchert CIneErh6hung des Zuckerertrages von 49,64 dz!ha au! 51,39, dz/~~a bwz.5219 dzjha. Die besten Varianten des Versuches zelgten eln Nahrstoff'Ve'rhiiltnis von 1: 0,66 : 0,83. Eine Dlingerkombination bestehend auS
N "P.,Kso SI'cherte einem um 27,70/ 0 b6heren Wurzel- und... um 29,9(1/0h~'h~~en Zuckerertrag.... Eine Veringerung der I?lingemittelgaben. umdie HaIfte (N"\8P:;~K\(J) filhrt zu kleineren Mehrertragen un~. z~ar 1B,5

Q

/0bei Wurzeln und 20,90/0 bei Zucker. .J~ nach den Verh<;!;ltmssen desBetriebes k6nnen bei Mangel an Kahsalz folgende Dungermengenangewandt werden: N<jsPij!. ader NOijP32,·

NICOLAU, AL.,

HI6B, Eficienta ingrăşămintelor minerale la sfecla de zahăr pe solulbrun de pădure cernoziomic de la Secuieni - Roman. (34xPeK~:HBHacT~tllleCCHHR MIIHepaJIbHb1X y)J;o6peHHil non caxapHylo CBeKJlY Ha 6YPOJi JlCCHOH'llepHoseMIIOn n04BC B Cel';yHeHH - POl\laH), Analele I.C.C.S. Braşov, T. 1,
Sfecla de zahăr, CTp 69-74.

B OfiblTaX c caxapuoH. caeKJIoii, npOBO)lIlBlllIlXCJI Ha 6ypOli J1ccHoii nep'HOgeMHof! OOlIBe OfiblTllOfIcTaHUli1l CeKyi'leBII - POMIlH, npllMeHeHue aMl\I,!wtj.~HOH CeJlHTpbl B npllcyTcTBIlH cynepepoC(paTa lIJ1H cynepepocepaTa H.. KaJIllHHOll-cOml )laBIlJlO npu6aBKY ypo:jJ(a51 OpB nosblllIeHHIl .u03bI a1>IMilalIHOll CeJllITpbIC N
48

Ha N
90

• IToBblllIeHue ,I:lO::!bl agaTa ;UO N1401 He o6ecneJ.IJiJlO np1l6aBlUI ypO)l-LaJI.BHeceHlle cynepq,ocepafa B ,I:losax ~:l2 11 P64 ..noarpoep~Il~, y.uo6pel!l!OMYt aMMi1.aqHOH ceJUlTpoîi lIJIU ii.;e aMIIlHalIJJOH ceJUlTpOli HKaJ\1lHllOn COJIbIO, oGecne IHBaJlOYBeJlnqeHUe c60pa caxapa c 48,77 )la 50,48 u/ra - B nepBoM cJlylJac Il C 50,09)1.0 52,05 u;Jra - BO BTOpOM. BHeceHue IWJlHHHOi'f COJlIl B n03ax K 40 li K 80 noarpoepoHy aMMi1aQHOii CeJlllTpbl 11 cynepepocepara o6ecnetIHBaJlO OOBblllleUlIe c60pa.caxapa c 49,64 ,IlO 51,39 n COOTBeTCTBeHHO .ua 52,19 u/ra. HalIJlytllllllMu BapUaUTaMIJ oKaaaJIHCb TaKUe DapllauTbl, fi ):WTOpbIX COOŢHOllleHue BHeceHHblXy.n;06peHufi pa6H5IJlC51 1:0,66:0."83. TaK, HanpHMep, KOM6nHaUH5I N96 o~64 1(80,lţaJla upn6aBKY ypO){WH KopHell B 27,7%, a c60pa caxapa - B 29,9/0. npH'yMeH\:>weHHH A03b1 YAo6peHi1ii Ha nOJlOBHlIy (N48 P3~ K40), nOJlyQeHHble npn6a BIUl
ypO)KaH KopHefi CH1I3IIJllICb .uo 18,5%. a coopa caxapa .z:t? 20,992· ITpu HenO'CTaTKe KaJllliiJlOH COJlH, B 3aBfIClI.MOCTH OT B03MO:H{HOCTeli X03flllCTBa. MQ)KHO.BHOCllTb CJle,[l,yIOIJ.I,Ue A03bI y.uo6peHlIii - N4sP a'1 UJlll )l{e N90P32·
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.:pOPOVICI, L, ŞARPE, N., POPOVICI, MARG~~RETA, TAMAŞ, L., SEGARCEANU, O.,
TOMESCU, EUGENIA

1968, Posibilităţi de combatere a buruienilor în cultura sfeclei de zahărprin folosirea erbicidului Pyramin, Analele I.C.C.S. Brasov, val. r, Sfeclade zahăr, p. 75-91. .
In condiţiile zonei umede şi răcoroase de la Le.C.s Brasov si.S.taţiunea experimenvtală Tţ5. ~~reş şei la I.C.C.P:T, Fund~lea şi Staţ~unea expenmentala Lovrm, Situate m zona mal secetoasa, s-a experimentat efectul dozelor de 1-4 kgjha pyraroin aplicat în benzi de 15 cm,o dată cu semănatul şi la praşilaîntîi, asupra combaterii buruienilorîn cultura sfeclei de zahăr. S-a urmărit în paralel si efectul dozei de13,5 kglba Pyramin aplicat pe toată suprafaţa o dată cu semănatul.Dozele de 3-4 kg/ha Pyramin, aplicate la semănat si completate cu o.praşilă manuală pe rind, au dat cele mai bune rezultate in toate zoneleîn care s-a experimentat. Eficienţa maximă a Pyraminului s-a manifestat în zonele umede la un regim de cca 40 mm precipitaţii în prima

-decadă după aplicare, in timp ce în zonele mai secetoase, un regim decca 20 mm s-a dovedit a fi suficient. Producţiile de rădăcini obţinute ladazele de Pyramin arătate au fost în general la nivelul realizat înv_arianta prăşită de 4 ori mecanic pe interval şi de 4 ori manual permd. Dozele de Pyramin aplicate au favorizat in general activitatea
naturală de nitrificare ca şi capacitatea de nitrificare a solului în.cursul perioadei de vegetaţie. VenitUl net cel mai ridicat (139-145%)s-a obţinut în aceleaşi variante.

POPDVJCI, J., ŞARPE N., J'OPOVICI, MARGARETA, TAl\IAŞ, L, SEGARCEANU. O.,
TOMESCU, EUGENIA

1968, Posibilităţi de combatere a buruienilor în cultura sfeclei de zahărprin folosirea erbicidului Pyramin (Weed control in sugar beet by usingthe pyramin herbicide), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. I, Sfecla de zahăr,p.75-91.

The effect of 1~4 kg/ha Pyramin rates, applied in 15 cm stripestogether with sowing aod at first cultivatioo, was experimented forweed control in sugar beet crops under conditions prevailing in the.moist and cool zone of the Research Institute for Potatoes and SugarBeet Crops of Braşov and under drier conditions at the Researcll Institute for Cerea~ and Technical Plants of Fundulea aud the Experi
·m~nt Station of Lovrin. The effect of Pyramin in a 13.5 kg/ha rate, apphed .on the whole area together with sowing, was simultaneously:mvestzgated. The 3-4 kg/ha Pyrarnin rates, applîed at sowing aneIiollowed by a hand cultivation on the row, gave best results in thezones in which they were experimented. I-lighestPyramin efficiencv~ppeared in tbe moist zones with a rainfaU regime of about 40 romJn the firsţ 10 days after application, while in the more droughty.zones a regime of about 20 mm provedsuffident. Root yields obtained.at the mentioned Pyramin rates were in general equal to thosedeveloped in the treatment 4 times mechanicallycultivated betweenthe rows aod four times hand cultivated an the row. The appliedPyramin rates favoured in general natural nitrification activity as wellas soiI nitrification capacity during growth period. Highest net income,(139-]450/0) \Vas obtained in the same treatments.
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l'OPQVlCI, 1., ŞARPE N., POPOVICI, ,vlARGARETA, TAl\IAŞ, L" SEGARCEANU, O.,
TOME$CU, EUGENIA

1968, PosibilitătL de combatere a buruienilor în cultura sfeclei de zahăr
llrin folosirea erbicidului Pyramin (Unkrautbekămpfung bei Zuckerril
benktdturen mit Rilfe des Herbizides Pyramin), Analele I.C.C.S. Braşov,
Bd. I, Sfecla de zahăr, S. 75-91.

Unter den feuchten und kalten Klimabedingungen des Forscl1ungs
institutes fur Zuckereuben- und Kartoffelbau, Braşov, der Vcrsuchs
station Tg. Mureş und im Forschungsinstitut fUr Getreide- und 10
dustrieptlanzenbau, Fundulea, sowie in der Versuchsstation Lovrin,letz
tere in Durregebielen gekgcn, \.vurc1en Versuche durchgefUbrt, UIll die
\Virkung von Pyramingaben von 1-,1 kg/ha bei einer Streifennusbringun&
\'on 15 cro Breite, wahrend der Allssaat und der ersten I-Iacke bei der
Unkrautbek:ăm.pfllng in Zuckerrubenkulturen Zll untcrsuchcn. Glcicl1
zeitig ",.,TUfele auch die Wil'kung einer pyrarningabe von 13,5 l;:g/ha ver~
folgt, clie bei cler Aussaat aut clie ganze FHiche ausgestreut 'wurde.
Pyramingaben von 3~4 kg/ha flihl'ten in aLlen Gebieten zu besten
El'gebnissen, werin sie\vUhrend der Aussaat Gllsgebracht und durch
eine Heihenhanc1hacl;:e ergănzt wurelen. Der beste \Virkungsgracl der
T'yraminanwendung konnte in den feuchten Lagcn bei einer Nicclel;~
schlagsroenge VOn etwa 40 mm"văhrend der erston 10 Tage nach der
i\'JSbriDP"J1l1g verzeiclmet werden, \văhrend sich in den DufrC'1agen
eine Niedersch1agsmenge von et\.va 20 mm als entsprechcnd erwics.
Der WurzeJertrag bei Pyraminanwendung entspHlr:'h imullgemeine'n
den Ertrăgcn, clie bei Varianten erzielt werden konnten, die viennal
z,viscben den Heihcn mascl1inQll uncl 'viermal c1urch Handarbeit in
der Reihe gebackt vmrden. Die nngewandten Pyramingabcl1 begUn~
stigen im allgemeinen die naturliche Nitrifikationstătigkeit und -kapa
zitat des Bodens im Verlaufe der Vegetationsperiode. Bei denselben
Varianten lwnnte der hăchste Reingewinn (l39~1450f0) erzielt werden.

PQPQVICl, Ţ., ŞARPE N., POpOVICI; !vLARGARETA,TAJ'vlAŞ, 1., SEGARCEANU, .0.,
TOMESCU, EUGENIA

1968, Posibilitiiţi de combatere a buruieni10r în cultura sfeclei de zahăr
prin folosirea erbiciduluiPyramin (B03I\1OJKHOCTb Gopb6bl C copHm~a!l1H B
noce63X caxapHoii CBCKJlb1 C n01l10UJ,b10 rep611UIJ.Qa nllpmlllH), Analele I.C.C.S.
Braşov, TOI, Sfecla de zahăr, CTp. 75-91.

B yCJIOBH51X B.TJillKliOlt li npox.TlU}lUofr 30Ubl, B KOTOpofl pacnoJIOiKeUbt
5pallloncKlliLI-IHHKC 11 OnblTlWH CTaHUlI$1 Tb1pry-MypcLU, 11 60.Tlcc 3B.cylllJIIIBOii
30Hhl paCnOJlOJKeHlHI I-IVII13TK.~cDYl-l)lYJl5l 11. OllblTlIOii CTallUl!l1 .DOQPIlH, HCTIbl
TbllHIJlOCb ~elicTlme B1leCeUll51 DnpollllJl1a B J103ax OT 1 AO 4 l~r/ra, nOJJOCallllI
lunpIIHoi-i B 15 CM, nplI nOceBe II npll TIcprmi1 Me}I~}lyp5l11HOii 06pa60mc, Ha yHlltl
TQ}i\eUU0. copl-umon El nOCcBax caxapnoi'l Cue1\JlhI. HalJ5IRy c 3Tu-"IH3YQaJlOCb
TaIOKeJ\..dk,TBlle cn.TIOUlHOrO BueceUll51 nllpa'MHUH npll nOceBc, B J\..030. 13,5. 1\r/ra.
Bo nccx 30Hax npOBeneUlI5I onblTOB Jly1lUUlc pe3yJlbTflTbl 6blJlIJ nOJrylleHbt
npll BHeCeHll1l 3~4 I~r/ra Dl1pall-U1!J<l npll nOceBe, C npoBCnelllle!l! J{o6aBo

1
\l-loro

py4Horo 1I1OTbl}l{eI\1151 [1 p5l111(ax. .Mal~clll\la.TJbHafl.3qJ(lJeKTl!Bl!OCTb.DupalllllH<I
Ha6jJlonaJlDCb BO U.l'l:iKl\bIXSOllax, C penml\IOIIl OC3JumB B 40 'f..!:\IB Tellelllie
nepBoii: lleKaJ\..bl nOC.Tle BueceHIU!, Tor,!!,a lmJ~ B 60.TJce 3acY1U.:ll1BbIX30nax peilwM'
oca.rr.KOB O1COJIO 20 MIII OI{333J1Cfl IlC}lOCTaTOllllbl\\!. YpO;'lWlI lwpnei'l. nO.TJy1lellllble

npIl npUMeueHlllI YKa3aHHblX Bblllle )1,03 nllpDl\llllla, li QCllOBl-lOII! 6bIJIil ua YPQU
ne ypomaeB, nOJly1leHHbIX B BapnaliTe c npoBC;J.eHHCi'.l t1eTblpex Mexa HU311po"
BaHllblX Me}I\,Il,ypfl)J)lbIX 06pa60ToK Il ljeTblpCX PYIl1-1bIX l\lOTbliKCllHii B pfl}lIWX.
TIpulIleHflBwueC51 ,lI,03bl TInpaMuHaB UOJIblllUHCTBe (.'lyHaeB OJlaronplHITHO DT"
pa)l~aJJllCb Ha eCTeCTBeHHoii HIITpmi)IIlWUHOHHOii aKTIlBHOCTl\ Jl 1:IHTpmţlllIWUI-IQU
uoii cnoC06110CTJI 1l01lBbl BTellenne BereTaUIlOHHoro nepllO,ll,O. B 9TUX )1(e Ba
pliaUTax ObJ.TI nO.'TJyqen Il llan60JlblllUii 'llJCTblii .rr.oxo,!J. (l39~145IJ6).
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COCULESCU, GR., EERA, CR., IŞFAN, D., TRIIlOI, li.,

~~~~' Jnf:~~enţ~ îngrăşămintelor aşupra producţiei şi calitutii sfc('lei d"
tă ~~u cu lvata pe cernozjomlll ciocolatiu şi mediu Ievigat din sud-~ t ~
. ru, Analele r.C.C.S. Braşov, val. 1, Sfecla de zahăr, p.93-104.·· ş II

Se p. 't-196 .r~zm a r~zultate!e e~p~eri,mentale obţinute în perioada 1960-
7. pr!vmd aplIcarea mgraşammtelor chimice la sfecla dh ~

cUlţtata pe cernoziomul ciocolatiu de la Ileana (judetul Hro~) Zs .a1'
~~n~ C~le o:ai :u~ri. de producţie s-au înregistrat în' cazul f~losPC!~
s' m m8.e a ll1g1'a.şammtelor cu azot şi fosfor şau azot fosfor si Ol[ll.In .A~h.carea ul11lat~rală a azotului nu este recoma~elabilă 'dar .~.:
~n uenţ~l~ nefavorabIle asupra conţinutului de zahăr O' . fI an ~
~vorablla asupra procentului de zahăr a avut-o fertW;area ~n fejţa

~~!e~\~S~I..~ rn~todă eficac.e d_e sporire a producţiilor' de Sf~CIăoss~~
f _ fl;. aplIcarea locahzata de doze rnlct de superfosfat (P)
l0n.d nemgraşat sau îngrăşat unilateral cu azot. Pe cernoziom 1 ii le
î~vJ~a~ ct.e ,la. ~ul}-dulea experimentîndu-se în perioada 1960~19~~e ~u

gra~amlI~te lIchlde cu azot comparativ cu .azotatul d II

~au lllregistrat diferenţe semnificative de productie. Pe ~m~~lfnn! n~~
c:t S~l t (de 1~ lleanaşi Fundulea) îngrăşămintele' azotate po~ ~i t~P~t. J.
m~ e. I~ r-un llltervai lung de timp, începind din vară si )ină i dP~
el~vara,. c~ea ce I?rezi~t~ ~însemnate avantaje economice.' D1intre ~Y:l
Jl2mente, mfluenţa pOZItIva asupra producţiei a înregistrat boruL .. ICI 0-

COCULESCU, GR.) BERA, CR., lŞFAN, D., TRIBOl, E.,

~;~l~' IInf:~enţ~ îngrăşămintelor asupra producţiei şi caHtătii siecle' d
tăJ.'ii'r (C~lerlt~:l~~a peffcerno:ziom;ul ciocolatiu ~i mediu levigat din .SUd-~stu~
• ,... L r_er .e eet on yteld and quahty of . b .
f~l~c~~Ct6 SmoBderatel1f leached, chernozem·?f SOlLt~~k~~t ~~';;d~i~) %.n a~

. .... .raşov, voL r, Sfecla de zahar, p. 93-104. • n

Wh;~leappat~r presenţs expe~i:r.nent results obtained from 1960 to 1967
pymg chemIcal fert1lIzers ta sugar beet . '

chernozem at Ileana (Ilfov district) Highest Yieldgro,:,n an a chocolate·
\vhen using combined fertilizers of .. itI' . g~ms were. obtained

~:~~~~~n o~lO~i~roi~enno~n~e&,t~;'%:nOJ~[~~t~np~~~ţi~~,Og;:;'P;~~~;iO~lO~f
h
elldect an sugar content. Fertilization' wifh ~~~~~or~~ ~s ddetri.rneI?-tal

a a ··favourable eff t . .. ... .. n. potasslUm

~~~;L~:i~~t~~ga~ beet e;iel~np~~;;~ f~~Câ~i~g:~e~e~{l~~~~;~~nodh~~:
w.th't ( 8) on an unferhhzed soi! OI' on a soH fertT d P 1

1 .... TII rogen. No signifieant yield differences ..1 lze on y
r:t0d.erately leacheclchernozern of Fundulea w were rec?1'ded an 8'
lIqUlCl nîtrogen le t'I', . . .. here expenments wîth

> •. , .. . r 1 lzers as eompared to ammon' .
carned out during 1960-1966 On botil Fu.n d 1 lum mtrate WeretypeS .tI' .. ., ... TI u ea and Il a . '1
b . ~1e mtrate fertilizers may beapplied du . . 1 .. €. na SOI
~pnmng in summer and ran i ' rlllg ong. tIrne mtervals,

hlgh economic advantages A~~ggu~ to SP~lllg, and thlS brings about
effect \Vas registered when baran ~as ~~~~e~.ements, higl1,::st LC:'J.eficial-
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COCULESCU, GR., HERA, CR., IŞFAN, D., TRIDOI, E.,

1966 Influenta îngrăşămintelor asupra producţi~i şi c.alită~! sfe~ei td~
h:,'r cultivată pe cernoziomul ciocolatiu şi mediU levigat In su -es. u

:ri~ (Dilngemitteleinfluss au! Ertl'ag und Qualităt van Zuc1cer~ben c:uf
..schokoladebraunem und m1.ttel ausgewaschenem Tschernosem lm Sh~d
Dsten des Landes). Analele Le.C,S. Braşov, Bct. L Sfecla de za ar,
S. 93-10~.

Es werden Versuchsergebnisse erlăutert, diezwischen ~9GO-19G7

.auf ~inem schokoladebraunem Tschernos~~ in. Ileana (Bezlrk I~t'v)
I . d Anwendung von chemischen Dungemltteln zu Zuckerru en
.~:~ielterwurden. Die hăchsten Mehrertrage werden be.i der Anwendung
von MischdUngern, Stickstoff und Phosphor odeI' StIckstoff, Phosphor
und Kali erzielt. Eine einseitige StickstoffanweŢldungkann wegen. des
unr.;iinsti14en Einflusses auf den Zucke;rgepalt 1ll.~ht .empfohlen wel ~~n.
Eine DUngung mit Phosphor und Kah wlrkte gunshR auf d~!l Zuekt;r-

1 l AI wl'rksam Zlir Steigerung der Zuckerrubenertrage erWleSprozen sa z. .n- 5 .. . . 1 h t (1') h
sich der lokalisierte Einsatz kleiner Gaben ~uperp10SP a . il ~ ne
Grunddungung ader mit einseitiger Stickstoffdungung. Auf 9dg~. m~~tgci
ausgewaschenen Tschernosem van Fundulea konnten .von ,~G .15 ..
bei StickstofflUssigdiingern vergleichsweise zu Ammomumstlck~toffk:l~e

signifiktmten Ertragsunterschiede beobachtet w~rden..~~f d<:.l.l. bel? n
Bodentypel1 Von Ileana und Fundulea k6nnen Shckstoffdungemlttel \ om
Sommer bis zum Friihjahr einge;setzt. werd~n, wodurch beme.rkens
. erte wirtschaftliche Vorteile gewahrlelstet SIPd. Van den Splilenele
:enten Ubte Hor einen giinstigen Einf1uss auf den Ertrag aus.

COCVLESCV, GR., BERA, CR., IŞFAN, D., TRIBOI, E.,

1968, Influenţa îngrăşămintelor ~supra. pro.ducţie.i şi c.alităţi! sfeclei de
h-r ultivată pe cernoziomul C1ocolatlU ŞI medIU lev~.gat dIn sud-estul

::J,'i~ (B,,'WHlllie y,n,06pellll1l Ha ypo}Kaii H l{a'leCTDO caxapHoli cBeK.J:hI, n blpaUI,~
nae:\lOii lIa lUOKOJI3)l,HOM iI Cpe,lweBbllUeJlOlJeHIIOIll IlepH03e!l~e 10l0-BOCT01l80U
'tIaCTIl CTpaUb1), Analele LC.C.S. Braşov, T.I, Sfecla de zahar, T. eTp. 93-104.

TIpIIBO.llflTCH pcs)'JlbTaThI OnbITOB, npOBO,lUHllUIlXC5In 1960~1967 rr., C

BlIeCeIlIlC!l1 MIlHCpaJlhHhIX y'!W6peHltii nOA caxapn)'IO CBel{.lJy, Bblft'J.I,~BaBWY
lOCf[ Ha WOl{OJla.UnOM lIcpHoseMC B l1JUIHa (l1JlbepoBCKoro ye3,Il,a). aH OJlbll1lle

6 po a" 6bl"11 nO"y1lellhI npII COBlIleCTHOM npllMenelH1II a30TilblX Hnpn aBKlI y }l{" ..,.. .. 6 .. O
·epOapOPllbIX·llJIII llie a30Tlib!X, epOCepOpllblX II I(3JIiICBblX Y,!J,o pCHilll. ,!lUOCTO
pOlitice BllecellllC a3aTa ne peKoMeH,!lyeTcR, BC,lJe}l,CTBne ero He6.lJarOnpllHTHoro
DJllI:HlIHH fla cQ,Il,cp>KaHue caxapa B CBC!{,fle. PJlaronpHHTHoe B:lIl511llle. fla ee

-caxa HClOCTb oKa3blna.Jl0 y,n,06peHlle ee qmC(pOpOM II KaJIlIeM.3qxpeltTlItHIbI!Il
MeTO~oM nOBb\llIeUllR ypO}KaeB CneKJIbl OKa3a,'IOCb MeCTHoe (pR,!J,KOBQe) UHcceUlie
Hc60JIl:>WIIX ,!l,03 cynepepocepaTa (Ps), no HCY,Il,06peIHiOMY UJlU }Ke O,!l,I10~OpO~He
y,!l,06peHHoMy <IS0TOM <POHY. Ha Cpe,ll,UeBbll1I,eJlOtIeHHOM lIepH03eMe B YH,ll,}JlH
8 C aBHUTe.'1hHl:>IX onblT3X, npOBO)lllBlllIlXCn B 1960~1966 rr. c }1{JIJJ.lmlll\l
asoiHhIMH y,!l,06peHHRMn II aMMUaqHOH cemlTpoil, ne 6blJlO YCTaUOB.IJeHOj ,ll,OCTO
·ne HbIX pa3HlIll ypO}KaH. Ha 06011X TllilaX nOtw (B l-iJI"HHa II <1JYHJJ.YJIH. USOT
HbI~ . ,!l,06 eHlIH MO}KHO BHOCUTb 6 Teqelllle npO,!J,OJI>KHTeJlbHOrO nepHo.lta Bpe~
MeHHyHaq~H3fl CJleTa li ,!l,o BeCHbI, tJTQ HMeeT 3UaQllTCJlbHble 3KOHOMUlleCI~ne npe\l~
;MYlll,~CTBa, lis r.IHKp03JIeMeHTOB, nOJlO}K!iTeJlbllOe BJlHmlHe Ha ypO}Kau OKa3bl
BaJ1 6op.
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COPONY, W., DARSAN. N., SCHi'\CHTER. DRAGA, CURVŢIU, IOANA

1968, Variaţia calităţii sfeclei de zahăr sub influenţa efectului rema
nent şi anual al îngrăşămintelor, Analele Le.C.S. Braşov, vaL r, Sfecla
de zahăr, p. 105-114.

într-o experienţă polifactorială cu îngrăşăminte, s~a urmăr.it efec
tul remanent al Unor doze mari,echivalente pentru P20 5 de îngrăşă
minte organice, minerale şi organo-minerale administrate cu patru ani
în urmă, precum şi efectul îngrăşăminteloraplicateanual asupra pro
ducţiei şi calităţii sfecIei de zahăr. Formele de îngrăşăminte sub care
ş-au administrat dozele mari cu patru ani în urmă nu au influentat
producţia de rădăcini, procentul de zahăr şi procentul de substanţa
uscată, Forma organică de îngrăşare a depreCiat însă, în comparaţie
cu forma minerală sau organo-minerală, calitatea tehnologică a sfe
clei, mănind procentul de cenuşă solubilă in suc, preCUm şi cel de pro
teină. Efectul remanental dozelor mari de P20" se manifestă prin
mărirea producţiei de rădăcini pînă la primul nivel de 10 mg P~O;,!lOO g
sol administrat şi scăderii procentului de zahăr pentru doza maximă
de 300 t/ha îngrăşăminte organice in comparaţie Cu 200 tlha, cu
0,7-1,0%. Doza anuală de N:uo P90 K 75 a mărit producţia pe agrofondul
organic şi organo-mineral, neavînd influenţă pe cel mineral, a scăzut
procentu~ de zahăr şi a mărit procentul de cenuşă solubiiă şi proteină.
Doza anuală dublă de NI.:mPJ80KJ50 ca şi cele 20 t gunoi de grajd aplicate
suplimentar faţă de îngrăşarea minerală anuală, nu au mărit producţia,
au depreciat însă calitatea sfeclei scăzînd procentul de zahăr, mărind
procentul de cenuşă şi proteină.

COPONY, W., BARS;\N, N" SCHACHTER, DRAGA, CURUŢIU, IQ;\NA

1968, Variaţia calitrIţii sfeclei de zahăr sub influenţa efectului rema
nent şi anual al îngrăşămintelor(Variation of sugar beet quality under
the annual and residual effect of fertilizers), Analele Le.C.S.. Braşov,
val. I, Sfecla de zahăr, p. 105-114.

The residual eitect of some high rates amounting to P~05 orga
nic, mineral and organic-mineral fertilizers, administered four years
earlier, as welI as the effect of fertiJizers, administered annuany, on
sugar beet yield aud quality were fol1owed up in a polyfactorial exper
iment with fertilizers. High fertilizer rates applied· faur years earlier
did not affect root yield, sugar percentage and dry matter percentage.
But organic fertilizers as compared ta minera! and organic-mineral
fertilizers, decreased sugar beet technologic quality, by increasing
hoth ash percentage soluble in juice and protein percentage. ResiduaJ
effect of high P205 rates appears in root yield increase up to the
tirst level of 10 mg P20 5/100 g soi! administered, aud in a 0.7-1,00/0
sugar decrease, for a maximum organic fertilizer rate of 300 tlha,· as
compared ta 200 tlha. The N~lOP!JoK75 annual rate increased yield ins
:ioi} previously dressed with organic and organic-mineral fertilizers, but
clid not mieet soils dressed with mineral fertilizers aud decreased sugar
percentage, increasing soluble ash and protein. A N420Pl80K150 double an
nual rate as well as the20 t manure additionaUy applied did. not
increase yield, but debased sugar beet quaUty by decreasing. sugar
percentage and by increasing its conte-nt in ash and protein.



'22

COPONY, \'11., nARSAN, N., SCI-I!'i.CHTER, DRAGA, CURUTlU, IOANA

1963, Variaţia calitătilol' sfeclei de zahăr sub influenta efectului remn

nent şi anual al îngl::'ăşămintelor (Der Einfluss van Daueru:'irkunp Hnd

jăhTlicher Dilngemittelwirkung auf QuaUtătsvariationen bei Zuckerru

ben), AnaleJee LC.C.S. Braşov, Bel. 1, Sfecla ele zahăr, S. 105-114.

Im Rahmen eines polyfaktoriellen DUngungsversuches wurde clie

Dauerwirkung grosser Dilngemittelgaben, die P~O:; UUS organischen,

mincralischcn uncl organisch-minera1ischen Dungemitteln entspn:.'chen,

nach vierjăhriger Dauer sowie die Wirkung van jăhrlich utlsgebrachten

Dilngemitteln auf Zuckerrtlbenertrag und-qualităt unlersucht. Die in

grossen Gaben ausgebrachten Dilngemittel iiben nach 4 ,Tahrenkeinen

EinHuss auf den Zuckerrubenertrag, sowie Zucker- und Trockensub

stanzanteil aus. Die ol'ganiscben DLmgemittel verminclerien vergleichs

weisemit mineralischen tind omaniscll-mtneralischen Dungernitte1n clie

tecbnologischen Qualitătsmerkmale cler Zuckerruben und- fiihrien zu

einer Erhăhung des 16slichen Aschen- und Proteinanteil' Die Daue1'

'wirkung cler grossen P:'.o." Gaben kommt in einor Produktionssteif~enll1~

bis 2ur ersten Siufe Von 10 mg P:'.O)100 g Boden ZlJm Ausdruck und

zeigt sich in eioer Vermil1derung (0,7-1,OO/o) des Zucheranteils bei

H€jchstgaben von 300 t/ha Stalldung im Vergleich zu 200 tiha. Die j8h

r1iche Dungcmittelmenge von N21;)I\!)K7,~e1'hohte elen Etrag bei cincI' Grund

dungung bestehennd aus organischen und organisch mineralischen

DUlVo;emitteln: da diese Gabe bei e1ne1' mineralischen GrundduI1~!Ulls

ohne \Virlo;;lH1,g bleibt, zeigt sich eine Verminclel'ung des Zuckcranlei1s

und eine Ste1gerung des l6slichen Aschen- und ProteinEtllteils ,:8ine

doppelte nungergabe von N,,:'.uP1l'pKL-,o so';vie eine Zl1satzdfll1gung mit

20 t Stalldiinger erh6hte::l den Ertrag nicht, hingegen verminderten sie

die Qualitatsmerkmale der Zuckerriiben und den Zuckeranteil und

fuhrten zu einer Erhohung des Aschen~ und Proteinanteils.

COPONY, W"DARSAN, N" SCHli.CHTER, DRAGA, CURUŢIU, IOANA

1968, Variaţia calităţilor sfeclei de zahăr sub influenţa efeetului rema~

nentşi anual al îngrt\şămintelor (H3MeHeHHeKallecTB3 caxapHoil CBeKJlb1 non

BJlU5IUUeM OCTaTOlIHoro Il e)li:erOJJ;lloro .n.eiicnHJR y,u,06peHllii), Analele LC.C.S.

Braşov, T.I, Sfecal de zahăr, CTp. 105-114.

B MHoro<paICTOpHOIII om.tTe C y,!lo6peHli51MH H3YQaJlOCb TIocJleJ!.eikTBue 60Jlb

II1HX ,!l03 opramPJeCICIIX, MIlHepaJlJ:,Hblx li opraHo~"lUHepaJlbHbIX y.D;06peHHH.

9KBllB3JleHTHblX TIa P205, BHeceHHhIX Ba lleTblpe ro,ua paHbwe, a TalOKell .ueiicT

Bue y,uo6pCHJJÎi, BIJOCllBllHlXCH encerOJlHO, Ha ypo;;KaH II lcallecTBo caxapHoii

CJ3el(Jlbl. Y,uo6peHl15l, BueCeHHble Ha lleTblpe ro,u,a paHhIIle, ne BJHHIJlll Ha yponwft

lwpHeH, lIa caxaplICTOCTbll Ha CQ,uep:aWHlle cyxoro BemeCTBa. OpraHHlJeClme

")'.TJOOpCHJl51 Om'iKa.i1iI, O)lHaIW, TIO cpaBHeHlllO C !'>I!IHepaJlbHbIMH II oprallo~Mn

HepaJlbhhl~lJ1, TeXHOJlOnJlleCKlIe CBOJ1cTBB CBeK.TJbI, YBeJ]l! l lllua51 CO)l:epilWlIue B

>CQlCe paCTBOpH~lOi"r 30.%lll npOTC'HHa. DocJlc,ueiicnme 60JlbWUX )l03 P:!O,~ npo5l

I'lll5!eTC5I 13 nOBblweHllll YPQi!(a5I KopHeii JIHlllb ,uo ypoBH51 B 10 Mf PiO)lOO r

n01lBhI II B C.HmJ'C'l1111I cOll.ep)KaHII5I caxapa Ha 0,7-1,0% upn MaKCliM3JlhHOii

)J;03e B 300 Tira opraHHlIeCl<lJX YJl06peHHii DO CpaBHelliliO c 200 Tira. E)Ke~

fOJlHa5I ,uma YJlo6pel-lllii - Nuo Poo K 75 YBeJlI.llJHlWJl3 ypOiKaii TIO arpoqlOHY

opraUlJlJCCKHX Il opraHo-MllHepaJlbllblX Y.rl06pC'tlllH II He HMeJla 3q)[pCKTa TIO arpo~

<pony y,uo6peHHOl\lY MIIHCpaJlbHbIMU Y,ll,06pellll5IMll, BbI3bIBa.r13 CHIDKC'i{lle caxa~

pUCTOCTlI II yBeJllllllJIJaJla co,uepncalllle pacTBopllMoi'{ 30JIJ:,l1l npOTeHua. D,BOi'J

Ha5I e)J(ero.n.llaH .uOS3 - N'120 PlsoK150• a T3KiJ.(e il 20 TIra uaB03a, BUQCH1'>IbIC )1,0

TIOJlHIITeJibBOK TllIlIlepaJlJ:,HoMy YJlo6peulllo, ne yBeJllJlJllBa.r1Jl ypoilCa5I, BO 53a

MeH o6eCuemlBJJlIJ KatIeCTBO CBeKJlbl, CHlDKaJlU ee caxapllCTOcTb U nOBblwaJln

CO,llep2IWHHe B neii 30JlbJ II npOTeJlHa.
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cmFJ\N, :lv1., ŞTEfAN, GrI., STRATULA. V"

19GB, Rezultate experimentale cu îngrăsăminte d '!'!". egim de iri...
-<:tare 1 sf 1 d . I - ~ d ... . , ensl ~I I SI r .
.~ ; •a ec a e za Iar m Con jţiile Cîmpiei Bărăganl\lu'i si ale Luncii

.Jmltn, Analele LC.C.s. Braşov, VoL I, Sfecla de zahăr: p. 115-121.

~ ~ Lucra.rec: prezintă re.zult?-te experimentale, .. obtinute în Cîmpia

BaragaI~ulUl.ŞI 111 Lu~~a :huhn',.care dovedesc că prin aplicarea com

~le~uIUl .o~tun ~; ;-m.ă.s.un, ~grof1to~tehnice se pot. asigura producţii,

fo~u~te .. mall, d;: 1 ~,cla.cm,I ..';>1 •C1e zaha~: A.slfel,atît în condiţiile Cîmpiei

Baraganull~l, CIt ŞI 111 .~cle clle LuncllJlUlui, la sfecla de zahăr irigată

se 'Pot obţwe prOdl,.lcţll foarte mari de rădăcini (97-115 t/ha)$i de

zaţlaf ~ (14-17 yha). ~o~ele optime de îngrăsăminte chimice,' care

aSlgt~ra pro~,-:~ţll ~an. fi c"cO.l1omice s-au cloveelit El fi următoarele:

'PentI u condlţllle Clmmel Baraganului N so- p_ 'K- iar pentru condi~

ti"le d·l ·L·· c J"]" N P F ].; ... -bln() "n ~O,

, 1 " . I~ ~ U.D a IU ~l. :128 !y,. j o OSlrea gunoiului de grajd împreună

cl! lDFraşamlD!ele chimIce a fost mai eficace pe solul aluvial din Lunca

.J1Ulul, sol sarac în humus. Densitatea optimă este de minimum

JO(1 ~O.O plante la hectar la rărit la ambele statiuni. Regimul optim

'd~ .~ngarc ~sie ele 75 0ju din,. capacitatea de cîmp. 'In condiţiile Cîmpiei

Bal agaI,mhll~ acesta se realIzează cu o nOrmă de. 1rj(1are de 4000

4,500. m') apa la hectar r,epartizată în 6-7 udări, iar în ~onditii1e LUl1cii

Jlulm cu 2000-2300 m'; apă la hectar repartizată în '1~5udări.

COIFAN, :IvI., ŞTEFAN, GH., STRATULA, V.,

1968, Rezultate experimentale cu îngrăşăminte. densităti si regim de iri

g~re la sfecla de zahăr în condiţiile Cîmpiei Bărăganlllui si ale Luncii

,jIUlUI. (Results of experiments with fertilizers, stands arid irrigation

mtes ,om sugar bee~ under cond"Înons prevailing "În the Bărăgan plain and

'ithe Jru FlQod Plam), Analele I.C.C,S. Brasov val 1 Sfecla de zahăr

p. 115-121. . .,., . ,. . ,

The paper presents experiment results from the Bărăgan Pluin

-and ~he ,TiU; Flo~d PI~in; they prove that by applying best cultural

pract1ces, hlgh Ylelds ll1 sugar and roots may be obtained in sugar

beet .crops. T.1lUS, in conditions prevailing both in the Bărăgan pfain

and 111 the Jw Flood r:lain, high root (97-115 tlha) and sugar yields

1{~4-17 tlha) wer~ obtal.ned. Best chemical fertilizer rates ensuring

,hlgh ~n~ eCOJ;on:l1cal ylelds, proved the following: N80'OOP50K50 for

the Baragan 1 lam, and N12SP()!, for the ,Jiu Flood Plain. The use of

'~anure, toget~er with chemical fertilizers, proved more efficient in il

~1.1l1 F~ood Plmn alluvial soil, poor in humus. Best stand at both 5ta

hons IS of ':lt ~eas~ 100,00.0 plc:nts per hectare aEter thinning,

. ,!3est IUIgaţH;lD r~glme IS 75 percent of the !ield capacity. Under

,conclltJons pre,v~lh?g .lD the Bărăgan Plain this is achieved by a

·4,000-5,000 m') 1:~lgatlO.n rate p~r ba, distributed in 6~7 waterings,

and under condltlOns m the JIU Flood Plain, by a 2,000-2,300 m3

"\Water rate per hectare, distributed in 4-5 waterings.
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1968, Contribuţii la studiul măsurilor chimice a păduchelui,

negru al sfeclei (Aphis fabae Scop.), fUIalele L~",--'~' HcaSI)V. vaL I, Sfecla:
ele zahăr, p. 123-131.

Experienţele de combatere a _~~;~~~:~~ zahăr s~all
executat în perioada 1966 şi 1907 la o şi la LC.C.S.
Braşov, urmărindu-se stabilirea celor si a sche-
melor de tratament. Pentru 'a afidelor'
cele mai eficace produ3€ au fost So,lv;cc'v aplicate·
la răsărire. Pe o perioadă de 10-30 consi-
derabil densitatea afidelor în n;;::~~t;~IF:;SefO~~~Im~.nşE:as-au
obţinut rezultate bune şi prin ,a['li':ar'ea pr,ood~S,eJ~)r şi Meta-'
systox R in concentraţie de se reco-
mandă aplicarea schemei cu la
apariţia cO'loniilor de afide apari-
ţiei maxime a afideler; la unui
singur tratament, la inceputul Dintre
insecticîdele inc;ercate, 0,10(n,.

prin udare la plantă, s-a '(tfl;(1~,:EăI~ şi zahăr'
a fost afectată numai în cazul unei

COIFAN,M., ŞTEFAN, GH., STRATULA, V.,

1968, Rezultate experimentale cu îngrăşăminte, densităţi şi r~gim de ir~:-
gare la sfecla de zahăr în condiţiile Cîmpiei Bărăganului ŞI ale L~ncn

Jiului (Versuchsergebnisse ilbe1' Dungemittelanwendung, Aussaatdlchte
und Bewăssenmgssystem bei Zuckerrilben untel' den Bedingungen der
Băl'ăgan Ebene und des Ufergebietes des Jiu), Analele Le.C.S. Braşov..
Ed. r, Sfecla de zahăr, S. 115-121.

Es werden Versuchscrgebnîsse erlautert, clie in cler Bărăgan
Ebene und im Ufergebiet des Jiu erzielt wurden: diese Ergebnisse
best.ătigen, dass bei Einsatz optimaler landtechnischer und.. pflanz~n
baulicher Massnahmen sehr hohe Riiben- und Zuckerertrage erzlclt
werden kănnen. Sowohl in der Bărăgan Ebene als auch im Ufergebiet
des Jiu k6nnen unter Bewasserungsbedingungen sehr hohe Rlibenertrage
(97-115 tJha) sowie Zuckerertrăge (14-17 Uha) erzielt werden. Folgen~

de Gaben chemischer Dlingemittel fUhrtenzu hohe11 und wirtschaftli~
eben Ertragen: NI'(\'~l{1{)P;;(lK:;rJ in der Bărăgan Ebene und ~J2BP6!i im
Ufergebiet des Jiu. Eine gleichzeitige Anwendung von Stalldunger und
chemischen Di.ingemitteln erwies sich wirksamer auf dem Alluvialboden
des Ufergebietes' des Jiu, ein humusarmer Bocten. Ais optimale Aus
saatdichte konnte in beiden Versuchsstationen ein Pflanzenbestand von
\venigstens 100.000 Pflanzen je Hektar angesehen \verden. Die optimale
Bewăsserungsmenge betrăgt 75% der Feldkapazităt. In der Bărăg~n
Ebene betrăgt die Bewăsserungsbedlirftigkeit4000-4500 m3 Wasser Je
Hektar; diese lVIenge wird zu 6-7 zeitlich auseinanderliegenden Z~it
punkten, ausgebracht. Im Ufergebiet des Jiu Betragt die \Vasserbedurf
tigkeit 2000-2300 m:! je Hektar, die in 4-5 Bev,rasserungsphasen vert
eilt Husgebracht \\i~ird.

:r....1ANOLACHE, c., SĂPUNARU, T., COlCEV, ANA

::'IIANOLACHE, C., SĂPUNARU, T.,

1968, Contribuţii la studiul măsurilor c~;~~~,eC:~~,~~~~~~~:~~,~,;"ă1~~~~e~:~~.negru al sfeclei (Aphis fabae "j

trolling bean aphids (Aphis fabae
Sfecla de zahăr, p. 123-131.

During 196G and 19G77'~s:~i~i~~ri~~~'ni;;
Iloaic and al the Research Il 'o",te,os
of Braşov concerning bean aphid lf\~r~:~ri'iti
were investigated in order ta find e

ing aphid numeric density most ~~1~t,!~ţ;~t~~~~1~~1~~t~~~~Disyston in 30 kg/ha rates applied at
erably reduced aphid density as
10-30 day period. Good results wers
tox R aud Metasystox R produets in a
the number of treatments, two are r~~~~:~riâ2eg
one being applied ataphid colony a
second one at peak aphid infestation.
i$ recommended at tirne of highest in:festalj0l1,
pesticides the 0.1% concentrated Terration
Root and sugar production wasaffected
infestation.

COIFAN, 1"L, ;ŞTEFAN, GH., STRATULA, V.,

1968, Rezultate experimentale cu îngrăsăminte, densităţi şi regim de iri
gare la sfecla de zahăr în condiţiile Cîmpiei Bărăganului şi ale Luncii;
.Jiului, (PesYJIbTaThI OUblTOB C yn06pemmlllH, rycToToH DoceBa Il pe}lm~10M

opoweIlHH caxapHoii CBeKJIbI B yCJlOBII5IX E3p3raBclwi'l paullHHbI li non MbI
peKII )I(I:IY) , A.nalele LC.CS. Braşov, T.I, Sfecla de zahăr, CTp. 115-121.

B pa60Te npoBolVITC5I ;n;aUllble OOhIT06, npOBO!llfBWllXC5I Ha B3p~:lfallclmif
paSlIIiUC 11 B noiillle p. )I(IlY; 3Til !laHllble rr01WSJ:,IBaJOT, Ql0 nyTelll npllMeHeJllW
OITTH!IlH.rlbHoro KOII!nJJel{Ca arpOTeXHIltIeCKHX lIIepOnpU:HTliii, RaK B YCJlOBlUI~

oaparancIwjj paBHllllb1, TaI{ li B yCJIOBIl:HX noihlbl p. )l(ny, no opallmeMOH
C13el{Jle MO)KlIO nOJlylJHTb 04eHb BbIC01we ypo)Kau Kopneii II 04eHh 60JIbLUI.~e
C60pbl caxapa (I4~1Î Tira). OnTllll-laJlbHh'Ie ,ll03bl Ml1HepHJIhnblX y,ll06peHUU,
06eCne4IJBalOmUe BbltOIme Il 3KOHOllUIlJeCI~1I BblrO!lflble ypO)I(aU, CJle,llyIOUl.lle:
JllIll YCJIOBIIJi O.9P.9f<iIlCKoii paJ.HJHHbI - NSfl-I(lOP50K50' aJlJI:H yCJIOBuii nOHM~~
p. )1(I:1Y - Nl2.sP64' Com.IeCTlWe BHcceuUe H3B033 II l>lIlHepaJIhHhIX YJlo6pe.~um
6blJIO 60JIee 3<pepeKTIlBHbl!ll Ha aJIJJIOHU3JIbHOH, 6e!lliOii rylllycoM n04Be I1~.llMbI

p. )l\ny. OUTUM3JIbHaa ryCTOra nOCeBJ - MHUIlMflJiI:>I-10 100000 pacTellliIl Ha
1 ra npll npopblBKe, Ha a6enx OTIblTHblX CTaHUHRX. OI1TtIMaJIhHbIM pe)lmMO~'

opomellIUI 5IBJIfleTC:H llOJl!lep:iKalllle BJla:iKHOCTU Ha ypOBHC 75% DT nOJIeBOli
BJIarOeMKOCTIl, B YCJJOIWl1X O:3p.9raHCKOH p3BllIIHhI .9T3 BJIa){{HOCTb ocymecT
B.TlfleTCll upu OpOCHTeJIbllOii RopMe B 4000-4500 K6M Bo,llbI Ha reKTap, lI..HBa:
eMOH Ii 6-7 nOJIliBOB, a 13 yCJIOBH5IX nauMbI p.)KII)' - TIpn opOCIlTeJIbHOHI
HopMe B 2000-2300 1{6M B0ll..hI, )l3BaeMOH Ii 4-5 nOJlIIBOB.
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MANOLACHE, C,. S)\PUNARU, T., ALEXANDRESCU, SANDA, COICEV, ANA

1968, Contribuţii Ia studiul măsurilor chimice de combatere a păduchehti

negru al sfeciei (Aphis fabae Scop). Beitrăge zum Studium chelnIscher
Bekămpfungsmassnahmen der schwarzen Rllbenblnttlaus (Aphis fabae
Scop,), Analele Le.C.S. Braşov, Bd. I, Sfecla de zahăr, S. 123-131.

Die Versuche zur Bekămpfung van Blattlăusen in Zuckerruben
kulturen wurden von 19G6 bis 1967 in der Versuchsstation Podu-Iloaie
nnd im Forschungsinstitut fur KartoffeI- und Zuckerriibenbau Braşov

·durchgefUhrt und verfolgten clie Festlegung der wirksamsten Prăpara

te sowie der Behandlungskalender. Die beste zahlenmassige Verminci(>
rung der Blattlăuse sichern dic Mittel Solvirex und Disyston, die
in Gaben van 30 kglha wahrend des Aufgangs ausgebracht werden.
'Gegenuber der Kontrolle vermindern diese Mittel clen Blattlăuscbefall

betrachtlich wiihrend 10-30 Tagen. Gute Ergebnisse konnten auch bei
Einsatz der Mittel Fosfotox R -und M~tasystox R in Konzentrntion0Jl
von 0,1 % erzieltwerden, A~s Behancllungsverteilung werden in Brasov
zwei Behandlungen, clic erstc beim Erscheinen der Blattlauskolonien
auf clen Pflanzenblattern und clic zweite zu Beginn des intcnsivsten
Befalls empfohlen. Unter den Bedingungen von Podu-Iloaie solI cine
einzige Behandlung zu Beginn des intensivsten Befalls crfolgeo. Von
den eingesetzten Insektiziden erwies sich das Mittlel Terration in
KODzentrationen von 0,1% als pflanzenschadlich wenn es aui clie
PIlanzen gespritzt wurde. Wurzelertrag und Zuckerproduktion wurden
nur dann ungiinstig beeinflusst, wcnn der BcfalI sehr stariI: war,

MANOLACHE, C., SĂPUN-ARU, T., ,,\LEXANDRESCU, SANDA, COICEV, ANA
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COICEV, ANA,.·.POP;I.,

1968, Contribuţii la studiul combaterii.-vir~zel()rsfeclei
Le.C.S. Braşov, voI. 1, Sfecla d zahărp.1337-I40

In perioada 1965-1067, au fost executate la Institutul de cerce
tări pentru cultura cartofului SI sfeclei de zahăr Braşov, experienţe
pentru combaterea. virozelor sf~cleidez~h~r>IJril1tratarnente_preven
tive aplicate impotriva afidelorvectoClre"j\~~st)nc.?rcatIn a.ce?t
scop insecticidul Metasystox 50%(demetoIl·ş---:--l11etll) .In concenb ?t1e
de O,lOfoŞi in cantitate de GOOl/ha.(3 5~tŢ~piri,dl~ care pnm.~

la aparIţia afi~elor ş~ Ul:mătoareler13petatela..cc~17z11e),pr~cl1m l~l
produsele SolvIrex ŞI DIsyston (tiodeIŢleton) sare <al) .• fost apl:catea
însămînţare în .cantitate de 20 kg/hasatl>lEi>r<1s~Ţir~!n wca:ltl.tate ele
30 kg/ha. Produsele Solvirex şi Disystol1;>EiPliC<ltE:>Jll.~nsamlI1ţare,.au
fost fitoto:xice. ReZlJ ltatele obţinute.au arăt(i.tcă iIlfE;cţule cu A mozal~ul
sfeclei nU au fost influenţate prin tratamente.chiI11i~ea:plicateIrnpot:'~\'a
andelor veetoare. în ceea ce priveşteîngăHJeIlirf?llsfE;clei,s-au obţJout
rezultate bune prin apliCarea tratamelltel()r<ctl ii\tIetasystox: . ~ceste<'l;
au reuşit să limiteze frecvenţa plantel()rîl1g"ălb~l1iţeincondIţIll~ unel
apariţii timpurii a afidelorîn culturUe~esfeclă~i să sporeasca pro~

ducţia de rădăcini şi zahăr cu diferenţe semnificative.

COTCEV, ANA, POP, J.,

During 1965-19G7 experiments were .carriedolItat th.e Resea.rch
Institute for Cereals and TechnicaL PlantsofFundulea;wlth a Vlew
to control virus diseases in sugarbE;eLbYiproPl1ylactic treatments
against carrier aphids, The Metasystoxpestic:ide(dem:-ton:-S-n;.etil) was
tried out at a 0.1 percentage and a 600l/harate«3:-:l spraYtngs, the
first applied at aphid appearance andrepeEit13datalJollt17 days inter
vals) and sa w13re th13 Solvirex and Disyston(tiodeI11eton)products, that
were applied at planting time at a ~O kg/harate,orat<e~ergence at a
30 kg/ha rate. The Solvirex and Dlsystonproducts,apphed at. plant-
ing, proved phytotoxic. Results proved ..•.tha~ slIgCir>beet :rr:OS81C ~as

not affected by chemical treatments apphed~galnstcarner aphIds.
In what conC2rns sugar beet Fusarium.yel1oVls,g()od>r~sulţs:v:ere ob~
tained by treatments with Metasystox.Theysucceeded lnlImltIng fre
quency of yellow plants when aphids appeared earlyinbeet crops and
in significantly increasing root yield.

1968, Contribuţii la studiul măsurilor chimice de combatere a păduchelui

negrU al sfeclei (K pa3pa60nm XIIMlflleClmx IIleTo,uOB 60pb6bI Co cBeIUIOIl]IlfHOii
TJIeii) (Aphis fabae Scop.) Analele LC.C.S. Braşov, T.1, Sfecla ele zahăr,
·CTp. 123-131.

OnbITbI no 6opb6e C TJI5i1l1II IHl caxapnoii CBeKJIe npOaOJI;uJUlcb Il 1966 li
1967 rr. Ha OllbITIlOH CTaHUHH TIo,n;y.I1JIoaJ'ie Il II !3pawoBCIWM HJYlfHO~IlCCJIe,n;o

naTE:.llbCIWM UHCTlnyre KapTo4JeJIeBO,U,CTBa li CBeKJ10Bo,u,CTBa - HI1HKC, C
'lleJIblO yCTJHOIlJleHU5I 1Iau60JIee 3qxpeKTIIBHhIX npenapaTOIl li CXeM o6paUOTOK.
llJUt CHljjI{(~mUI llHCJIeIIHOCTH TJIeii: HUII60JIee 3(Jl1JeKTlIBIIbIMH OIW3aJIIICb o6pa
60TKn IlCXO,n;OB npenapaT3i>1iI Solvirex II Disyston Il ,n;03e 30 Kr/ra. 3a npo
-Me2KYToK IlpeMelHI 13 10-30 ,n;Ber! STH npenaJ'laTbl 3HalfHTeJIbHO CHH3HJIH lfUCJIeH~

HOCTb TJIeii no cpaBHeHlIIo C IWHTpOJIeM. Xopoume pesyJIbTaTbl )WJIli onpb1cKlI
BaJlH5I npenapaTslIllI Fosfotox li Metasystox R Il 0,1% KOHueHTpaUHn. 4:TO
'KSCaeTC5I lfnCJIa o6pa60ToK, Ta ,u,JIll 5parnona peKoMeHAyeTC5i npllMeHel-llle cxe
Mbl C ,u,By1ll5I o6pa60TKaMu - uepBoe npIT n05IIlJIeHIHI KOJIOHHHT.TJeii Ha pac
TeIIIJBX, a BTopoe Il BaliaJie rl.IaI{CHMYllla nOHBJIeUIIll TJleii; Ha OllblTllOH CTaH
nun TIo)l..y-HJIoaiie peKOl'>teH)J.yeTcll npoBe,u,eHHe TOJIbKO OJI;Holl 06pauoTIuI - B
HalfaJle UepHO.ll.a MaKCllMaJlhHoro 3apa}KemI5ITJIHMH. 113 HcnblTblBaDl1IHXC51 HH
;::eK'rHun,uOIl, npenapaT Terration fi IWHIl,eHTpau.IIH 0,1%, npII onpblcIUIIlauulI
·OKa3aJICll q,lITOTOI{CH1lHbIM ,n.JlH pacTelIHii, Yp02l(aii: KopHeH H c60p caxapa CHII
JKaJlHCb JIHUIb fi cJIyqaflx CHJlbHOrO nopameHlf51 Bpe,u,ITTeJleM.

1968, Contribuţii la studiul combaterii
virus disease control in sugar beet),
Sfecla de zahăr, p. 133-140.

virozelorsÎecleide· zahăr
Analele < LCC;S, ·..·..·Braşov,

(About
voI. I,



COICEV, ANA, POP, 1..

1968, Contribuţii la studiul combaterii virozelor sIeclei de zahăr (Beitriige
zu Untersllchungen uber die Bekămpfung von ZuckerriLbenvirasen), Ana
lele Le.C.S. Braşov, Bd. I, Sfeda de zahăr, S. 133-140.

Im Forschungsinstitut fur Kartoffel- und Zuckerrilbenbau, Bra
şov, wurden von 1965 bis 1967 Versuche zur Bekampfung von Zucker
rlibenvirosen durch vorbeugende Massnahmen gegen krankheitsUbertra
gende Blattlause durchgefiihrt. Zu diesem Zweck gelangte das Insekti
zid Metasystox 500/0 (Demeton - S - methyl) in dner Konzentration
von 0,10/0 und einer Menge von 600 l/ha (3-5 Spritzungen, die erste
\văhrend dem Auftreten der Blattlause, die f01genden nach etwa je
17 Tagen) sowie die MUtel Solvirex und Disyston (Tiodemeton), die
in Mengen von 20 kg/ha wăhrend der Aussaat ader von 30 kg/ha
wăhrend des Aufgangs eingesetzt wurden, zur Anwendung. Der Ein
satz der Mittel Solvirex und Disyston bei der Aussaat erwies sich als
pflanzenschădlich. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass Mosaikinfek
tionen der Zuckerrilbe durch die cl1emischen Bekampfungsmassnahmen
gegen Blattlausvektoren nicht beeinflusst werden. Bei der Bekampfung
der Vergilbungskrankheit konnten durch Einsatz von Metasystox:. gute
Ergebnisse erzielt werden. Die Anwendung dieses Mittels, konnte die
Anzahl der vergilbten Pflanzen vermindern, wenn der BlattlausbefaU
friihzeitig auftrat; ebenso bewirkten diese Behandlungen eine Steige
rung des Riibenertrages und der Zuckerproduktion.

COICEV, ANA, POP, 1.,

1968, Contribuţiii la studiul combaterii virozelor sfcclei de zahăr (K paa
pa60TKe Mep 60pb6bI C BllpycHblMlI GOJleSHHi\1Il caxapliOll cBeKJlbI), Analele
Le.c.S. Braşov, 1, Sfecla de zahăr, CTp. 133·140.

B 1965-1967 rr.,r B J3pamoBclwIIi llaYlIHo'ncc.1Je.uoBaTeJlbCIWMIlHcTHTYTe
KapToepeJleBo,UcTBa H CBeKJlOBO,n;CTBa npOBO)lIUIljCh OnblTbI 00 6opb6e cBnpyc
HblillH aa60JleBaHumIH caxaplloii CBeK..TJhI oYTel\l opuMclieIIlifI npe.u,ynpe)lIlTeJJb
llblX oGpa6oTOK npOTlIB TJJeii - oepeuoc1lllKOB BlIpyca. C 3TOii ueJlblO IICObI
TblBaJIC5I HHCel{TllUIf~ 1V1eTaCIIcToKC 50% ()lCMeTOH - S - l\leTlIJl) B 0.1% KOH~

uelITpaUIlH, B jIO.1JntJCCTBe 600 Jl/ra (3-5 OUblpcKIIBauHii, 1I3 IWTOpblX nep130e
upn U05IBJJeUIHl TJIcii, a CJle,n;ylorn;HC - nOBTopHO. npuMepno lJepC3 17 ,n;neii IWiK
)loc), a TaloKe Il openapaTbl COJI13UpeKC li lJ.ncHcToil (TlIo.ueMCTOH), opUllleH51B
umeCH Opn noceBe B lWJlHlJeCTBe 20 Kr/ra IlJlH npu 005IBJJemm BCXO)lOB, B KO~

JIIHleCTBe 30 Kr/ra. TIpmieueHIIe IlOCJle,lJ,HUX ,n;ByX openapaToB UpII DoceBe
OKa3aJJOCh 4>HTOTOI{ClllfHhlM. TIOJJyllelIHhle pe3yJlbTaThl 00I(33aJJII, llTO XllMlIlIec~

Ime o6pa6onUI npOTHB TJleii nepe.uaTlJlIKOB BllpyCOB OKaaaJJHCb uep;eiicTBII
TeJIbllhlMlI UpOTII6 sapa}l{eUliSl I\103allKOii CBeKJJbl. t:{TO KacaeTCfl XJlOp033 C13CI{JJbl.
TO OOJiQ)IUlTeJlhHble pe3yJJbTaTbl ,n;aJl11 o6pa6oTlnr npeoapaTOM MeTaCliCTOKC.
aTU o6pa60TKII CI-l1I3HJIH opoueHT XJIOp03HbIX paCTeHHiI nplI pcumeM OOflBJIelHIII
TJleii Ha noceBaX CBeKJIbl, nOBblClIJIH ypoilwii Kopueii li c60p caxapa, 11 ,n;aJlIl
3I-13 l lilMble pa311lTUbl 00 cpaBuemuo C KOHTpOJIeM.
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POP, L, COIeEV, ANA, ŞTEFĂNESCU, A.,

19138, Contributii privind stabilirea gradului de dăunare a mozaicului
:.sIeclei de zahăr asupra cantităţii şi calităţii producţiei. Analele Le.C.S.
Braşov, vo1. 1, Sfeclă de zahăr, p. 141-146.

Experienţele au fost executate}a Institllt~l de c~r:~etări pentr~
cultura cartofului si a sfeclei de zahar Braşov, lU condlţu de ll1fecţll

'ilaturale şi artific'iale, în cîmp. Rezultatele experimentale obţinute...
scot in evidenţă efectul negativ al mozaicului asupra plantelor de sfecl.a
infectate în mod natural sau artificiaL Plantele atacate se caracten
zează printr-o tendinţă de scădere a producţiei de rădăcini şi frunze,
,o reducere semnificativă a procentului de substanţă uscată (l,5-9,2%)
şi zahăr (6,8-17,90f0), precum şi prin creşterea cOf.lţir:utuluiAd: c~p:uşă

,(6,8-33,3°/0) şi azot vătămător. Toate acestea .c?ntnbu~e ~a~nrautaţl.rea

calitătii producţiei de sfeclă. Asupra producţIeI de sammţa, mozaIcul
a avut de asemenena influenţă negativă, reducînd-o cu peste 700 leg/ha.
Prevenirea atacului mozaieului sfeclei se poate asigura prin respectarea
,distanţei de izolare a culturilor de sfeclă din primul an faţă de semin
ceri. In apropierea semincerilor atacul de mozaic a variat intre 48
si 80010. Reducere pronunţată a atacului s-a constatat pe suprafeţele

:situate la o depărtare de 1000 m de seminceri, unde frecvenţa plan
te lor bolnave a fost de numai 4-170/0.

POP, 1., COICEV, ANA, ŞTEFANESCU. A.,

1968 Contribuţii privind stabilirea gradului de dăunare a moz~icului

sfeciei de zahăr asupra cantităţii şi calităţii producţiei (Contributtons ta
the establishment of injury degree caused by mosaic ta yield amount
.and quality in sugar beet), Analele I.C.C.S. Braşov, voI. 1, Sfecla de
zahăr, p. 141-146.

The experiments were carried out at the Research Institute for
Potata and Sugar Baet Crops of Braşov, under conditions of natural
,and artificial infeetions, in the field. The experimental results empbasize
the detrimental effect of mosaie on the naturaHy and artifidally infect
ed sugar beet plants. The attacked plants show a tendency ta root and
leaf yield decrease, a significant decrease in dry m:'1tter per~entag,e

.(1.5-0.2% ) aud sugar (6.B-17.UOfo) as well as an lUcrease m asn
(6.6-33.3%) aud harmful nitrogen content. AU this contributes ta dete
riorate yield quality in sugar beet. Mosaic also had a detrîment~l

effe<'t on seed yield, reducing it by o:ver 700 leg/ha. Sugar beet ~OSatC

.attack may be prevented by observing during the f!rst year: the. l~o~a~
tian distance from the plantation for seed productlOn. In ItS V1ClUl ty
·rthe mosaic attack ranged from 48 ta 80%. Greatest attacle reduction
was registered in the areas at 1 000 m distance from the plantation
iar seed production, and in these areas the frequency of slck p1ants
was of only 4-170/0.
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POP, 1., C0ICEV, ANA, ŞTEFANESCU, A.,

1968, Contribuţii privind stabilirea gradului de dăunare amo:zaiculuv

sfecleÎ de zahăr asupra cantităţii şi calităţii producţiei (Beitrăqe zur

Feststellung des Schădiqungsgl'ades auJ Ertragsmenge und ~qllalităt

durch das Zuckerriibenmosaik), Analele LC,C.5. Braşov, Bct. 1, Sfecla

de zEl.h5r, S. 141-146.

Die VersucIle wurden im Forschungşinstitut fiiI' Karloffel- und

ZuckerrUbenbau, Braşov, unter naturlichen uud kunstlichen Infek

tionsbedingungen im Feld durchgefUhrt. Die Versuchsergebnisse zeigen

clic unglinstige vVirkung des Mosaiks auf klinstlich und natClrlich infi

zjerte PilanzEm. Die befallenen Pilanzen zeigen eine Verringerung des.

Ertrages eine signifikante Verminderung des Trockensubst:anz~ (1.5

V,2% ) uncl des Zuckeranteils (G,8~17,9j}/o) sowie eiDe Erhăhung des.

Aschen- (G,8~33,30!D) und schadlichen Stickstoffgehaltes. Dieses tragt

zur Verschlcchterung des qualitătsmă.ssigen Riibenertrages bei. Das

Zuckerrubenmosaik tibt gleichfalls eineu ungunstigen Einfluss auf den

Samenertrag aus, um 700 kg!ha vermindert \Vird. Ein l\iIosaikbefall

lG::mn verhindertwerclel1 indem man zwischen Sameniragern und ein

j~ihrigen Pf1anzeneine bestimmte Entfernung berucksichtigt. In der

Nlihe cler Samenl:rager ,schwankte cler BefaH zwischen 48unet 80%_ Der

BetaH l-:onnte am besten auf 1000 m wcit von den Samentragern liegen

ele-n FUiehen verringert werden, da dort die Haufigkeit der befallenen

FfIanzen nul' 4-17% betrug.

POP, L, COICEV, ANA, ŞTEl'ANESCU, /1..,

lfJ68, Contribuţii privind stabilirea 'gradului de dăunare a mozaicului

sfedei de zahăr asupra cantităţii şi calWiţii producţiei (K yCTaHOBJIeHlIlo'

CTenCHl\ Bpc}J,lloro nmHilllHI MO$LlHKl1 CiL\8P11Oii CUel{.'lbi Ha BeJliPIJ1lIY II }(3.

1.JeCTUQ ypO}K851), Analele I.C.CS. Braşov,T.l, Sfecla ele zahăr; cTp.141~146.

OnblThl npono,u.lIJIHCb U opam0J3ClW1,1 1]8Yl[IIO~liCc.'Te,u.omlTe.libcKOMHHCTiI

T)'TC lGljJTOlj)eJleIlO)ICTBIl Il CB0KJ10BO)I,CTB<:l, B yCJIOIHU!X eCTCCTJ3eHHOro li IIC

}(ycCTl1ellHOro 3ap811';emHl B nOJIe. P(3)'JlbTaTbi 3THX OllblTOB UblHl11Hili ue6JJa

ronplWTJ-lOe BJlllHi-lJIe 1I10381lKH KaK Ha eCŢeCTBCHHO, T<1J~ li Ha llCKyCCTBCHHO

3apaiKNlllb1C ei'! paCTellllJi. DopaiKeHHl:>le p3CTeHl1J! npOJlU';IRIOT TeH,lI,CHUUlO CllH·

}KellllJl ypoiK8H IwpHeI1 Il 1I1ICTl>eB, 3Ha' lllMQro Yl\lellbUlellllJI CO,lI,ep,KamlJI cyxoro.

uelUC'CTua (1,5~9,2%) li caxapa (6,8~17,9%), a TatDKe Il nOBbllllemlJI COJlep

jKall\l51 30JlbllbIXBerueCTB (6,8~33,3%) H BpeJllloro a30Ta, BCC3TO cnoco6CT

uyeT YXY;llllE'llIlJO ypOlJ\an CBCI'Jjbl. Ha ypo}]wi'l CClI-Hlll M033111\:a TaK}KellJ',leJIa

OTpnUaTc.'H,IJOe B.'IlH!ll\lC II CHlDl\3JJa era. 60Jlbllle lIelll Ila 700 Kr/ra. npeJJ,ynpe~

Jl\lTb nOflB.'1E'UHe I\103i:JIIIUl caxapHoii cuelWbl IIlO)l\HO nYTei,1 co6moJJ,eHlui 1l30.TJ:5I

UIIII lW1l0CTi1TDtlHOlllpaccToR1I11H ce"lC'f-lHbIX noceUOB nepBoro ro)l,a. B6JI1l311

cellleHHlll\013 CTcnellb nopa:m:eHllJl. IIl03allIwii i<OJleGaJJacb OT 48 p;o 80%. 3a

MenlOe CJJlDIWlllle nOpa}Kemm lIaGJilO,lI,aJIOCb Ha noccBax, OTCŢ051UlmIX Ba

1000 MeTpoB aT Cel\\eHHIIKOB, npWleM ]WJ1l1l leCTBO nopameHllbiX pacTeHllii He

npeBbTU1a.IJO 4-17%.




