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TETRAPLOIDIZAREA LINIILOR DE TIP "O" ŞI ANDROSTERILE
LA SFECLA DE ZAHĂR

LliCRETL\ POP, Z. S-L\~ESCU, C.:\L GEOHGESCU

În anii 1978-1979 5~a.cfectuatllU studiu asupra colchiciui
zării unor 'liniLandrostcrîlc. ,şi de.tip;,O" la·.s{ccIă de' 'zahăr in ···vc
derea tdraploidizării JOL Rezultatele an arătat diferenţe c'Eidente
intrc linii in pri'finţa rezistcnţci lor la tratament cit şi a nşurinţei

cu care elc acceptă tetraploidizarea. A rcieşit de aici necesitatea
de a se modula llletoda şi condiţiile dc colchinizare în funcţie de
materialul biologic supus tratamentului, mai ales cînd acest ma~

terial este reprezentat de linii de mare uniformitate genetică aşa

Cum sint liniile audrosterile şi de tip "O". Rezultatele au dus de
asemenea la concluzia că mod ificările de formă şi de mărime ale
frnn1.clor sint fenomene ce insotesc poliploidizarea şi nu un re~

zultat al ac~stcia. Ele nu pot fi folosite eficient pentru trierea
materialului. Lungimc-a stomatclol" şi mai aks numărul de c1ora~

plast~·. dinstomate sint suficicnt de discriminatorii pentru a putea
fi folosite conjugat la trierea pf(;alabilă a plantclor de sfeclă de
zahtu in generatia Ca.

Modul de utilizare a androsterilităţii citoplasmice în crearea de hibrizi
de sfeclă de zahăr a fost descris de °w e n încă din auul 1943. (O w c n,
1948). Primii hibrizi diploizi creaţi pe bază de androsterilitate (K ahi s,
1949) au prezentat efecte heterozis dovedind valoarea practică a androsleri
lităţii citoplasmice. Posibilităţile oferite de acest fenomen în ameliorarea
sfeclei de zahăr au fost evidenţiate în repetate rinduri (M u r p h y şi

colab., 1950; °w e n, 1954; °w e n si colab., 1954; al de m e-
y e r, 1957). '

De asemenea au fost evidenţiate unele dificultăţi ce se intimpină la
utilizarea androsterililăţii citoplasmicc în lucrările de ameliorare (T o 1 
ma n şi J o h n 5 o n, 1956).

Androsterilitatea citoplasmică a căpătat o utilizare pe scară largă

in producerea de hibrizi diploizi în S.U.A. tn ţările europene marea majori
tale a soiurilor comerciale de sfeclă de zahăr sint hibrizi triploizi la care
forma maternă androsterilă este diploidă, polenizatornl fiind tetraploid
(S t ă nes cuşi colab., 1979). Dat fiind influenţele materne (G e o r
g e s c 11 şi Stă nes c n, 1980) care stau la baza diferenţelor intre
hibrizi şi reciproci, mai ales la încrucişările heteroploide, prezintă interes
crearea unor linii androsterile şi de tip "O" tetraploidein vederea utilizării

lor la incrucişări C11 polenizatori diploizi. Aceaslrt abordare implică cerce-
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Diferenţa

Tratamente

01% 1%
Varianta

Plante care au supravieţuit. tratamcntultii cu colchicină (% din plante tratate)

Nr.
crt. , . •
1 L 17 MS 18,99 17,34 1,65 18,17 a

2 L 18 MS 31,50 7,39 24,11 19,45 a
3 L 19 MS 39,31 18,55 20,76 28,73 b

4 L 20 MS 55,16 39,79 15,37 47,47 c

5 L 21 MS 25,33 5,96 19,37 15,65 a

6 X 34,06 17,33 16,73

7 % 100,00 52,00 48,00

TabelilZ 1

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Reactia plantelor la tratamentul cu colchicină este prezentată în
tabelul!. Tratamentul cu soluţie de colchicină 0,1 % a dat un procent mediu
de supravietuire de 34,06%, variind mult de lao linie la alta (18,99-:
- 55,16 %): Prin mărirea concentraţieide colchicină la 1% procentul m~dlU
de supravieţuirea scăzut la 17,33%din total plante tratate, cu o vanaţle

cnprinsă între 5,96 şi 39,79%.
Făcînd media snpravieţnirii la cele dou" tratamente s-an evidenţiat

diferenţe semnificative între linii în privinţa rezistenţei la tratamen.tnl .cn
colchicină. Astfel linia L- 20 MS a avnt nn procent de snpravleţ11lre

semnificativ mai mare (test Dnncan) decît celelalte linii. Faptnl că această

linie, atît la tratamentul cu 0,1 % cît şi la cel cu 1% colchicină a dat pro
porţiile cele mai ridicate de plante modificate cariologic (tabelul 2) demon
strează că linia este rezistentă la colchicinizare dar În acelaşi timp nu este
refractară la tetraploidizare. Raportînd numărul de plante transformate

Detenninăriles-an făcut în 30 repetiţii la 4 categorii de material sepa
rate în Unna analizelor citologice privind numărul de cromoz0n;.' al p!an
telor tratate cu colchicină si anume: diploid (2n = qx), mlxoplOld de tIpul
(2n = 2x şi 4x), tetraploid (2n = 4x) şi mixoploid de tipul (2n = 4x şi
8x).

Controlul numărului de cromozomi s-a efectuat prin prefixare la tem
peraturi scăzute, fixare în Clark si colorare în aceto-cannin (St ă il e s C li

si K o v a t s, 1967). La cîte 500 plante din grupa diploidă şi cea tetra"
ploidă s-au efectuat măsurători asupra lungimii stomatelor şi determinări
asupra numă rului de cloroplaste din stomateprin colorarea cu LugoU a
celulelor de pe epidenna inferioară a frunzelor. S-au determinat procentele
de plante care au supravieţuit tratamentelor şi procentele de plante care
şi-au modificat nivelul ploidic în Unna colchicinizării.

\"\~\~
I "\ ~~ )

\~\,

tărip'r,:alabileprivind.tetrap~oidizarea liniilor. and.r0sterile şi de tip °prin
colchlnlzare, precum ŞI stablhtatea androstenhtătude-a lungul generatiilor
la nivel tetraploid. ' ,

în lucr~rea de faţă se d,escr~u unele încercări de tetraploidizare a linii
lor androstenle ŞI de tIp ,,0 ' pnn tratare cu colchicină, efectuate în 1978
-1979.

MATERIAL ŞI METODĂ.

S-au utilizat 8 linii androsterile şi 6 linii de tip "O" monogenne. Tra
tamentele s-au ~f~c!ua t pn~ tratare'.' ::îrfului de creştere cu o picătură de
soluţIe. de colchlclna 0,1-11<" atuncI cind plantele de sfeclă se aflau în faza
de cohledoane.

Tratamentele organizate în 4 repetiţii s-au efectuat într-un timp de
8,12 ŞI .15 zIle la temperat,;,ra de 2.3,5° ... 28,3°C. După trei săptămîni de
la tennlnarea tratamentuluI s-aeshmat gradul de modificare a aparatului
foliar după următorii indici;

indicele de asimetriea frunzei defini.t confonn fonnulei (1) (fig.l);
indIcele de alungIre a frurlzel deflll1t pnn fonnula (2) (fig. 1);
suprafaţa fohară a plantel măsurată pe hîrtie milimetrică.

Fig. l-Determinarea indicilor de asimetric şi de alungire a frunzelor de sfeclă de zahăr

dl(dimensiunea mai mare)1 -.Indicele··.. de asimetrie: IAs.·= -':"'-'..:====:.....".:::.:...:::='-
d 2 . (dimensiunea mai.mh.:ă).

2 ~Indiceledealungire:I Al = . L
, d, +d,
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I Somni",,!,"

Difcrenţ;l X
1%

Tralauwntt

0,1%

Tratamente t
--0-,1-0/-.---'---1-%-- . Diferenţa

Plante transformat~ cariologic din total plante viabile

Plante transformate cariologic din total plante tratate

Varianta

Varianta
Nr.
crt.

1 L 17 MS 58,12 60,0 1,88 59,06 a
2 L 18 MS 52,29 "':12,50 9,79 47,39 ab
3 L 19 MS 45,00 37,50 7,50 11,25 b
4 L 20 MS 54,51 63,60 9,09 59,OG a
5 L 21 MS 46,90 28,57 18,33 37,73 b
G X 51,36 4G,43 4,93
7 % )00,00 90,40

1 L 17 MS 10,59 9,33 1,26 I 9,96 a

2 L 18 MS 16,40 2,76 13;64 9,58 a

3 L 19 MS 17,18 6,84 10,34 12,01 a

4 L 20 1\15 29,90 25,30 4,60 27,60 b

5 L 21 MS 11,83 1,70 10,13 6,76 a

6 X 17,18 9,18 8,00

7 % 100,00 5;1.00 47,00

cariologic la numărul de plante care au supravieţuit tratamentului, deci
-care ajung în faza de analiză la microscop, rezultă că liniile L 17 MS şi

L 20 MS au proporţiile cele mai ridicate (aproximativ 59 %) de plante trans
formate cariologic, semnificativ mai mari (Duncan) decît în cazul liniilor
L 19 MS şi L 21MS(tabe1ul 3),

Această proporţie favorabilă se realizează în cadrul liniei L 17 MS
cu preţul dispariţiei unui mare număr de plante atît la tratarea cu concen
traţiade 0,1 % cît şi cu concentraţia de 1%'

Spre deosebire de aceasta, linia L 20 MS s-a caracterizat printr-o
supravieţuire la tratament semnificativ mai ridicată, care inSrl nu a cauzat
o scăderea proporţiei de plante transformate cariologicdin totalul plante10r
ajunse în faza de a fi analizate la microscop,

Aceste rezultate sugerează că între liniile androsterile cercetate există

diferenţe atît în privinţa rezistenţei la tratamentul cu colchieină, cît şi

în privinţa tetraploidizării, Evidenţierea acestor diferenţe este explicabilă

prin faptul că liniile luate în studiu prezintă o uniformitate genetică mult
mai mare decît soiurile şi familiile diploide utilizate în trecut pentrn crearea
de material tetraploid.

Tabelul 3
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Rezultatele cuprinse în tabelul 4 pentru o altă grupă de linii andro
sterile şi de tip" O" ilustreazăde asemenea diferenţe de capacitate de supra
vieţuire la toate variantele, unele liuii suportiud mai uşor tetraploidizarea.,

Efectul tratamentului cu colchicină în faza de cotiledoane se mani
festă macroscopic prin modificări ale formei şi mărimii frunzelor. Astfel,
rezultatele privind asimetria frunzei arată că cele două jumătăţi ale limbu
lui separate prin nervura mediană se dezvoltă inegal în urma tratării cn
colchicină.

Astfel chiar la plantele care în urma colchicinizării nu au suferit
modificări cariologice(fig. 2a) s-a găsit un indice de asimetrie de 2,3 (media
a 30 plante). Pe măsură ce plantele au fost mai puternic afectate de trata
ment s-au înregistrat indici de asimetrie mai ridicaţi şi anume :2,7 pentrn
grupa 2n = 2x + 4x; 3,3 pentru grnpa 2n = 4x şi 3,8 pentru grupa 2n =
= 4x + 8x.

Faptul că laplantelc netransformate cariologic s-au înregistrat indici
de asimetric de pînă la8, sugerează că. defonnarea asimetrică a frunzeIar
este cauzată de tratamentul cu colchicină, fiind un fenomen care însoţeşte

tetraploidizarea şi nu un efect al acesteia. ,. '
Pe lîngă detenninările de asimetric s~a căutat să se mai caracterizeze

fornla frunzei prin indicele de alungire a frunzei la cele patru categorii
ploidice separate în unna examenului cariologic. A reieşit că raportul între
lungimea limbului frunzei pe nervura principală şi lăţimea limbului (în
zona cea mai lată) a scăzut pe măsura creşterii nivelului ploîdic (fig.3).
Aceasta Înseamnă că, pe măsura creşteriinivelului ploidic în limitele expe
rimentate, frunzele capătă o fomlă tot mai rotunjită. Forma mai rotunjită

a limbull1i fruIlzei este o caracteristică cunoscută a formelor tetraploide la
sfeclă de zahăr.

Viteza de creşterea fost de asemenea afectată de tratamentul cu col
chicină şi de efectul acestuia asupra nivelului ploidic (fig 4). Astfel dacă

la plantele tratate dar netransformate din punct de vedere cariologic supra
faţa medie a unei frunze în momentul măsurării era de 26 cm 2 la mixoploi
zii 2n = 2x + 4x era de 23 cm2, pentru ca la tetraploizii şi la mixoploizii
de tip 2n - 4x + 8x să fie de 20,5>şi respectiv 17 cm'.

Măsurătorilemicroscipice au arătat că stomatele plantelor tetraploide
au fost semnificativ mai lungi decît cele ale plantelor diploide, difercnţa

între valorile medii fiind de 9,22, semnificativă din punct de vedere statistic.
Curbele de frecvenţă după lungimea stomatelor deşi, după cum arată

testul X2 sînt foarte semnificativ distincte (fig .5), prezintă O zonă destul de
mare de su.prapunere, ce~a ce face ea această măsurătoare să nu fie suficient
de discriminatorie pentru a putea fi folosită la trierea plantelor diploide
de cele tetraploide.

Numărul.de cloroplaste din celulele stomatelor diferă distinct semni
ficativ la cele dOl,ă categorii ploidice (fig.6). Curbele de distribuţie compa
rate prin testul X' apar de asemenea ca semnificativ distincte, dar ele nu
prezintă zonă de suprapunere. Prin urmare această analiză este mai discri~

minatorie avînd o putere mai mare de rezoluţie.

Fig. 2 - Variaţia indicelui de asimetrie la diploizi, mixoploizi şi tetraploizi
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A studyconcerning the tetraploidizationof ~MS and "O"-type lines by colchicine
treatment was carried out in 1978-1979.

The results showedmarked differences ,among lines. concerning tlleirresistancetotl1e
-colchicine treatment and their ·.ability' to· accept tetraploidization. It· 1'5 therefore nece."Sary

Summary

TETRAPLOlDIZATION OF SUGAR BEET MS AND O-TYPE LINES
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CONCLUZII

Rezultatele studiului de faţă duc la următoarele concluzii:
1. Liniile androsterile şi de tip "O" de sfeclă de zahăr rezistă la trata

mentul cu co1chicină şi acceptă tetraplbidizarea în mod diferit în funcţie

de genotip. Rezultă necesitatea ca, în cazul unor linii de mare uniformitate
genetică să se tatoneze condiţiile cele mai eficace de tetraploidizare (con
centraţia soluţiei de colchicină, durata tratamentului, temperatura etc.).

2. Tratamentul cu soluţie de colchicină modifică forma şi mărimea

frunzelor în generaţia C,. Aceste modificări sînt elocvente dar nu suficiente
pentru aprecierea reuşitei tratamentului de tetraploidizare,

3. în generaţia C, atît lungimea stomatelor cît şi numărul de cloro
plaste din stomate prezintă diferenţemarcante la tetraploizi faţă de diploizi.
Aceste determinări, efectuate simultan pot fi utilizate cu suficientă precizie
la trierea prealabilă a plantelor de sfeclă de zahrtr supuse colchicinizării,

înaintea examenului cariologic .
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între lungimea stomatelor şi numărul de cloroplaste din stomate
există o corelaţie strînsă (r= O,84) iar coeficientul de regresie (b 0,89)
sugerează utilitatea ca ambele determinări să se facă simultan, iar rezultate
le să fie folosite conjugat pentru trierea prealabilă a plantelor de sfeclă de
zahăr în Co.
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ta modulatc tlIe method and the cQnditions of treatrncnt according ta the particular biologica}
material subjected ta treatmcnt, especiaUY when it consists of HllCS of great genetic unifor
lliity such asMS and "O"':'"type lincs.

It \Vas alsD eonc1uded that t~e modification oi Jeaishape and size are Ilot the direct
result of thepolyploidization and consequcntly arc not reliable for estimation of the treat
ment efficiency.

Stomatallength aud particularly the chloroplast liuŢIl))crin stOlnata are sumeie-nily
discriminatlng ta be used for a preliminary SCreening of tlIctr'ealed sugar bcet plants.

LA TiETRAPLOîDISATION DES LIGNES DU TYPE "O" ET
ANDROSTERYLES ALA BETTERAVE SUCRIERE

Resume

Enhe 1978 et 1979 il ete entreprise un ctude cOllcemant la. colchycinisation de certaines
lignes audrosteryles et du type "O" a la betteravesucriere, visant leur tetraploidisatioll.
Les resultats ont montre de fortes differences eutre lcsligues quant â leuT resistance au trai..
tement, ainsi qu'il la facilite avec laquelle ellcs accepteraient la tetraploidisation.

Il enestressorti la ,necessite de modulerla methodeet les· conditiollS de caIchynisa
tian, suivant le materieI h;olagique, sur le traitemellt,notammentJorsqtle ce materieI est
represente par les lignes degrande uniformite genctique,tel1esque sont les lignes andro
ste,ryleset du.type ,;0".·, ;

Les resultats ontInoutTe aussique . les modificatious de forme et de graudcur des
Ieuilles etaient des phenomenes qui accampagnaient laployploidi5ation, ei non un rcsultat
de celle-ci. E!1es ne pourraient pa~ cire lltiIisees de maniere eificace dans k iri du materieI

Lal0l1geur des stomates,llatainm~ntle boIIlhre des chloraplastes dans les stomates, son.
aS5ez .discriminataircs pour pauvoir Ctre utiHsees de fa\OIl cnniuguee lars du tri realabIe des
plantes des betterave Sllcricre dans. la. gCI1t>ration Co•

DIETET~APLOIDIS!ERUNG DER"O~'-TYP UNIEN UND MANNUCH
STERILEN UN!EN BEIZUCKERRUBEN

ZusammenfaS511ng

In den ]o.hren 1975~ 1979 wurden Untersuchungcn liber die Calchizinisierung mănlllich

steriler und "O"-Typ Linien van Zuckerriibcn him:;ichtlich ihrer Tetraploi(lisierung ausgeftihrt.
pieErgebni5sczeigtenauffalen~eUnterschied~ zwischellden Linien hinisichtlich ihrer Re
sistem; gegeniiber der Behandlllng als auch der Leichhgkeit mit der sic die Tetraploidisie~

rung eingehen. Daraus folgt die Notwendigkeit dic Methode und dic Bedingungen dcm zu
behandelllden Material unzupassen, vor allem wenu, dies Material Liniell von haher genc~

tischer Einhcitlichkeit wie măunlich sterile nnd "O"-Typ Linien darstcllt. Die Ergebnisse
fiihrten zur Schlussfolgerung, da,ss die From ~ nud Grosseveranderungen der BlfltterBegleit
~rşcheinungenderPoliploidisierung und nichtein Ergebnis dieser darstellen, Sic konnen nicht
effizient zur Materialauslese verwendet werden, Dk L1.n~e der Stomataund vor aUem die Zahl
derChloroplaste1l' <],115 del1Stomatasind ausreichenddiskriminierend, "m eine Vorauslese
der ZuckerriibenpfIanzen in aer Generation Co. vorzunehmen.

TETPADJlOl1,ll}13AIIII51 JII1HI1J!I nmA "O" 11 MY)RCI<I1CTEPI1
JIbHblX JII1HI1J!I CAXAPHOJ!I CBEI<JIbl

PC310.ue

B 1978--'-1979 rr. npOOO)l,HJlHCh HCCJIeJlOBSBlHI. nO o6pa6oTKc KOJIXlJllllHOM lleKOTopbLX

My)KCKHC-TepUJIbHJ.JX JIllHHll H llHlIHIi nwa O caxapHofI cneKJIbI, C UeJlLlO IIX TeTp:anJIO)l,lIa3UHII .
DOJiytJeHllbIe peayJJnTaTbI nOKaaaJUI HaJllIlIne aaMeTHblX paaHliU MeIK.u.y.'llI1I1UlMlf J{~.K II OTlIO
ll1eHlHl HX yCToiillUBOCTH J{ TaKoH o6pa6oTKe, TaR II II OTHOllleHlIU JlerKQCTIl, C KOTopon 0l-11I no~~
lIUH5110TCB TeTpanJIOUllHaaulIlI. 3ro TIOJ{3a3JIO ue06XO)J,UMOCTb HSMeHeHlt.H lI1eT01l0B 11 YCJ10mllf
06pa6oTKH I{O.IlXllUHHOM, B S3BUCH}.IOCTl1 ar xapaKTepa OnOJiOrHlIeClwro lIJaTepnaJIa, Il oco6eHM
HOCTH eCJJH OH COCTOHT ua .rJIumii, lIMelOlll,I1X sHalluTcHbHylo reEenFlecKy10 IlblpOBUClHIOCTb, KJK
3TO HaOJJlO;laeTC.H v !l'ry)l(CKHCTepHJlbJ{bIX JIUBHi'1 H JIHlIlfil nma O. DOJlyllCUHhlC peaYJIbT8Tbl
npHneJIn T;'10I(C K - BblBO)l,y, qTO Ha6mo)l,BIOlUHecn npH .9TOIII ll311teHellH5I cPOPMbl H neJl1PIIHlbl
JlIlCTbC'B npe)!.cTaBJHHOT co6oil nllUlb conpOBm1(}J,310lll,He nOJlUnJIOHJJ,H3ClUIIIO 5lBJIeIIlUl, a HC' C'e
peayJlbTaTbl. 3THMH H3MeHClJ1l5UI'IH llC'Jlhal1 :9q)(pel\TIlBllO nOJIbaOB3TbC51)l,JI51 COpTHpODKIl MaTepllaJIa .
.il..llHH3 YCTbllU Il, B QCoGeHHocTH, KOJIlItlCCTBO xJIopOn,nacTOB B yCTbHUaX, 5IBJI51IQTC51 )l.OCT~TOIHlO

xap~mTcpublMH np1l3HaI{<lMH lV151. COD!lleCTHOro }IX UClIO.lJbSOB<lflli51 UpB npC)l,BapHTeJIbllOH cop

THPQBKC pscTeHllii CBXSPHOH CBCI\Jlb1 il nOKOJleH1Hl Co ·
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CERCETĂRI PRIVIND VARIABILITATEA GREUTĂŢII RĂDĂCINII

ŞI A CONŢINUTULUI îN ZAHAROZĂ LA FAMILII DIPLOIDE
ŞI TETRAPLOIDE PLURIGERME ŞI LA HIBRIZII OBŢINUŢI

PRIN îNCRUCIŞAREA LOR

1. GHERMAN

în lucrare se analizează variabilitatea greutăţii rădăcinii
şi conţinutului in zaharoză la familii tetraploide plurigerme, di
ploide şi hibrizii. diploizi, tetniploizi şi poliploiziobţinuţiprin
încrucişarea lor înconcliţii diferite de mediu (5 localităţi). Fami
liile şi hibrizîi diploizi plurigermi studiaţi au cea mai mică va
riabilitate a>greutăţii rădăcinii şi conţinutului in zaharază dintre
combina.ţiile studiate.

La materialul diploid şi tetraploid plurigerm studia.t se
observă o tendinţă de scădere a variabilităţii greutăţii rădăcinii

la hibrizi comparativ cu familiile parentale.

Sfecla de zahăr este o plantă caracterizată printr-o variabilitate foarte
mare a tnturor caracterelor. Variabilitatea mare a caracterelor sfeclei deter
mină dificultăţile extrem de mari ce stau iu calea cercetărilor genetice
şi explică de ce cuuoştinţele genetice referitoare la această plantă sint redu
se şi puţin aprofundate cu tot numărul mare de studii efectuate.

Stndii asupra variabilităţii, greutăţii rădăcinii şi conţinutului in
zahăr la sfeclă an fost făcute de S c h n e i de r (1939); Sa w i t z k Y
(1940); C o e, H o g a b o am, M u m for d (1964); P o w e r s şi colab.
(1958); Mag a s s y (1971); Neg o v ski şi colab. (1971); A rf i r e
şi Paraschivoiu (1971);Codrescn şi colab. (1972); Smith
şi colab. (1973), Re d d y, C o,m s toc k (1976).

Autorii citaţi au constatat o variabilitate foarte largă a caracterelor
studiate in funcţie de natura materialului studiat şi de condiţiile de mediu.

întrucit in literatura de specialitate nu sint citate studii compara
tive a variabilităţii celor două caractere la familii şi hibrizi cu grade
diferite de ploidie, in această lucrare ne-am propus analiza variabilităţii

greutăţii rădăcinii şi conţinutului in zaharoză la familii diploide, şi tetra
ploide plurigerme de sfeclă şi la hibrizii obţinuţi prin incrucişarea lor în
-condiţii diferite de mediu.
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Ar,: 50015·10 901,244.'3_
14

,-7" +H,7'1' +77'~ =2i',~ooo.§ 133' 410 1020 G(,':;,7 29/i - -,J
,;:1 (AXB) F 1 670 850 747,6 S,l -36,1"QD _21,4°"" _28,7°00 ~43)9oao

~ (A;:.<B)F:: 650 1480 1063,7 30,3 -H.oo + 0.7 - 6,6 ~21,800Q
~ (A)~B)B 700165011-18,7 31.,1-\_12,5° ,-2,2 -5,1 _20,3°00

__ I,(:.,\:.X:..::-J1.:.)J~'.:.,J_'_I__4_5..:..0 ,1_2_8_0'1,_9_1'_7_,5_1~2_5_.7_1.-~1~,8 .~G~oo_li .-__3_,9__ ,__1_1_,2_0_1_-~2_G_.4_°00

A ~ 580 1 000 7~il,8 19,5 - ~ IO,S _ 5,4 - 6,9
D:') 600 1,.sO 951,2 30.3 + lO,8 - + 5,4 T 3,9

5 (AxB)F1 370 1450 758,7 -14.9 '""-')54*** -1.-1-'1 Gol' +20,0*** +18,5**
:; 31 F J"'70 lG1\O 998.7 3iU) -~i9:t** -+- 8:3 +13,7* +12,2*" (Ax] '" 7 1 8 (,rY. {AxB)B 420 1480 763,7 35,0 -'-115** --l- 4, +10, +,1

__I.-,(:-A:..:>.:.(--,-13)13_.B_I_4~0_0_1_O~O_[l __G_49_._3~1__2_G_.2_ +_«_7_'-,-,4-",1=--1-+,-:.I'c.J_+_-_0~,2_

-1- 6,9
+ 1.0
+ 6,2
-10,9
-3,8
- 7,0

- 1,7
-10,8

- 0,1
_ 14,6°
- 8,6
-H,P

- 9.8
- 7,0
-10,6
+ 0,4
+ 12,9"
- 3,9

Tabelul 1

I R Polii
media
p~rillţi

+ 3,0
~ 2,9
+ 2,3
_14,8'
- 7,7
-10,9

+ 5,2
_11,9"
- 4,8
- 8.0

+ 5,9

- 2,8

+ 10,7
- J,S
-1- 2,2
- 3,3

+ 9,1

- ),9

- 0,7
_17,8"0
-10,7
-13.9"

41.0
35,1
-j(l,3
" ,~,),-

30.3
27,1

3fi,9
27,8
38.5
21,0
30,0
2-l,5

22,7
25,5
21,9
38,9
45,4
28.0

628,0
1 160,0

691,0
651.0
847,0
570,0

1049,0
1 103,0
1014,0
1065,0
1230,0
1094,0

1266,6
1222,0
1002,6

905,3
838,0
626,G

1000
1620
1 130

980
1200

750

18fiO
1 iOD
1 490
1470
1 850
1580

1 780
1800
1 390
1830
1520
960

570
600
480
690
610
j()O

3·10
500
400
450
J80
350

GGO
640
660
470
330
410

1""1""1. lllÎ;I.gmax. g .
Familii
~î hihrid

A ~"!

B6"'
(AxlJl1',
(Ax13) 1',1
(A X 13113
(A X llIB.13

A 'i?
B d'
(Ax lJI F,
(.~x III F,
(Ax BIE
(AxBllJ.B

A '2
B,j'
(Ax13)F,
(AxB) F,
(AxBIB
(A:< l31B,n

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

tn acest studiu s-au utilizat ca material initial 3 familii diploide
plurigerme şi 3 familii tetraploide plurigerme de 'sfeclă de zaMr, toate
fanliliile utilizate avînd capacitatea de combinare generală şi specifică
bună. Prin încrucişarea a cîte dou~'t a celor 6 familii s-au obţinut unnătoa
rele 3 tipuri de combinaţii:

~. 2x pluri. 2x pluri
~ 4x pluri. 4xpluri
-,-·4x pluri. 2xpluri
în cadrul fiecărei combinaţiis-au 9bţinut hibrizi F, şi F~. La combi

naţiile 2xpluri. 2xpluri şi 4xpluri. 4xpluri s-au obţinut şi BC, şi BC. rezul
taţi din retrOÎncrucişarea hibridului F, Cu polenizatorul (familia taU,).

încrucisările si verificarea materialului in culturi comparative s..uu
făcut În pe':ioada '1971 - 1976. Familiile parentale şi hibrizii obţinuţi
prin încrucişarea lor au fost verificaţi în culturi comparative executate la
r.c.C.S. Braşov, r.C.C.P.T. Fundulea, S.E.Tg. Mureş, S.E. Secuieni şi
S.E. Oradea. La Fundulea şi Oradea verificarea s-a făcut În condiţii de
irigare.

FiecarevariantăafOstsernănatăpeo purcelăformată din două rînduri
cu lungimea de 11 m, distanţa între rîndurile de plante a fost de 50 cm şi
20 cm distanţă Între plante pe rînd. Toanma la recoltare au fost luate pri
mele 25 de plante de pe al doilea rînd al fiecăreiparcele, fiecare rădăcin"
a fost cÎntărită individual si i s-a determinat continutul în zaharoză ('S
polarimeţrice) folosind met~da digestiei apoase la' rcce dup,' Sac h s le
Do c t e.

Coeficientul de variabilitate s-a calculat folosind relaţia S %
= 8.;;0 (C ea po i u, 1968).

Coeficienţii de variabilitate ai hibrizilor au fost comparaţi cu coefi
cienţii de variabilitate. ai familiei mamă, tată, media celor doi piirinţi şi
cu soiul R Poli 7 (soi poliploid plurigerm raionat). Pentru determinarea
semnificaţiei diferenţelor intre coeficienţii de variabilitate s·a folosit anali.
za varianţei. !

REZULTATE OBŢINUTE

Aşa cum rezultă din tabelul 1 greutatea rădăcinii la familiile 2x pluri
şi hibrizii rezultaţi prin încrucişarea lor variază Între minim 330 g (Ia Tg.
Mureş) şi maxim 1 860 g (Ia Oradea), cele mai mari valori medii alefamili
ilor şi hibrizilor fiind înregistrate la, Oradea şi Fundulea În condiţii de îri
gare.

Coeficienţii de variabilitate ai greutăţii rădăcinii variază între mi
7

nim 8,2%şi maxim45,4%cuo amplitudine de 37,2%, deci avem o varia.
bilitate mare a greutăţii rădăcinii la materialul diploid luat în studiu.
Totuşi În condiţiile de la Braşov şi Fundulea familiile şihibrizii diploizi
au coeficienţii de variabilitate mai mici ca ai sohilui R Poli T.tn aceste

DL 5% = 11,1'9
1% = 14,9'l

0,1% = 19,4:1

dOU{l localîtăti 'hibrizii au coeficicnţiic1evariabilitatcrnai mi~i c~ ~e.dîa
coeficicnţilor'celor doi pin-inţi, ~oef~cicnţii ~?,variabi!itatc al 111~nZllor
fiind apropiaţi de valorile ~oefiClenţllor famlllc..' l?ole~l1zatoare (tata)." .

Hibrizii diploizi ~tu;dlaţl au gl~cutat.ea.radaCl~ll mUlll111fonn.'l c~
fUlniliile parcntale, deCI .e~ se pretca~a. mal bllle la reeoltarea meCanIza ta
si la prelucrare În fabncile de zahar. ." ,,' '.
' După S p r a g II e (1966), 11ccesitatea uneI. ';ll1:?rm;taţl, r;dlcate :
productiei va impune crearea de hIbnzI. în cazul ~f~~le: t~e~u.l.c ~<l se ,cre
eze hib'rizi cu o uniformitate cît mai mafe a greutaţl1 rad;:lClnll ŞI conţl11U-
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Tabelul 2

Limitele de variaţie şi coeficienţii de variabilitate ai greutăţii rădăcinii la familiile 115}71
şi 137/71 (4x pluri. 4x pluri)şi hibri:di obţinuţi prin încrucişarea lor

~ului în zaharoză pentru a reduce şi pe această cale pierderile în fabricatie
m fabnclle de zahăr. '

. Greutatea rădăcinii la familiile 4xpluri si hibrizii rezultati prin în
cruCIşarea lor (tabelul 2) yaxiază î~tr~ minim'240 g (Ia Braşov)' şi maxim
2 740 g (la"Oradea). Famllllle ŞI lubnzll studIatI realIzează cele mai mari
valon medll ale greutăţii rădăcinii la Oradea şi'Fundulea si cele mai mici
la Braşov, '

oCoefici,e1.1Jii ~e Ya1~i~?ilitatc :rariază între IniniIn 24,2 o~ şi 11laxim
53,7.10' f,aml1lJley lubnzu, 4x plun avînd O variabilitate mai mare ca fa
mllule ŞI lubnzll dJplolzl m toate cele 5 10calităti, .. ' .

La Braşov hibrizii tetraploizi plurigenni studiaţi au coeficienţii de·
variabilitate mai mici ca ai ambilor părinti si ca ai soiului R Poli 7.

Tendinţa,de scădere a variabilităţii' g~eutăţii rădăcinii la hibriZI
faţă de familiile parentale este semnalată şi de Neg o v ski şi Bol e~
Iov a (1971) în condiţijle din Ucraina. Prin încrucişareafamiliilor 4xplur i
cu familii 2xpluri rezultă două tipuri de hibrizi. Cînd familia 4xpluri este
mamă şi 2xpluri este polenizatOl'şi recoltăm sămînţa ,numai de pe mamă.
vom avea un hibrid poliploid format din plante 3x şi 4x. Cind 2xpluri este
mamă şi4xpluri este polenizatorşi recoltăm sămînţa hibridă numai de pe
mamă (fonna 2xpluri) vom avea un hibrid fOlmat din plante 2x şi 3x.

în cadrul acestei combinaţii, s~au luat în studiu hibrizii F, (4x.2x)
şi F, (2xAx) , precum şi hibrizii F2 ai celor 2 încrucişări. Nu s~au făcut
COlnparaţii cu hibrizii rezultaţi din retroîncrucişări,deoarece aceştia conţin
un număr mare de plante aneuploide şi în practică nu sînt folosiţi.

Greutatea rădăcinii la familiile 4xpluri şi 2xpluri şi hibrizii obti
nuţi priu încrucişarca lor (tabelul 3) variază între limite farte largi (minim
170 g şi maxim 2 760 g), aceste limite sînt mai largi la familiile şi hibrizii
diploizi plurigermi si familiile şi hibriziitetraploizi plurigermi.

Cocfidenţii de variabilitate ai greutăţii rădrlcinii au valori mai mari
ca la familiile şi hibrizii diploizi şi valori mai reduse ca ai familiilor şi
hibrizilor tetraploizi plurigenni.

în toate 5 localităţile hibridul F, (AxB) (4x.2x) are greutatea medie
a rădăcinii mai mare ca hibridul F, (BxA) (2xAx), deoarece hibridul 2x.4x
are în c01l1ponenţa sa plante 2x care au în general o rădădnămai mică ca
plantele 3x şi 4x.

Aşa cum rezultă din tabelul 4 conţinutul în zaharoză la materialul
diploid plurigenn variază între limite foarte largi (9,1 'S ~ 21,00 S), această
variaţie fiind puternic influienţată de condiţiile de mediu. Astfel, conţi~
nutul minim de zaharoză de 9,I'S a fost înregistrat la Oradea în condiţii
de irigat, iar conţinutul maxim de 21,O'S la Braşoy.

Analizînd conţinutul în zaharoz" al familiilor şi hibrizii în cele 5
localităţi rezultă că cele mai ridicate Yalori s~au obţinut la BraşoY unnat
de Secueni, Tg, Mureş şi Fuudulea şi cele mai scăzute valori s~au obtinut
în condiţiile de la Oradea. '

. Hibridul F, rezultat din incrucişarea celor 2 familii 2xpluri are un
conţmut de zaharoză mai ridicat decit media celor 2 părinţi, deci manifestă
fenomenul de heterozis îu 4 din cele 5 localităţi, iar la Secueni este egal
cu media celor 2 părinţi.

La hibridul F. conţinutul in zaharoză este mai mic ca la hibridul
F, în 3 localităţi, iar la BraşoY şi Oradea este mai mare cu 0,1 ~ 0,2'S.
ca la hibridul F, (diferenţe nesemnificative). '

La Braşov, Tg. Mureş şi Secueni familiile şi hibrizii au coeficienţii
de vaxiabilitate ai conţinutului în zaharoză cu valori sub 10 %' deci avem o'
variabilitate mică a acestui caracter, la Fundulca şi Oradea în condiţii de·
Irigare se manifestă o variabilitate mijlocie a acestui caracter (sub 20%).

Valorile coeficientilor de variabilitate obtinute de noi la materialul
2x pluri sînt mai ma~i ca cele obţinute de Sc h n e i d e r (6,5 %) şiDL 50/0V = 9,27

1%= 12,76
0,1% = 16,62

I I
Dikrenţe ale s% faţă de:

X ;% -----;~~~mediaI ""/ c" ImiII. g 111[\,\. g
Familii
~i hihriziLoc I

ma\ll,l t;:ltă
părinţi

R Poli 7

A ~ 390 1 590 853,2 39,5 - + 3,7 + 1,9 +0,9
> BO 300 1050 637,6 35,8 - 3,7 - - 1,8 2,8
o (AxBI F, 240 1270

-.' 903,2 26.6 _12,9°0 - 9,2 _11,0° ~ 12,0°

" (AXB) F," 420 1300 784.4 26,6 _.12,900 - 9,2 _11,0° ~ 12,0°
P< (AXBIB' 320 1040 613,2 29,2 -la,3° - 6.6 - 8.4 9.4

(AxBIB.B 410 1 630 855,2
-

34.4 - 5.1 - 1,4 - 3,2 - 4.2

". A ~ 430 1430 792,5 35,3 - _}4,lo0 - 7.0 + 2,8
"" Bel' 380 2020 946.2 49,4 +14,1**
" (AXBI F, 390

- + 7.1 +- 16,9

"
1600 776.2 44,3 + 9,0 - 5.1 + 2,0 + 11,8*

(AxB) F, 500 1400 775,0 35,6 + 0.3 ~ 13,8°0 - 6.7 + 3,1

'" (AxBIB 420 2 170 925,0 53.7 +18,4***

""
+ 4.3 + l1:î* +21,2***

(AxBIB,B 400 1 400 831,2 38,2 + 2,9 _11,2" - 4.1 + 5.7

A ~ 430 1 100 700.0 27,7 - + 2.8 + 1.4 + 1,3
'ii Bo 420 1030 687.5 2-1,9 - 2,8 - - 1.4 - 1,5

" (AxB)F, 440 1630 930.6 40,8 +13,1**
"

+ 15,9** + 14•.5" + 14,4"'*
u (AxE) Fa 450 1600 915.0" 40.0 +12,3**, +15,1"'* + 13,7"'* + 13,6**

rn (AxJ3)B 430 1420 740.0 33,7 + 6.0 + 8.8 + 7,4 + 7.3
(AxBIB,B 470 1 800 827,0 41,9 + 14,2 ** + 17,0*** + 15,6** + 15,5**

A~ 580 1200 926,2 24.,2 - _10,1° - 5.0 _27,l)<lOO
d J3el' 610 1 890 1240.0
% (AxB) F,

34.3 + 10.1" - + 5,1 _17,8°00

'tl
500 1 700 1092,5 41.0 + 16,8*'~* + 6.7 + 11.8' -11, il'

" (Ax B) F, 700 1850 1 040.0 36.4 + 12,2* + 2,1 + 7,2 _15,7°0

"r=. (AxBIB 620 1600 975.0 33.4 + 9,2 - 0.9 + 4,2 _18,7°00
(AxBIB,B 480 1570 938,7 39,2 +1.5,0** + 4.9 + 10,0* _12,9°°,

A ~ 460 1360 770.9 43.0 - - 0.4 - 0.2 + 8.9

" Bel' 550 1 140 1311,8 43.4 + 0.4 - + 0,2 + 9.3
" (Ax B)F,'tl 500 1260 835.4 29.8 _13,200 _ 13,6°0 _13,4°0 4.3
"

-
" (AXB) F o 860 1 740 1376,3 44.4 1.4

O (AxB)B'
+ + 1.0 + 1.2 + 10,3*

880 2060 1 378.1 26,8 _16,2°0 :":""16,6000 _16,4° 0 - 7,3
(AXBIB.B 720 1520 1067.2 25,8 17,ZoGO 17,6°00 17,4°00 8,3
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Tabelul 3

Limitele de variaţicşicocf.icienţiide rariabilitatc ai greutăţii rădăcinii la familîilc
18/71 (4x pluri)şi452j71 (2x pluri).~i hibrizii obţinuţi prin încrucişarea lor

S a v i t z ki (5,8 %), care au verificat îusă. uumaihibrizii 1", diploizi
Într-o siugură. localitate.

Familiile şi hibrizii 2x pluri studiaţi de noi au În general o variabi
litate mai mică. a conţinutului În zaharoz'L ca soiul R Poli 7.

Hibriziidiploizi studiaţi au în general în toate localitrtţile coeficienţi
de variabilitate mai, mici ca media familiilor parentale şi, În, special mai
lnici ca ai familieimamu.. Această variabilitate mai redusă a conţinutului

în zaharoză la hibrizi arc mare importanţrt practică, deoarece se poate asi
gura o extracţie mai bună a zahărului în fabrici, cu pierderi tehnologice

Tabelul 4

Limitele de variaţie şi coeficienţii de variabilitate ai conţintului in zaharoză la familiile
438/71 şi 450/71 (2x MM. 2x MM) şi hibrizilor obţinuţi prin încrucişarea lor

p nn 1

A 7- 13,6 18,0 15,2 8,8 - -1- 2,8 -1- 1,4 - 1,5

Ber 13,9 16,3 15,0 6,0 - 2,8 - - 1,4 - 4,30,
2,1Q (AxB) F , 15,1 19,4 16,6 8,2 - 0,6 -1- 2,2 -1- 0,8 -•.

e
(AxB)F, 15,2 18,9 16,7 6,8 2,0 -1- 0,8 - 0,6 - 3,5,ţQ -
{AxB)B 14,1 21,0 16,8 9,2 -1- 0,4 -1- ' ? + 1,8 - 1,1J,_'

(AxB)B.B 15,3 17,5 16,7 3,8 - 5,00 - 2,2 - 3,6 - 6,jOO---
A 9 11,0 16,1 14,6 9,5 -, -1- 3,8 + 1,9 0,0

"'- Ber 14,1 16,8 15,5 5,7 - 3,8 - ~ 1,9 - 3,8
<:J

2 (AxB) F, 15,2 17,6 16,1 3,7 - 5,8"0 - 2,0 - 3,9' - 5,8"°
~

(AxB) l', 14,3 16,0 15,1 3,1 6,400 2,6 4,50 6,4°0- - - -
'"H (AxB)B 13,3 17,1 15,0 6,4 - 3,1 + 0,7 - 1,2 - 3,1

(AxB)B,B 15,1 17.8 16,5 4,9 - 1,6°° - 0,8 - 2,7 - "1,60--
A 9 12,8 18,0 15,8 10,2 - -1- 0,9 -1- 0,5 -1- 3,6

Ber 12,9 18,7 16,1 9,3 - 0,9 ~ - 0,4 -1- 2,7

" (AxB) F , 13,4 18,5 15,9 8,6 - 1,6 - 0,7 - 1,1 -1- 2,0o
c
" (AxB) F, 14,3 17,1 15,7 6,2 - 4,00 - 3,1 - 3,5 - 0,1,:.J

lfJ
(AxB)B 15,5 18,9 16,9 8,1 - 2,1 - 1,2 - 1,6 -1- 1,5

(AxB)B.B 11,8 19,0 16,7 6,4 - 3,8 - 2,9 - 3,3 - 0,2

A 9 11,8 17,2 14,6 14,2 - -1- 8,0*** -1- 4.0* 0,0

Ber 16,9 20,0 18,4 6,2 - 8,0000 - - 4,00 - 8,0""0ro
-" (AxB) F , 15,3 17,9 16,5 4,4 - 9,9000 - 1,8 - 5,8°° - 9,0000e
'O

4,40 3,6 0,1 4,40c (AxB)l', 13,9 19,1 15,8 9,8 - -1- - -Q

"' {AxBlB 12,7 17,5 14,4 11,2 - 3,0 -1- 5,0 -1- 1,0 - 3,0

(AxB)B.B 14,2 19,0 16,0 8,8 - 5,4°0 -1- 2,6 - 1,4 - 5,ioO

A 9 9,8 13,2 11,2 10,2 - - 0,2 - 0,1 -1- 3,0

Ber 10,9 15,0 13,0 10,4 -1- 0,2 - -1- 0,1 -1- 3,2.
ro

(AxB)l', 9,1 15,9 5,7** 8,8***o 12,7 16,0 -1- 5,8* * -1- 5,6* * -1- +'O
ro

(AxB)l', 13,8 7,0°00 7,2°°0 7, 1°<>0 4,00" 12,4 12,9 3,2 - - - -O
(AxB)B 10,9 15,5 13,4 8,8 - 1,4 - 1,6 - 1,5 -1- 1,6

(AxB)B.B 12,8 11,9 13,7 5,4 -1- 4,80 - 5,0° - 4,90 - 1,8

I
5°./. I__~~-;:-I)_if:-":-":-":-" _"l-;":-'"'::Y'..,f..,";."..,'..,l",',--~--

.... ...... 1 1 medÎiI!; '1
Illlillll! 5 tată!; )- . Ii Poli. 7I GL " Ce. ImiI), g ... max. g

Fa/niliile
~i hibrizii

j.arlll

A (ix plud) 430 1070 70S,3 24,6 - - 7,0 -3-;5 ':""14,00
, B (2x pluri) 420 1260 716,6 31,6 "- 7,0 - + 3,5 - 7,0
~- (.hB)F, 170 1 190 771,6 41,2 :-1- 16,6** + 9,6 + 13, 1* + 2,6

~ (AxB) F, 640 2210 1 176,6 40,9 + 16,3** + 9,3 +12,8* -1- ' ',..,J
(BxA) F , 390 1230 714,1 39,2 +14,6 + 7,6 +11,1 + 0,6
{BxA) F, +10 970 672,5 27,9 + 3,3 - 3,7 - 0,2 ~ 10,7---

.' A (-lx pluri) 530 12iO 860,3 26,1 - ~ 19,3"" - 9,6 - 6,4
v B {2x pluri) 530 1680 906,0 45,1 -1- 19,3** - -1- 9,6 + 12,9*"
~ (AxB) F , 460 1400 912,0 26,8 :-1- 0,7 _18,6 00 - 8,9 - 5,7

(AxB) l', 180 2 760 1185,3 47,9 +21,8*** + 2',5 + 12,2* -1- 15,4*

'" (BxA) l', 600 1220 880,0 21,5 - ":1,6 _23,9000 _14,20 -11,0i-< (BxA)l', 150 1350 815,3 31,4 -1- 16,3** -14,00 - 1,3 - 1,1

A (4x plmi) 400 1 190 G6j,5 33,0 - -1- 6,9 + 3,5 + 6,6
c n (2x pluri) 470 1050 714,4 26,1 - 6,9 - - 3,4 - 0,3
o (AxB) l', 450 1 130 767,7 28,0 - 5,0 -1- 6,9 - 1,5 -1- 1,6c
u (AxB) F, 400 1250 770,0 35,1 -1- 2,1 -1- 9,0 + 5,6 -1- 8,7u

lfJ (BxA) l', 460 1 330 764,4 24,2 - 8,8 - 1,9 - 5,3 - 2,2
(BxA)F2 430 1 140 69.1,8 31.8 - 1,2 -1- 5,7 + ' ' -1- 5,+-,"
A (-lx pluri) +90 1600 1042,5 30,8 - -1- 7,6 -1- 3,8 _21,3000

" B(2x pluri) 450 1080 762,5 ?" ') - 7,6 - - .1,8 _28,9°00

'"
_ •.J,,_

e (AxB)FI 640 1670 1 125,5 28,3 - 2,5 -1- 5,1 -1- 1,3 _23,9°00
'O
c (AxB) l', 650 1370 1032,5 21,5 - 9,3 - 1.7 - 5,5 _30,6°00
:::J (BxA) l', 440 1250 966,6 23,5 - 7,3 + 0,3 - 3,5 _28,6000
~

(BxA) F, 430 830 654,1 24,4 - 0:i + 1,2 - 2,6 _27,7000

A (4x pluri) 550 1 420 1065,0 24,5 - 9,8 - 4,9 - 9,6

" B (2x, pluri) 600 1600 1013,7 34,3 -1- 9,8 - + 4,9 -1- ;0,2v (AxB) F , 700 2020 1 130,0 38,9 + 14,1 * -1- 4,4 -1- 9,5 + 4,8'O

" (AxB) l', 560 1450 1 110,0 34,8 -1- 0,3 - 9,5 - 4,6 - 9,3"O (BxA) FI 750 2070 1297,5 33,0 -1- 8,5 - 1,3 + 3,6 - 1,1
(BxA}l', 770 1380 1 118,7 21,,5 - 3,0 ~ 12,80 - 7,9 -12,60

DL 5% = 11,70
1%= 15,QO

0,1% = 20,31

DL 5% = 3,97
1% = 5,30

0,1%= 6,90
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Tabelul 5
Tabelul 6

" ·t 1 d . ţie 5;i coeficienţii de variabilitate ai conţinutului illzaharoză.la familiileLlml e e e yarIa, .. . . .. .. ·b· ţ' .." . c lor
115/71 (4x pInd) şi 137/71 (4xplun) ŞI 11lbnZll o ţmu. 1 prIn mcrUC1şara

Limitele de variaţie şi coeficienţiide variabilitate ai conţinutului în zaharoză la familiile
18/71 (4x pluriJ şi 452/71 (2x pluri) şi hibrizii obţinuţi prin încrucişarea lor

I I
Diferenţe ale s% faţă de:

Cod. I-,-,---;;;;;;;~
5% I media ,1 .

mamă tată pătinţi R Poh 7
Loo·1

16,0 18,9 5,0
f~~ ':.;,

A (4x pluri) 17,6 - - 3,5° - 1,7 - 5,3°°
B (2x pluri) 14,8 19,2 17,1 8,5 + 3,5* - + 1,8 - 1,8,

o (AxE) F, 14,8 23,5 18,3 9,3 + 4,3 + 0,8 + 2,6 - 1,0~.

" (AxE) 1', 15,8 18,1 17,0 3,6 1,4 4,9 00 3,1P1 - - - - 6,7°00

(E~A) F, 12,0 20,3 17,3 11,5 + 6,5*** + 3,0 + 4,8** + 1,2
(ExA) 1', 17,0 18,6 17,2 3,3 - 2,9 - 5,2°0 - 3,40 - 7,0°00

A (4x pluri) 14,4 18,1 16.3 6,0 - - 1,3 - 0,6 - 3,5°
~. B (2xpluri) 14,4 18,8 16,6 7,3 + 1,3 - + 0,7 - 2,2o
" (A~E)F, 17,3" 15,2 18,5 5,5 - 0,5 - 1,8 - 1,1 - 4,0°:"1

~
(AxE) 1', 10,8 18,0 15,6 11,7 + 5,7** + 4,4* + 5,1** + 2,2
(E~A) F, 11,3 21,6 15,8 13,1 + 7,1*** + 5,8*** + 6,5*** + 3,6*
(ExAIF, 12,4 17,6 15,5 11.0 + 5,0*'" + 3,7* + 4,1* + 1,5

A (4x pluri) 12,8 19,6 17,6 11,7 - + 1,3 + 0,7 + 5 j 1**
B (2xp1uri) 12,8 21,8 18,3 10,4 - 1,3 - - 0,6 + 3,8*·8
(AxE) 1', 16,9 20,5 18,3 5,5 6,2000 4,9°0 5,5°0o - - - - 1,1"" (A~E) 1', 13,3 18,5 17,3 6,9 4,8°0 3,5 0 4,1°" - - - + 0,3'fJ

(E~A) F, 16,1 20,6 17,8 5,G - 6,1°00 ~ 4,800 - 5,4°0 - 1,0
(E~A) 1', 14,0 18,4 16,3 7,"1 - 4,3° - 3,0 - 3,6° + 0,8---

A (-'!x pluri) 15,1 19,8 17,7 7,8 - + 0,9 + 0,5 - 5,4°0

ro B (2x pluri) 15,2 19,3 16,8 6,9 - 0,9 - - 0,5 - 7,3°00
.Q

(AxE) F, 14,7 20,5 JÎ,5 9,5 1,8 2,7 ? '" + + + _,o - 4,6°0'O

" (AxE) 1', 11,8 18,3 16,7 6,2 - 1,6 - 0,7 - 1,1 - 8,0000"f'<
(ExA) F, 14,6 18,9 17,1 9,6 + 1,8 + 2,7 + 2,3 - 3,60

-- (ExA) 1', 10,4 18,8 15,3 18,3 +10.5"" +11,4*** + 11,0**" + 5,1**

A (4x pluri) 11,0 14,5 12,9 9,9 - + 0,4 + 0,2 + 2,7
B (2xpluri) 10,8 14,2 12,4 9,5 - 0,4 - - 0,2 + 2,3"" (AxE) 1', 10,2 19,9 14,0 19,9 +10,0*"'* + 10,4*** + 10,2*** + 12,7***'O

"" (AxE) 1', 11,0 14,4 . 12,7 9,2 - 0,7 - 0,3 - 0,5 + 2,0O
(E~A) F, 11,8 15,0 13,1 8,0 - 1,9 - 1,5 - 1,7 + 0,8
(ExA) 1', 11,9 14,7 12,9 7,1 - 2,8 - 2,4 - 2,6 - 0,1

_ 3,70

- 1.0

_ 4,3°0

_ 7,7°00

_ 8,9009

_ 9,1°00

- 3,0

+ 5,0**

+ 4,3**

+ 3,9*

- 2,3

- 2,9

_ 4,7°0

3,9 0

- 1,6

+ 0,7

~ 2,7

- 5,100

+ 4,001<

_ 4,0°

+ 4,0*

_ 3,3°

+ 2,9

+ 7,0*** + 8,0***

+ 1,4 + 2,4

+ 0,3

- 0,3

- 2,1

- 0,8

- 2,2

- 1,0

3,3"

0,7

1,1

3,0

2,6

_ 7,9000 -

- 1,8

- 0,5

- 1,9

- 0,7

_ 5,6000

+ 0,6

_ 6,7°00

2,3

4,6*'" -

_ 8,0°00

+ 8,0***

+ 7,3*** 

+ 6,9*** 

+ 11,0*** +
+ 5,4** -

+ 7,9~'**

- 0,2

3,9 - - 0,1 0.0 - 2,7

4,0 + 0,1 - + 0,1 ~ 2,6

8,0 + 4,1' + 4,0' + 4,1' + 1,1

6,8 + 2,9 + 2,8 + 2,9 + 0,2

12,6 + 8,7*** + 8,6**"' + 8,7"** + 6,0***

6,8 + 2,9 + 2,8 + 7,9 + 0,2

5,8 - + 2,2 + 1,1

3,6 2,2 - - 1,1

8,8 + 3,0 + 5?'~* + 4,1* - 0,7

8,8 + 3,0 + 5,2** + 4,1* - 0,7

8,4 + 2,6 + 4,8'" + 3,7' - 1,1

11,6 ++:':....::5.::,8::.'_'_'++,.,.::8",0:..'_'_.+·_.:6.:;'9:"*~*~*I-,+....::2....,_1_

4,2

12,2

11,5

11,1

15,2

9,6

I I
Diferenţe ale s% faţă de:

s% --=-,,-n'--'-:-:::':t:':":':tă::--i-':':';;:;;:~~i;. ~;;ţi'l----:R:-. -=P:-'1:;'-=-'
x
'S

16,0

16,5

17,0

17,1

16,6

16,5

14,8

11.8

13,5

12,5

13,5

13,4

16,7

15,4

16,4

16,5

16,4

17,1

16,5

16,9

16,9

16,9

17,4

16,0

18.6

18,0

19,4

18,9

18,7

17,8

15,9

15,5

16,7

15,2

18,4

15,1

14,4

15,9

14,4

13,9

12,7

10,4

1-1,2

9,6

11,2

10,1

9,8

11,6

15,4

12,7

15,4

14,0

13,2

15,8

Familii
şi hibrizi

EJ
(AxE) F,

(AxEI 1',

(AxE)E

(A~EIE.E

A ~

A~

EJ
(AxE) F,

(AxB) F 2

(AxE)E

(AxE)E.E

A'?

B3
(A~E) F,

(A~E) 1',

(AxElE

(A~E)E.E

A,?

B,f

(AxBlF1

(AxEI 1',

(AxE)E

{AxE)E.E

Loc. I
A ~ 14,2 18,8 16,9 8,0 ~

E J 14,1 19.6 17,5 7,'1 - 0,6

(A~E) 1', 14,0 18,6 17,3 5,6 - 2,4

(A~E) 1', 14,8 20.2 17,3 6,9 - 1,1

(AxE)E 15,2 19,2 17,6 5,5 - 2,5

~_Ie-'-(A_~_'E~)~E_.E_I_l_5_,4__1::9....,4'-'1_--,-17....,0'--'1-_6_,7- - 1,3

DL 5% 3,27
1% = 4,36

0,1% = 5,68
DL 5%= 3,39

1% =4,52
0,1% = 5,B8
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IDai mICI decît în cazul prelucrrlrii unor rădăcini cu Un conţinut de zahăr

neuniform, cînd pierderile tehnologice cresc mult.
La familiile şi hibrizii 4 X pluri (tabelul 5) conţinutul in zaharază

variază intre limite mai largi (9,6'5 - 22,1°5) decît la familiile şi hibrizii
2 x pluri.

Hibridu1F1 are un conţinut de zaharoZrl luai ridicat decît lnedia celor
doi părinţi în toate 5 localităţile. Conţinutul în zaharază al hibridului F 2
se menţine practic egal cu cel al hibridului F, în 4 localitilţi, cu o excepţie

(Oradea) unde scade sub valoarea hibridului FI diferenţa fiind însă nesem
nificativă.

Coeficientii de variabilitate a continutului în zaharoză la familiile si
hibrizii 4 x pl~ri variază Între 3,6 şi' 15,2 avînd cea mai lnică amplit~~
dine dintre cele 3 tipuri de combinaţii studiate. Cea lnai rcdus{l variabi
litate se înregistrează la Braşov (coeficienţii sub 10 %) şi cea mai ridicată

la Oradea. La Brasov si Fundulea valorile coeficientilor de variabilitate ai
hibrizilor sint ma;' mi~i ca ale celor doi p'lrinţi şi 'ai soinlui R Poli 7.

Conţinutul în zaharază la familiile 18/71 (4 x pluri) şi 452/71. (2 x
X pluri) şi hibrizii FJşi F 2 rezultaţi elin încrucişarea lOT, variază între
limite mai largi decît la familiile şi hibrizii diploizi şi tetraploizi pluri
gernu.

Asa cnm rezultă din tabelul 6, hibridul F, (hA,,) are un conţinut

mediu de zal1aroză mai scăzut decît hibridul F, (4".2x) în toate 5 locali
tăţile.

H'ibridul Fa din alnbelc combinaţii are conţinutul în zaharoz(tmai
scăzut ca hibrizii F 1 din care provine, în toate 5 localitrlţile, această scădere

datorîndu-se plante10r ancuploidc care apar în F 2 şi care au un conţinut mai
scăzut înzaharoză,

Coeficienţii de variabilitate ai conţinutului în zaharoză la familiile
4 x şi 2x şi hibrizii lor poliploizi variază Între limite Ulai largi ca~coefiei

euţii de variabilitate ai familiilor şi hibrizilor diploîzi plurigermi şi ai
familiilor şi hibrizilor tctraploizi plurigenni.

CONCLUZII

1. Greutatea rădăcinii şi ,conţinutul în zaharoză la luaterialul bio
logic studiat (3 combiuaţii în 5 localităţi) variază între limite foarte largi.
Cca 111aimare variabilitate a greutăţii rtl.d(lcinii se înregistrează la familiile
şi hibrizii tetraploizi plurigermi.

2. Familiile şi hibrizii diu combiuaţia 4 x pluri. 2 x pluri au avut
cea mai mare variabilitate a conţinutului în zaharoză şi ecamai mare am
plitudine a coeficienţi lor de variabilitate pentru acest caracter.

3. Familiile şi hibrizii pll1rigermi au cea mai mică variabilitate a
greutăţii rădăcinii şi couţinutului îu zaharază diutre combinaţiile studiate.

4. Rezultatele obţinute de noi în studiul variabilităţii celor două

caractere la materialul diploid şi tetraploid coufirmă ipoteza lui Fis c h e r

(1970), după care dublarea efectivului de gene măreşte variabilitatea carac
terului respectiv.

5. Cea luai mare variabilitate a greutăţii rădăcinii şi a conţinutului

îu zharază la materialul diploid, tetraploid şi poliploid plurigerm se înre
gistreazrl în condiţii de irigare.

6. La materialul diploid şi tetraploid plurigcrm studiat de noi se
observă o teudinţă de scădere a variabilităţii greutăţii rKc1,'cinii la hibrizi,
comparativ cu familiileparentale.
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INVESTIGATIONS CONCERNING THE VARIABILITY OF ROOT
WEIGHT AND SUGAR CONTENT IN MULTIGERM DI- AND

TETRAPLOID FAMILIES AND IN THE HYBRIDS OBTAINED BY
THEIR CROSSING]

Summal'y

The paper estimates tIle variabilitJ" of mot weight and of the saccharose contcllt in
diploid and in tetraploid multigenn families and in the diploid and tetraploid aud aniso~

ploid hybrids obtained by their crossiug in different eU'Ilronmcntal conditions (5 locatianş),

The diploid multigerm familics and hybrids l1;1d the narrowest variability of root
weight and sugar content,

The multigerm diploid and tetraploid familicstended ta have a root weight variabi
lity greater thall tl1at oi the hybrids obtained irom them,

RECHERCHES DE LA VARIABILITE DU POIDS RACINAlRE
ET DU COlNTENU EN SACCHAROSE AUX FAMILLES DIPLOi'DES

ET TETRAPLOi'DES PLURIGERMES ET AUX HYBRYDES
OBTENUS PAR LEUR CROISEMENT

Resumc

Dans l'ollvrage est analysee la vari<l.hilitc du poids racinaire ei de la tcucUf eu sa·
ccharose,aux falllil1es tetraploides plurigermes, diploides ct aux hybrides diploides, teti[LM
ploidcs et polyploidcs, obtenus par suite de leur croisement, sous des conditions differentes
de milieu (5 localites). Les familles et les hybrides diploides plurigermcs ctudiees presentent
la moindre variabilite du poids racinairc et de la teneur en saccharose parmi les cQnlhin.:l.isons
aualysees.

Ily a nne tendance de baisse de la variabili te du poids racinaire am: hybrides, corn·
pamtivement avec les familles parentales, dans le materieI diploide et tGtraploide plurigerme
ctudie.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE VARIABILITĂT DES
RUBENGEWICHTS UND DES ZUCKERGEHALTS BEI DIPLOIDEN UND
TETRAPLOIDEN PLURIGERMEN FAMILlE~! UND BEI HYBRIDEN

DIE DURCH IHRE KREUZUNG EhLALTEN WUImD(

ZusammCJtfassung

In derArbeit werden die Varia:hilit5t des Riibengewichts und 11~':' L.~'"J~ergd.alts lx'i
diploiden und tetraploiden plurigermen Familien und den diploidvH. !_"i.r:J.pluiJell u:1d noli"
ploidcn Hybridcn, clic durch ihre J{reuzung erhalten wurden, unter venchieucnen Umw·:i:bl;-

dingungen (5 Ortschaften) analysiert. Die untersuchtell diploiden plurigermen Familicn und
Hybriden haben clie kleinste Variabilitât des Riibengewichts und des Zuckergehalts van clen
studierten I{ombinationen.

Beim untersuchten diploiden nnd tetraplaidenplurigermen Material kann man cine
absinkende Tendenz der Variabilitiit des Riibengewichts bei den Hybriden im Verglcîch zu
den Eltcrnfamilien feststellen.

H3Y~EHHE H3MEH~HBOCTH BECA KOPHE~ H COnEP~AHH~

CAXAP03bI Y MHOrOPOCTKOBbIX nHTIJIOHnHbIX H
TETPATIJIOHnHbIX CEME~ H Y TIOJIY~EHHbIX TIYTEM HX

CKPEW;HBAHH~ rMBPHnOB

Pe3fOitte

B pa60Te anamI3HpyeTcll H3MenlJHBOCTb aeca Kopneii Il COAep)KaHIUI caxap03bl y !'.UIO~

ropocn:oBbIx TeTpanJIOIIAUblX U AUTIJlOH,IJ,HbIX ceMeii, 11 Y AHnJlOH,IJ,HbIX, TerpanJIOII}.l.HbIX H nOJlH~

nJIOHAHbIX rn6pHAoB, nOJlylJeHHblX nyTeM lIx cJ:(pe1ll.HBaHH51 B pa3JlHllH!>IX yCJIODH5IX cpeA!>!
(8 '5~TH MeCTHOCT5IX). HaHlIleHblIIaH H3MCHlJHBOCTb Beca I\QpHei'1 li cO)J,epnWUHH caxap03bl HaM
6JI10,IJ,aJIOCb y 1I3YQaBWHXCn 1IIHOfOpOCTKOBblX AilnJlOHARblX ceMeit il y nOJlylJeUHbIX OT lIX J\Q~

M6HHaUlIii fII6pH)l.OB. Y H3ylJaBwerocH Ml:WfOpOCTKoBoro )lHHJlOH)J,1I0rO H TerpanJIOH)J,1I0ro
MaTepnaJl.a na6Jl10)J,aeTC51 leuAeHIUHI Cllml(ellUR 1I3MeHlJHBOCTU BecaKopHeii y fH6pUAOB , no
cpaUHellJIIO C pOAUTeJlbCKHMH CeMb51MH.
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CERCETĂRI PRIVIND VARIABILITATEA CONŢINUTULUI îN K, Na şi

Ca A SFECLEI DE ZAHĂRCULTIVATĂ îN CONDIŢIIDIFERITE DE MEDIU

În lucrare e"te analiZată 'lariabilitatcacollţiuutulul in J\,
Na :,;i Ca, la j tipuri de comhinaţii de sfcclii culti'latii în j 10C(1
liti.iţi. Valorile cele mai ridicate ale '1i:uîabilit:Iţii cOlltll111tului in
l\. şi,ca solubile iu sucul celular, s-uu obţinut la materialul din
combinaţia 4 x pluri. 2 x rIuri. Cea mai mare variabilitate a
conţ:irnltului de Nu din sfecltl, s-a înregistrat la familiile 1i hibrizîi
tdraploizi mOllogermi. Valori de a;;CJl1CllCa ridicate ale conţiJlutului
in Na s-au obţinut in condiţii de irigare.

În procesul de fabricaţie a zahrrnului, o parte din zahflTul aflat în sfeclrl
se pierde în melasă, datoriW. unor c01npuşi chimiei CaTe lnrlresc solubili
tatca zaharozei, scăzînd în acest fel cantitatea de zahăr sub fonnă eri sta
lizatrL Dintre aceşti componenţi chhnici me1asigcni mai iUlportanţi sînt :K,
N, Ca, aminoacizii, amidele şi betaina, eaTe duprl Car r II t h e r s şi

Oldfield (1962); Bosemark şi colab. (1964); Wieninger
(1971); De viII e r s şi colab. (1974) sînt reg"site in proporţii ridicate.
în siropurilepurifieatc, reţinînd zahărul sub formrl solidrl.

Dup'l Ş t c f " nes c u (1976) conţinutul în K din sfeclrt reduce can
titatea de zahăr extractibil cu 5,55-11,57 %, cel de Na reduce cantitatea
de zah"r extraclibil cu 5,96-11,40% iar conţinutul in Ca o micşoreaz'l cu.
0,37-1,84 %. Deci, cu cît conţinuturilcde K, Na şi Ca din sfecl'l sint mai
ridicate scade conţinutul lor în zahăr extraetibil.

Avînd în vedere importanţa K, Na ~i Ca în stabilirea conţinutului de
zahăr extractibil din sfecH'l, ne-am propus în această lucrare un studiu com
parativ al variabilitrtlii acestor 3 elemente minerale la sfecla de zah'lr di
ploidă şi tetraploidă ~onogermă şi plurigennrl cultivată În diverse condiţii
de mediu.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETAHE

In acest studiu s-a folosit, ca material iniţial, 10 familii de sfecl" de
zaMr (3 familii diploide plurigerme, 3 familii tetraploide monogermc şi

4 familii tetraploide plurigerme). Prin încrucişarea cite 2 a acestor familii,
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s-au obţinuturmătoareletipuri de combinaţii: 2 x pluri. 2 x pluri; 4x pluri.
4:x pluri; 4 x mana. 4 x pluri; 4 x mana; 4 x pluri 2 x pluri.

în cadrul fiecărui tip de combinaţie s-au obţinut hibrizii FI şi F.
precum şi hibrizii BCI şi BC. rezultaţi din 2 reiucrucişări a hibridului FI cu
familia tată (polenizatorul).

Familiile şi hibrizii au fost verificaţi in auul 1975 in culturi compa
rative la 1.C.C.S. Braşov, 1.C.C.P.T. Fundulea, S.E. Oradea, S.E. Tg.Mureş,
si S.E. Secueni. Fiecare variaută a fost semăuată pe 2 riuduri, intr-o parcelă
~u suprafaţa recoltabilă de 10 m', distanţa intre riuduri fiiud de 50 cm,
iar cea intre plante pe rind de 20 cm. Toamua, la recoltare, s-au recoltat
primele 25 rădăcini de pe al doilea rind al fiecări parcele ; rădăciuile au fost
cintărite individual, determinindu-se flamfotometric (B aci o a g ă, 1969),
din fiecare rădăcină in parte conţinuturilede Ca, Na şi K. Rezultatele sint
exprimate in mg!100 g sfeclă.

Coeficientul de variabîlitate s-a calculat după formula:

S% = S.100 (Ceapoiu, 1968).
X

în tabele sint prezentate sintetic limitele de variaţie a conţinuturilor
in Ca, Na, K la cele 5 combinaţii arMate anterior. în cadrul fiecărui tip
-de combinaţie au fost luate in calcul părinţii şi 4 hibrizi (F" F., BC, şi
BC.). deci la fiecare tip de combinaţie s-au analizat 750 de rădăcini de
sfeclă.

REZULTATE OBŢINUTE

Conţinutul in K (tabelul 1) al materialului biologic analizat variază
intre limite foarte largi (20 mg/100 g sfeclă pină la 422 mg!100 g sfeclă).
in funcţie de gradul de ploidie al materialului, tipul de combinaţie şi loca
litate. Cea mai mare variabilitate s-a inregistrat la familiile şi hibrizii
din combinaţia 4 x pluri.2 x pluri. Variabilitatea cea mai scăzută a con
ţinutului in K S-a obţinut la combinaţia 4 x monoA x pluri.

Rezultatele concordă Cu cele obţinute de R y ser şi T h e u r e r
(1966), care constată de asemenea cea mai mare variabilitate a conţinutu
lui in K la triploizi.

Analizind variabilitatea conţinutului K in funcţie de condiţiile de
mediu, rezultă că valoarea maximă s-a înregistrat la Braşov, iar cea mai
mică in condiţiile de la Secueni.

Conţinutul de Na din sfecla analizată (tabelul 2) variază intre limite
largi, de la 5,0 la 186 mg(100g sfeclă şi avind o amplitudine de 181 mg.Cea
mai mare variabilitate a acestui caracter o intilnim la familiile şi hibrizii
tetraploizi monogermi, iar cea mai mică variabilitate, la familiile şi hibrizii
diploizi plurigermi. Amplitudinea coeficienţilorde Variabilitate la conţinut
de Na al sfeclei tetraploide şi monogerme este de 3,4 ori mai mare in raport
eu amplitudinea coeficienţilorde variabilitate ai sfeclei plurigerme diploide.

TabelUl 1

Limitele de variaţie ale conţinutului în li şi ale.coe:ich:nţilor.d.e.variabilit~teai acestui caracter
in functie de tipul de combmaţlcşl condlţll1e de medIu

Continutul in l{ Coeficientul de variabilitate al cOllţi~

nutului În K

Combinaţia

I \
minim

I
maxim

I
amplit.minim maxiiU amplit.

rog mg rog % % %

2 :x pluri. 2 X pIuri 20,0 391,0 3ÎO,O 6,2 65,2 59,0
4. x pluri. 4 X pIuri 62,0 342,0 280,0 8,5 45,8 37,3
4. x mana. '1:x: mana 54,0 422,0 368,0 6,3 35,7 29,4
4 x mana. 4. x pluri 50,0 338,0 288,0 8,9 34,4- 25,5
i x pluri. 2 x pluri 21,0 419,0 398,0 6,3 74,5 68,2

Localitatea

Braşa'J" 20,0 342,0 322,0 18,5 45,2 26,7
Tg.. l\1urcş 92,0 242,0 150,0 10,5 32.6 22,1
Secueni 54,0 232,0 178,0 6,2 18,0 11,8
Fundulea 86,0 272,0 186,0 3,4 26.8 23,4
Oradea 112.0 422,0 .110,0 8.0 34,4 26,4

Tabelul 2

Limitele de variatie ale continutului in Nu şi ale coeficienţilorde variabilitate ai acestui caracter
in fUllctîe' de tipul de combinaţie şi de condiţiile de mediu

Continutul în Nil. Coeficientul de variabilitate al conţi·

nutului în Nu

Combina.ţia

I I I
lnaxim

I
amplit.minim maxim amplit. minim

mg mg rog % % %

2 X pluri. 2 X pluri 8,0 138,0 130,0 9,1 33,3 21,2

1 X pluri. 4 X pluri 10,0 186,0 )76,0 4,9 54,6 49,7

4 X mono. '1 X mona 9,0 142,0 133,0 5,2 87,3 82,1

4: X mana. 4 x pluri 7,0 178,0 171,0 9,1 44,9 35.8

4 x pluri. 2 x pluri 5,0 165,0 160,0 6,5 54,7 48,2

Localitatea

Braşov' 5,0 92,0 87,0 12,8 87,3 74,5

Tg. l\Iureş 17,0 110,0 93.0 9,1 55,6 46,5

Secucni 10,0 31,0 21,0 6,6 15,0 8,4

Funduh··1. 26,0 186,0 160,0 4,9 54,7 49,8

Orad;:a 14,0 178,0 164,0 4,9 68,5 63,4
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Valorile maxime ale conţinutului în Na sînt obţinute la materialul tetraplo
ld plungerm,

Î~l fUll;ţie d: cOD?-iţiile~de mediu, ce~ lnai mar? variabilitate a conţi
nutuluI In N a se lnreglstreazH la Braşov, Iar cea mal miCrl la SecucuL

Valorile m,:xime ale acestui caracter, se Întîlnesc la culturile irigate
de la Fundulea ŞI Oradea,

, _Conţinutul de Ca,al mate~ialului studiat (tabelul 3) variază între 10 mg
Ş! 11~ Ing Ia 100 g ~fecla, coefIc1Cnţll de varIabIlitate ai acestui caracter osci-
lInd mtre 4,3%Şl 33,9%, '

Tabe/ul 3

I.i~îtele.dc v~riaţic ale conţinutului in Ca din sfecla de:zahiir si ale coeficicntilor de
vanallilttate al acestui caracter in functie de tipul de combinatie 's,' "o"d,'t"l l' d', ,', ... llc<ernClU

CONCLUZII

1. Conţinutul în K la materialul studiat a variat între limite foarte
largi (20-420 mg/100 g sfeclă), cea mai mare variabilitate inregistrindn-se
la materialul din combinaţia 4xpluri,2xpluri, iar cea mai mio'l la familiile
şi hibrizii din cQlnbinaţia 4x mm. 4x pluri.

2, Variabilitatea conţinutului în Na la materialnl biologic studiat a
avut valoarea maximă la familiile si hibrizii din combinatia 4x mono. 4XIUO

no, iar cea lninimă la familiile' şi hibrizii eliploizi plurigermi. Valori
rielicate ele Na s-au înregistrat in condiţii de irigare.

3. Conţinutul în Ca a înregistrat o variabilitate mai mare la familiile
şi hibrizii din c01nbinaţiile "lx pIuri .2x pluri şi cea mai mică variabilitate
la fanliliile şi hib1'izii diploizi plu1'igenni, aseulrll1ător conţinutului în K.

Locnlitatm

Braşo'f 10,0 115,0 105,0 8,5 33,9 25,4
Tg. :l\Iurcş 31,0 10;,0 73,0 6,3 31,8 25,4
Secucni 32,0 8;,0 52,0 7.1 15,; 8,3
Fundlllcu 23,0 55,0 32,0 5,2 24,9 , 19,7
Oradea 22,0 71,0 -19,0 ;,; 23,9 19,5

(oJllhillaţia

lx pIud. 2 X p1uri
-1 X pluri. 4 X pIuri
-1 X mano. 4 X I1H)IlO

4 X mallO. 4. X rIuri
4 x pluri. 2. x rIuri

Cpnţitmtul ÎI) Ca CrwficÎcntnl de variabilitate .11
<:ollţinlltuhli inca

minim maxim ;lJl1plît. minim )ll;lxim amp1it.
1I1g mg mg "' "' 'Yo'" in

28,0 73,0 45,0 6,0 23,5 li,)
22,0 115,0 93,0 5,2 31,8 26,6
26,0 10;,0 78,0 8,2 30,0 21,8
24,0 95,0 71,0 (i,4 23,9 17,5
10,0 100,0 00,0 ;,3 33,9 29,6
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, Cea mai mare variabilitate a fost inregish'atrl la familiile si hibrizii
d~n c?~bina~ia 4~ pluri.2x pluri,. iar cea mai mică, la familiile şi hibrizii
diplOlZI 1?lungenuL V~loarea.]naxllnrta conţinutului în Ca a fost înregistrată

la matenalul tetraplOld plungerm în mod asemănător cu conţinutul de Na,

. în rapOl~t c:r. condiţiile de mediu, conţinutul în Ca înregistreazrl cea
mal mare.vanabllltate la Braşov şi cea IDOli mică la Secucni, la fel ca si în
cazul K ŞI Na, '

Variabilit~tea mare a conţinutnlui de K, Na şi Ca la toate tipurile de
C?mblnaţll studIate, ofer~ posi"?ilitatea selecţionării unor gcnotipuri, în spe
CIal monogenne" cu conţrnutun reduse de K, Na şi Ca, fapt care Va contri
b.uI la spor~reaşi pe această cale, a 'cantităţii de zahăr cristalizat ce va putea
fI extras drn sfecl'\.

lNVESTIGATION CONCERNING TRE VARIABILITY OF K, Na AND
Ca CONTENTS IN SUGAR BEET GROWN IN DIFFERENT

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Swnmal'Y

The paper aualyscs thc variability of K, Na, and Ca contcnts in 5 types of sugar bcet

combinations, grown in j IQcatiollS.
Thc highest va1ues of the variability of l( aud Ca contcnts in ceH sap wcrc obtained

in the material from tbc combination 4x plud . 2x pluri.
Ibc grcatcst variability of the Na content ,vas recorded in the monogerm tetraploid

families and hybrids. High values of Na content were recorded in irrigation.
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RECHERCHES SUR LA VARIABILITE DU comENU EN R, Na ET
Ca, DE LA BETTERAVE SUCRIERE CULTIVEE DANS DIVERSES

CONDITIONS DE MILIEU

Resume

Dans l'ouvrage estaualysee la variabilite de la tencur eu K, Na et Ca, aux 5 types
de Gombinaisons de betterave cultivee danş 5 localiteş. Les valenTs les plus elevees de la
varîabilite de la teneur eu K et Ca solubles dans le suc cellulaire ont etc abtenucs paur la
combinaison 4 x plurigermes 2 x plurigermes. La variabilitc la plus elevee de la teneur eu
Na dans la betterave· a etc reucontree dans les familles et les hybrides tetraploides monoger_
mes. L'irrigation a aussi favorise l'obtention des jaleurs elevees de la teneur eu Na.

UNTERSUCHUNGEN UBER DIE VARIABILITĂTDES R- Na- UND
Ca- GEHALTS BEI ZUCRERRUBEN UNTER VERSCHIEDENEN

UMWELTBEDIN GUN GEN

Zusammenfassling

In der Arbeit wird dic Variabilităt des 1\:-. Na und Ca- Gehalts bei 5 Kombination
sarten von Zuckerruben in 5 Ortsehaften untersucht. Die hăchsten vVerte der Variabi1Wit
des K~ und Ca~ Gehalts uus dem Zellsaft wurde bei In Material der Kombination 4 x
pluri. 2 x pIuri gefunden. Die grăsste VariabiIWit des Na~Gehalts der Riiben wurdebei
tetraploidell monogermen Familien und Hybriden verzeichnet. Gleichfalls hohe Werte des
Na~Gehalts wurden unter Bewasserungsbedingungen aufgefunden.

H3Y4EHHE H3MEH'-IHBOCTH 1(, Na H Ca B CAXAPHOn CBE I(.nE,
BbIPA~HBAEMOtr B PA3.nH'-IHbIX YC.nOBH5IX CPE,Ubl

Pe3/O/>fe

B pa60Te allaJlH3upyeTc5I H3MeHtIHBOCTh CO)l.ep)KBUlUI IWJIJIJI, HaTpHR li !{BJlbUHYI YnaTn
TlInOB IWlI'16HHBUIIi-i caXBpHoil CBeI{JIbI, BbIpBLUIIBBBl11lIXCJI fi TIJITlI pBSJIHtIHbIX MeCTHOCTnx.
HalI60Jlblllan U3MeHltlI130CTb cO)J.ep:l'KBUH5I B l{JIeTOltHOM COKe paCT130plfMbIX J{8JIllYl II IU:!JIbUII5I
HB6J1lo)J.aJIUCb y IIHlTepUBJlB, nOJlylteHHoro OT KOM6lIHBUHH 4Xpluri. 2Xpluri. HaUi.,o./Jblllan
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vARIABILITATEA CONTINUTULUI îN ZAHAROZĂ LA FAMILIILE
TETRAPLOIDE PLURIGERME SI MONOGERME DE SFECLĂ DE ZAHĂR

ŞI LA HIBRIZII OBŢINUŢI PRIN îNCRUCIŞAREA LOR

1. GHERMAN

În lucrare se analizează variabilitatea conţinutului in zaha
roză la familii tetraploidc monogerme şi plurigerme şi la hibrizii:
obţinuţi prin· încrucişarea lor În condiţii diferite de mediu (5 loca
lităţi) .

Familiile şi hibrizii tetraploizi monogenni din combinaţia

'1 x mana. 4 x mOllo manifestă cea mai mare variabilitate a con
ţinutului in zaharoză dintre combinaţiile Rtudiate.

Studii asupra variabiIitătii continutului în zahăr la sfecla de zahăr au
fost făcute de S c h ne i d e r' (1939); P o w e r s şi colab., (1958); C o e,
H o g a h O am (1964);M a g a s s y(1971); Neg o V sk işi colab., (1971),
Ar fir e şi Par a s c h i voi u (1971); S mit h şi colab. (1973); C o 
drescu şi colah. (1972); Reddy, Comstock (1976) etc.

Majoritatea autorilor citaţi au lucrat pe material diploid şi au studiat
variabilitatea familiilor şi a hibrizilor F, în cele mai multe cazuri într-o
singură localitate şi de aceea au obţinut valori mici ale coeficienţiIor de vari
abilitate pentru conţinutul în zahăr (sub 10 %).

întrucît la noi în ţară nu s-au făcut studii comparative a variabilităţii

continutului în zaharoză la material tetraploid monogerm şi plurigenn, în
ace~stă lucrare ne-am propus analiza variabilităţii conţinutului în zahuroză
la familii tetraploide monogerme şi plurigerme şi la hibrizii F, şi F 2 , precum
si la hibrizii rezultati din retroîncrucisări, în conditii diferite de mediu (5
Îocalităţi).' , ,

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

în acest studiu s-au utilizat ca material iniţial 6 familii tetraploide
(3 monogerme şi 3 plurigerme) de sfeclă de zahăr cu capacitate combinativă
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Tabelul 1

I R Poli 7
media

il. . rtată

Diferenţe ale s% faţă de;

mamii
5%

I
cQnt'l C',"I'1miII. ma:,;.

os oS

Familii
~i hibrizi

DL 5% = 3,70DLI%= 4,93DLO,I% = 6,42

Loo I
p nn 1

A~ 17,1 19,9 18,9 ' 2,8 - -0,7 -0,4 _7,yOQ

133' 15,6 19,0 17,9 3,5 +0,7 ~ +0,3 _6,8°0'0
:>-

(AxB) F, 14,3 17,6 16,9 5,5 +2,7 +2,Q +2,3 -4,7"O

d'
(AxB) F, 15, 1 18,4 16,9 7,5 +4,7* +4,0* +4,3* -2,8O'i
(AxB) B 15,2 21,4 18,9 5,0 ' ?? + 1,5 + 1,8 ~jJ300T-,"

IAxE)B.B 17,8 19,9 18,0 6,1 +3,3 +2,6 +3,9* _4,2°----
A ~ 14,6 18,1 17,2 5,1 - -2,1 -1,1 _4,4°

Bi! 12,8 18,2 16,3 7,2 -1- 2 ,1 - + 1,0 -2,8...
p

20,0 17,3 9,4 +4,3* 2,2 +3,2 -0,1ii (AxB) F, 13,0
~

(AxB) F, 15,4 18,3 17,0 5,4 +0,3 -1,8 ~0,8 -4,1°bD
f-; (AxB)B.B 15,6 17,1 16,6 3,7 + 1,4 ~3,5 _2,5 _5,8°0 0

IAxB)B.B 14,9 18,0 17,1 6,0 +0,3 -1,2 -0,2 -3,5------
A 7- 15,0 20,0 17,9 7,8 - +5,0** +2,5 +1,2

B i! 17,6 19,0 18,1 2,8 -5,0 - -2,5 -3,8

§ (AxB) F, 12,0 18,8 15,2 10,1 +2,3 +7,3*** +4,8* +3,5

" (AxE) F, 13,3 19,7 18,1 5,0 ~2,8 +2,2 -0,3 -1,6o
<n

(AxB)B, 14,0 22,0 16,6 12,8 +5,0** +7,0** +7,5*** +6,2**

IAxB) B.B. 13,8 16,9 15,8 6,7 1, 1 +4,1 +1,4 +0,1-----
A ~ 12,9 16,1 14,7 7,6 - _2,1 -1,0 _6,6°00

Bi! H,O 18,0 16,4 9,7 +2,1 - + 1, 1 ,...-4,50
~

'" (AxB) F, 13,1 17,8 16,1 9,1 +1,8 ~0,3 +0,8 _4,8°=
" (AxB) F, 15,4 18,8 17,0 6,7 -0,9 ~3,0 -1,9 -7,5°°"=
~ (AxB) B 12,4 18,9 17,1 11,5 +3,9* + 1,6 +2,9 ~2,7

(AxB)B.B 15,2 19,0 17,1 7,1 -0,5 -2,6 -1,5 _7,1°00

A ~ lU H,O 12,6 5,9 - -'--5,700 -2,8 -1,3

Bi! 9,6 13,2 11,3 11,6 +5,7** - +2,9 +4,4*
• (AxB) F, 13,8 16,9 H,9 7,3 + 1,4 _4,3° -1,1 +0,1o

'O

+0,7 +5,1**e (AxB) F, 10,4 H,6 12,5 12,3 +6,4** +3,6O
(AxB)B 12,1 13,7 13,1 5,1 -0,8 _6,5°00 -3,3 -2,1

(AxB)B.B 11,8 14,7 13,2 6,4 +0,5 _5,2°0 2,3 -0,8

Aşa cum rezultă din tabelul 1, conţinutul în zaharoză la materialul
tetraploid plurigerm studiat Variază între limite foarte largi (9,60S-220S)
variaţia fiind puternic influenţat{[ de condiţiîle de mediu. Astfel conţinutul
de 9,6°S s-a înregistrat în condiţii de irigat la Oradea, iar conţinutulmaxim
de 22°S la Secueni în neirigat.

Analizînd conţinutul mediu în zaharoZ'1 al familiilor şi hibrizilor în
cele 5 localităţi, rezultă că cele mai ridicate valori s-au obţiuut la Braşov
şi Secueni, iar cele mai scăzute în condiţiile de la Oradea (în irigat), unde
aVem însă cele mai ridicate valori ale greutăţii rădăcinii.

Hibridul F, (tetraploid plurigenn) manifestă heterozis la conţinutul
în zaharoză la Tg.Mnreş, FunduleaşiOradea, la Braşov şi Secueni conţinutul
în zaharoză al hibridului F, fiind mai scăzut ca media celor 2 familii paren
tale.

REZULTATE OBŢINUTE

generală şi specifică bună. Prin încrucişareacîte două a celor 6 familii s-au
obţinut următoarele 3 tipuri de c01nbinaţii:

4x pluri. 4x pluri
4x TIlOno. 4x mona
4x mana. 4x pIuri

În cadrul fiecărei c0111binaţii s-au obţinut hibrizii F 1, F 2 şi hibrizii
(A X B)B şi (A X B)B.B rezultaţi din încrucişarea şi retroîncrucişareahibri
dului F, cu polenizatorul (familia tată). La încrucişări s'lmînţa hibrid" s-a
recoltat uUIuai ele pe familia mamă.

Încrucişrlrile şi verificarea lnaterialului în culturi comparative s-au
făcut în perioada 1971-1976. Familiile parentale şi hibrizii obţinuţi prin
încrucişarealor au fost verificaţi în culturi comparative executate la Le.C.S.
Braşov, I.C.C.P.T. Fundulea, S.E.Tg.Mureş, S.E. Secueni şi S.E. Oradea.
La Fundulea şi Oradea verificarea s-a făcut în condiţii de irigare.

Fiecare variantă a fost semănată pe o parcelrl fonnatrl din 2 rînduri cu
o lungime de 11 m, distanţa dintre rîndurile de plante a fost de 50 em, iar
între plante pe rînd de 20 cm.

Toamna la recoltare au fost luate primele 25 de plante de pe al doilea
rînd al fiecărei parecIc, fiecare rădăcină a fost CÎntărită individual şi i S-a
determinat conţinutul în zaharoză (OS polarimetrice) folosind metoda diges
tiei apoase la rece (dup'l Sachs le Docte).

Coeficientul de variabilitate s-a calculat folosind relaţia s %= ,. ~O

(C cap oi u, 1968).

Coeficienţiiele variabilitate ai hibrizi101' au fost comparaţi cu coefici
cnţii de variabilitate ai familiei lUaJnă, tată, luedia celor 2 părinţi şi cu soiul
R. Poli 7. Pentru determinarea semnificaţiei diferenţelor dintre coeficienţii

,de variabilitate s-a folosit analiza varianţei.



Continutul în zaharoză al hibridului F 2 se menţine apropiat de al
hibridului F,la BraşovşiTg. Mureş. În condiţiilede la Secueni şi Fundulea
continutul în zaharoză alhibriduluiF2depăşeştepe cel al hibridului F, da
tor/tă probabil unor transgresiuni şi unei adaptărimai bune a acestui hibrid
în condiţiile din aceste localităţi. '

în general familiile şi hibrizii tetraploizi plnrigermi stndiaţi au o vari
abilitate mică a conţinutului în zaharoză (majoritatea coeficienţilorde vari
abilitate au valori sub 10 %) numai 4 hibrizi au coeficienţii de Variabilitate
cuprinşi între 10 şi 12.,3% (în condiţiile de la Secueni, Oradea şi Fundulea).

în condiţiile de la Braşov, Tg. Mure? şi Seeueni familiile ?i hibrizii
tetraploiziplurigermi au o variabilitate Il'ai redusă a conţinutului în zaha
roză decît soml plungerm R. PolJ 7.

La familiile tetraploide monogerme şi hibrizii obţinuţi prin încruci
sarea lor (tabelul 2.) conţinutul în zaharoză variază între minim 8,6'S (la
bradea) şi maxim 2.3,3°S (la Secueni) ~nre&istrînd ~ea maimare amplitudine
(14,6°S) dintre cele 3 hpun de combmaţu luate m studIu.

Hibridul F, depăşeşte media celor 2. p'lrinţi la conţinutul în zaharoză

numai la Braşov şi Secueni; în condiţii de irigare la Fundulea şi Oradea are
valori mai mici ale ,conţinutului în zaharoză decît ambii părinţi.

Ca si în cazul tetraploizilorplurigermi, hibridul F 2 tetraploid monogerm
depăşest~ hibrid:ul F, la conţinutul în zrrharoză în condiţiile de la Secueui
si Fundulea, în celelalte 3 localităţi conţinutul· în zaharoză este mai mic ca
~l hibridului F, (diferenţe nesemnificative).

Hibridul (A XB).B are un conţinut de zaharoz'l mai ridicat ca al hibri
dului F, în 4 din cele 5 localităţi.

Hibridul (A XB}B.B 11 depăşeşte pe hibridul F, la conţinutul în zaha
roză în 4 localităţi, iar pe hibridul (A X B)B numai la Braşov şi Seeueni.

Coeficienţii de Variabilitate ai conţinutului în zaharoză la familiile
4x mono şi hibrizii lor variază între limite destul de largi (3,8~24,2.) avînd
cea mai mare amplitudine (2.0,4%) dintre cele 3 tipuri de combinaţii luate
în studiu. Cea mai redusă variabilitate se înregistrează la Braşov (coefici
enti sub 10 %) şi cea mai mare la Oradea. Familiile şi hibrizii studiaţi aU
co~ficienti mai mici ca ai soiului R. Poli 7 la Brasov, Tg. Mures si Fundulea., . . . .. .. , . , ,

Coeficienţii de variabilitate ai hibrizilor în condiţiile de la Braşov,
Secueni si Oradea sînt mai Inici ca ai familieimarnă, si ca media celor doi
părinţi, deci.hibrizii tetraploizi mOl:ogeml~stu~iaţis~nt în general mai omo
geni ca famllule parentale la conţmutul m zaharoza.

Conţinutnl în zaharoză al familiilor 4x mono. 4x plnri şi al hibrizilor
obtinuţi prin încrucişarea lor (tabelul 3) variază între minim 10,3°S (la Ora
de~) şi maxim 22,7'S (la Semeni).

HibridulF, manifestă heterozis la conţinutul în zaharoză în condiţi
ile dela Braşov, Tg.Mureş, Secueni şi Fundulea, hibridul F 2 avînd însă con
tinutul în zaharozămai scăzut decît hibridul F, în cele 4 10calităti.

, Prin reîncrucişareahibridului F, cu familia 4xpluri (care este mai bo
gată în zahăr) în condiţiile de la Braşov, Fundulea şi Oradea s-a obţinut o
creştere a conţinutului în zaharoză a hibridului(A XB)B faţă de hibridul F,.
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Tabelul 2

Limilrlc l:~'. v;:;.rin ţic şi. cGcficicnţii tie nvi;ibilHi,c ··:i .conţinutului in zrllmrcză la .familiile
4:<.;····wcnc· şi hibrizii obţinlIţipdn încrucişarea le,.

Loo I Familii Conţ. Conţ. X
Difererljt, '<>\" 5% fiIii.. de:

şi llibrid min, lll<lX.
"s

ş% media I"S "S mafml tată
părinţi R Poli 7

A ~ 15.0 19.8 16.6 9.1 +3,7 + 1.9 -0.9

B' 15,0 17,5 16,2 5,7 ~3.7 -1,8 ~4,6llO,.
(AxB) F, 15.6 17.5 16,5 3,9 _5,5°° -1.8 -3.6 _6,4OllO

~• (AxB) F, H.6 17,6 16,3 6.7 -2,7 + 1.0 ~0,8 -3,6"i!1
(AxB) B 15.3 18.3 17;2 0.9 _4,5° _0,8 -2,6 _5,4OQ

(AxB)B.B 15,01 18,2 16.7 5; 1 .:...-4,3° -0.6 -2,4 _5,2ll0
-~~....- --

A ~ 15,3 17,8 16.1 3.8 ~4,4° -2;2 _5;7°°

~ B3 12,6 17,1 15.1 8;2 +4,4* +2,2 -1,3o,,-
(AxB) F, 14,0 17,0 15,3 6,6 +2.8 -1.6 +0,6 -2,9"~
(AxB) F, 13,7 17,0 14.8 8,0 +4,2* -0,2 -i-2,0 -1,5

'"f-< (AxB) B 10,!) 18,2 16,2 12,8 +9,0**'~ +4,6* +6,8*** +3,3
(AxB)B.B 14,5 17.0 15.8 5,0 + 1,2 -3.2 -1.0 ~4,5ll

A ~ 15.3 22,0 17,2 13, 1 +0;7 +0,1 +6,5**

B3 H,O 23,2 16,9 12,4 -0,7 ~0,3 +5,8**

'" (AxB) F, 16,3 21,7 17,0 7,8 _5,300 _1,6° -4,90 + 1,2""O (AxBI F, 16,1 20,8 18. 1 5.8 .:...-7,3°00 _6,6°° -6,9~'0" -8,0"lf>
(AxB) B 15;5 18.2 17.1 1.5 _8,6°°0 _7,9QOO _8,2°° 0 -2,1

(AxBIB.B 16.6 18.3 17,5 3,0 ";;"'10, JOCO _9,4°°0 _9,7°°0 -3.6----

A ~ 13,2 17.9 15,2 8,1 +2,4 + 1,2 ~6,100

B3 14,2 16,8 15.0 5,7 -2,4 -1,2 _8,5°° 0

"-a (AxB) F, 11,1 16,6 H.8 12,0 +3,9* +6,3** +5,1** -2,2

" (AxB) F, 12,5 18,1 15,3 10,8 +2.7 +5;1** +3;9* -3,0§
i'< (AxB) B H.1 16,8 15.4 5,3 -2.8 -0,4 -1.6 _8,9°°0

(AxBIB.B 13;4 16,1 H,? 7,1 ~1,0 + 1,4 +0,2 _7,1°°0

A ~ 10,9 19,9 16,0 24,2 +12,4*** +9,0*** + 17,0***

Bel' 11,4 18.5 H.9 11,8 _12,4°00 _6,2°° +4,6*

" (AxB) F, 10.8 14,0 12,4 7,6 ..;;... 16,6°00 _4.2" _7,6°00 +0,4V

"" (AxB) F, 9.3 H.3 11,1 16,1 _8,0°°0 +4,4* -1.8 +9,0***O
(AxB) B 8,6 15.O 12,6 16.0 _8,2°CO +4,2* -2,0 +8,8***

(AxB)B,B 11,7 14,0 12,9 5,6 .:...-18,6°00 _6,2°° _12,4°00 -1.6

DL 5% = 3,87
1% = 5,16

0,1% =672
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Tabelul 3

Limitele de variaţie şi coeficienţii de variabilitate ai conţinutului in zaharoză la familiile
4x mana şi 4x plud hibrizîi obţinuţi prin încrucişarea lor

Hibridul (A X B)B_B înregistrează o midi creştere a conţinutului în
zaharoză faţă de hibridul (AxB)B în condiţiile de la Braşov şi Tg,Mureh
dar în general el are un conţinut În zaharoză mai scăzut ca hibridul FI'

Coeficienţii de variabilitate al conţinutului în zaharoză al familiilor
şi hibrizilor din această combinaţie variază între limite largi (2,6~20,3 %),
limitele lor de variaţie fiind mai luari ca ale tetraplaizilar pluTigenni şi mai
mici ca ale tetraploizilor monogenni .

Cea mai mică variabîlitate este înregistrată la Braşov şi Tg.Mureş (coe
ficienţii sub 10 %). iar cea mai mare variabilitate a fost la Oradea,

Familiile şi hibrizij din combinaţia 4x mana. 4x pluri au o variabilitate
mai mică ca soiul R Poli 7 în condiţiile de la Braşov, Tg,MureşşiFundulea
(diferen ţe distinct semnificative),

Hibridul (A X E)A din această combinaţie la Secueni, Fundulea şi Ora
dea are o variabilitate mult mai mare ca a celor doi părinţi şi a soiului R.Poli
7 (diferenţe dinstinct s.emnificative); deci acest hibrid are rădăcini cu un
conţinut foarte neuniform în zaharoză, Un astfel de hibrid introdus în pro
ducţie ar produce pierderi în procesul de extracţie al zahărului în fabrici,

Coeficienţii de variabilitate ai conţinutului în zaharoză la materialul
biologic studiat variaz" între 3,1 % şi 24,2%_

La materialul diploid plurigerm studiat de Se h ne i d e r (1939),
coeficientul de variabilitate pentru conţinutul în zahăr a fost de 6,5%, La
materialul diploid monogelm Ar fir e şi Par ase h i voi u (1971) ob
ţin coeficienţi de variabilitate de 4,6~6,6%, iar Neg o v ski şi Bol e
Iov a (1971) la materialul poliploid monogenn coeficienţi de 8,7-10,3%,
De precizat că valoarea de 24,2 % este valoarea Inaximă a coeficientului de
variabilitate pentru conţinutul Înzaharozrl obţinută Într-'-un singur caz la
un hibrid tetraploid monogcnn, dar valorile medii ale coeficienţilorde varia
bilitate obţinute sînt de 5~12%,

Valorile mai mari alecoefkienţilorde variabilitate pentru conţinutul

În zaharoză obţinute în unele cazuri, cQIllparativcuvalorile obţinute de au
torii citaţi se datoresc după prlrcrea noastră urmtltoarelor Cauze:

1. S-a studiat şi comportarea hibrizilor F2 şi a hibrizilorrezultaţi din
două reîncrucişărC pe cînd autorii citaţi au studiat nUlnai familiile şi hi
brizii FI'

2, S-a studiat variabilitatea materialului în condiţii de mediu diferite
(5 localităţi), pe cînd la autorii citaţi studiul s-a făcut într_o singură locali-'
tate,

C o e şi H o g a b o am (1964) studiind variabilitatea producţiei de
rădăcini si a continutului în zaharoză la linii -si hibrizi în diverse localităti

din S_U,A, const~ta. că variabilitatea pe localităţi a fost mult mai mare da
cea pe linii şi hibrizi.

-1,1

-1,9

-0,1

-3.Y

-1.8

_4,1°

_6,3"°0

_6,2°00

-1,9

_8,6°00

,---2,0

_6,0°00

_ 10,8"°0

+6,5'''**

+0,6
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+ 1,0
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+2,8
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I R Poli7
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-0.4

+0,5

+O~2

-1,7

+0,3

-0,2

+1,6

+2,3

-0.8

+0,9

+5,2**

-1.0

-0.1

+0.1

+O~ 1

+ 1,6

_3,5°

~0.7

+0,6

-0,6

-0.6

+6,0***

+0,1

tata

o

°
-1- 1,5

~3,6°

-0,2

-1-1.8

+4,3**

-o.s

+0,5

Diferenţe ale 5% faţă de:

+ 1,2

DL 5% = :1,28
1%, = 4,37

0,1% = 5,69

5,8

5,3 -0.5

7,1 + 1,3

7,2 +0,5 -0,4

6,7 -0,9

7,6 +0,9

7,3 +0,6 -0.3

9,4 +2,7 +1,8

13,1 +6,4*** +5,5'~*

11,2 +5,4** +5,9"'** +5,7*** +4,0*

20,3 +14,5**"" +15,0*** +14,8*** -1-31,1***

7,4 + 1.6 +2,1 +1.9 +0.2

16,5

17.8

18.8

16,7

16,8

16,5

15.4

15,5

12,2

12,4

16. 1

11,5

17,2

17,1

13,3

14,4

19,7

12,8

18.6

19,7

22,7

19,9

20,5

17,7

Conţ.

min.
"s

14,5

14,6

10,7

10,3

12,1

10,4

H,3

14,3

16,1

H.9

8,9

13.0

Familii
şi liib[izi

A (4 x ... 1110110)

B (4 X piuri)

(AxB) F,

IAxB) F,

(AxB) 13

(AxE)l3.B

A C4XillQ1l0)

B (4 xplurî)

(>\x]3) F,

(Axl3) F,

(Axl3) l3

( Axl3)l3.l3

Loc I

A (4x mOl1o) 12,8 15,5 13,8 6,5 -1,7

13 {4x pluril 14,9 17,6 1(1,0 8,2 + 1,7

(AxB) 1"1 15,7 17,2 16,6 3,4 -'-],1 ~4,8'Hl

(AxB)F2 13,5 16,1 15,1 5,6 -0,9 -'-2;6

(AxB)J3 12;2 19,1 17,0 12,5 +6,0*** +4,3**

(AxB)B.l3 14,0 16,6 15,5 6,3 -,-0,2 ~1,9
--1--'-'-'--------'----1·------'-'-- ------

A(4XU1QllOl 13,7 17,3 13,8 6,0

il (4 X pluri) 14,9 20,0 18,0 6;2 +0,2

(Axl3) F, 11.8 19.5 18,4 6,2 +0,2

(Axl3) F, 13,0 19.3 17,3 7,7 + 1.7

(AxE) l3 16.8 18.7 17.4 2.6 _3.4"

__'I_",(A::x::'E'-')::l3:...·l3:...__I__l_4:....7~ _1_9_.2__1_7_,5 5_.4_ - O. fi

.if:":~~'f
A{4x mona) 15,4 19,6~ 17,2

B (4 X pluri) 17,4 19,9 18,5 4,1 -1,2

(AxB) FI 16,5 19,0 17,9 4; 1 ......:.1,2

(AxE)F, 15,1 21.716,9 8.4 +3,1

(AxE) l3 16,4 19,5 18,1 4.0 -1,3 -0,1 -0,7

__II_(",A_X_'B-c')_l3_·l3_~'I_l:...6:...,4_
1
.-=2::0.::.2=-- _1_8_,3__5_,7_ ~+...:(:.:)....:4__1-'-':'"...:1...:.6:.-_

11
_+...:.::1,::,0__

1
__-...:4.:.:.6:...,"_°_
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10.

CONG.. UZII

1. Familiile ţetraploidc.m?i?-0gcnne şi .hibrizii obţinuţi prin încrl1ci~
şarea lor au-cea mal mare vanabilItate a conhnutului in zaharoză si ·cea mai
mare amplitudine a conţinutului în zahar~ză (14,6"S) dil1~re rriaterialele
tetraploide studiate.

2. Cea fila i redusă variabilitate a continutului în zaharozăla toate
familiilesi hibrizii studiati seînregistreaztl. 'în conditiile de la Brasov iar
cea mai ~are variabilitate'este în condiţii de irigare l~ Oradea şi FU~ld~lea.

3;Varîabilîtatea rnai marea conţinutului Înzaharoză obtinută, com
parativ cu alţi autori (în special la materialul tetraploid mona'genn) dove"
deşte că m,,:t~rialul biologic studiat poate constitui o sursă importantă de
matenal 1111ţ18J pentru mnehorarea ,acestuI caracter.
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VARIABILITY OF SUGAR CONTENT IN MONO-AND MULTIGERM
TETRAPLOID SUGAR BEET FAMILIES AND IN ŢHE HYBRIDS

OBTAINED BY TI--IEIR CROSSING

Summary

Thc paper analyscs thc variabilily 01 the sugar content inmano-and multigerm tetra
pIoid families aud in the hybrids oblained by thcir crossing in different cnvironmental
conditions (5 locatiolls).

I The monogermtetraploid familiesand the hybrids af.,!,x mono . 4 x mana type shawed
tltc lal'gest variabîlity oi sugur eOl1tent,

LA VARIABILITE DU CONTENU EN SACCHAROSE DANS LES
FAMILLES TETRAPLOlDES PLURIGERMES ET J\!IONOGERMES DE
BETTERAVE SUCRIERE ET DANS LES HYBRIDES OBTENUS PAR

SUITE DE LEUR CROISEMENT

Resume

Dans l'ouvrage est ul1alysec la variabilite de la tellcur en saccharosedal1s les iamilles
tetraplaîdes manogermes et plurigennes et aux hybrides obtenus par leul' croL':ienlent dans
diverscs conditions de m.iliell (5 localites) ,

Les iamillcs et les hybridcs tetraplo"ides monogcrmes de la combinatlsoll"'1 x mono,1?"
mono iait preu'lc de la plus grandc> variabitite de la teneur en saccharose, de toutes les combt
naisons etudices.

DIE VARIABILITil.T DES ZUCKERGEHALTS BEI TETRAPLOIDEN
PLURIGERMEN UND MONOGERlVIEN ZUCKERRUBENFAMILIEN
UND DEN HYBRIDEN DIE DURCH IHRE KREUZUNG ERHALTEN

WURDEN

Z l/sammenjaSS1fltg

In der Arbeit witel dic Variabilitilt des Zuckcrgehalts bei tetraploiden manogermen

nnd plurigcrmeu Fa01iliell uud Hybriden, dic durch ihre E:reuznug erhalten wurden, uuter
versehiedenen Umweltbedtngungen (5 Ortschafteu) untersucht.

Die tetraploiden l\lonogerrn~nFamilien nnd Hybrideu der Kombination 4 x ~ono.. "'1 x
mono hubml d~r' grcis>;h' VC\r~alHhtat des Zl1l;ki:rgehalts 'Ion elen untersuchten KombluatlOucu.
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H3MEHlJHBOCTb COD,EP)l(AHH51 CAXAP03bI Y MHOfOPOCT KOBblX
11 OD,HOPOCTKOBbIX TETPADJJOI1D,HbIX CEMEĂ CAXAPHOĂ

CBEKJJbl 11 Y nOJJYLJEHHblX OT I1X CKPEIll,I1BAHI151 fI1BPI1D,OB

Pe3fOJ.le

An<lJI1l3»pyercJI H3M.~Ip.mDOCTb.. co.n.ep)l{aHH51 CaXap03bl y 1I1l10rOPQCTKOBblX II D)l,U OpOCT
KOBbIX TeTpanJIO.n.HbIX CCMen CaXapHOn CBeKJIhI lly nOJlylJeHHhlX DT ilX CKpell.I,llBamHl ru6p }I):{OB
B pa3JUPIIJblX YCJIOBH~X cpe,ubl (B 5-TH MeCTHOCTllX). 113 Bee;.;: H3yl(aBWUXC5I IWlI,lurmaUllii O)J.HOc

pOCTKOBbre TeTpanJIOll)J.H.ble ceMhli li rnGpll)J.bIB JWII1611lJall,IIH: 4x TonD. 4x TonD CIlJlbHee Jl.pyrnx
np05lBJUIlOT H3MeillJUBQCTb B OTl:lOweHllH CO)l,epm:aHIHI caXap03bI.

ACTIVITATEA PEROXIDAZEI îN FUNCŢIE DE SOI LA SFECLA
DE ZAHĂR

Z. STANESCU, D. RQMER

S-a studiat activitatea peroxidazei din hipocotil şi radicelii
in fUIlcţie de soiul de sfeclă de zahăr. H.czultatele arată că soiurile
zaharate prezintiL o acti7itate pcroxidazieil ridicată, iar cele pro
ductive o activitate scăzută. Determinările de activitate pe:roxi~

da zică prezintă avantajul că se pot efectua intr~un stadiu timpu~

riu de dezvoltare (7 zile dupfL răsărire) şi atunci se poate mentine
influenţa factorilor exogeni la un nivel cit se poate de scăzut prin
cultură in nisip J:n condiţii de umiditate, lumină şi tcmperaturfL
cont:rolate, ca să se realizeze o manifestare mai clară a d1Ierenţe

lor de ordin genetic Acti;ritatea pc:roxidazei ar putea ii folosită

ca un indicator În lucrările de ameliorare a sieclei de zahiir.

Se ştie că la sfecla de zahăr există o corelaţie inversă între conţinutul

de zahăr şi greutatea rădăcinii.

Du b u c q şi colab, (1973), G a s par şi colab. (1973) au găsit că

populaţiile de sfeclă de zahăr cu rădăcinile mici se caracterizează printr-o
activitate peroxidazică mare. Aceastrl corelaţie Între peroxidazrl şi capaci..
tatea de creştere este în mod automat asociată cu conţinutul de zahăr.

Peroxidaza şi izoenzimele ei sînt implicate în numeroase reacţii bio
chimicetipievegetale, care influenţează în luod direct sau indireetcreşterea.

Relaţia între activitatea peroxidazei şi capacitatea de creştere este bine cu
noscută de la experienţele lui VAN O v e r b e e le (1935) cu porumb pitic.
Se explică prin faptul că auxina disponibilă pentru creştere este controlată

prin activitatea auxinoxidazică a peroxidazei (P il e t, G as par, 1968),
Legătura între conţinutul de zahăr şi peroxidaza nu este pe deplin clară, dar
cunoscîndu-se că zahărul participă în biosinteza etilenei şi acest honnon
gazo,; controlează activitatea peroxidazei (P han, 1971), atnnci nu este o
surpriză să se găsească şi la sfecla de zahăr o corelaţie între conţinutul de
zahăr, activitatea peroxidazei şi biosinteza etilenei (G as par, B o u
c het, 1973),

în prezenta lucrare se prezintă date privind activitatea peroxidazei
in h..ncţie de tipnl de soi şi gennie,
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MATERIAL ŞI METODĂ

Sămîntăde la 18 soinri de sfeclă de zahăr s-a sem!mat în bdiţe de unde
apoi ,-au re~o1tatplăntuţe în stadiul eotiledonar. Din hipoeotil şi radieel!t
s-a determinat actIVItatea peroxldaze! (G e o r g. ~.s cu, Rom e r, Olt e a
nu, 1979). Determinările s-au făcu~ în 9 repetrţl1,..'ar dateI? au fost prelu
crate cal1tatn/ pnn luetoda statistIca a anaII.zel. vUllanţel. DIn" totalul de 18
soiuri alese jumătate au fost monoge~uc. SOll:nl? s-au g~upat In patr~ cate
gorii: Z, N+, N, N-, la tipulZ s-au mclus somule: Polrrom,. R. ~olr 1, AJ
Polikama, AJ Poly 1/76; la tIpul N+: Mezzano Poll S; R. Polr 7, h.WS Poly
beta, Puressa; la tipul N: Braşov, Mano Hy D" _Monorom, Ceramono,
Hymona, Beta Mona Poli 1; la tIpnl N-: RPM J19, Mezzano Polr R,
Monohill, Stupini.

şi ,din datele prezentate reiese că prezintă o activitate pcroxidazicăridicată1
iar cu cît se coboară către soiul .i'lIonohill (ultimul din tabel), considerat un
soi luai mult productiv, se constată oscădere a activităţii peroxidazei. Pen
tru a lăluurimai bine faptul dl activitatea peroxidazică este corelată pozi
tiv cu conţinutul de zahăr şi negativ cu producţia de rădăcini, s-au grupat
soiurile în clase de tipul zaharat Z, de tip normal cu tendinţă. spre zaharat
N+, de tip normal N şi de tip normal cu tendinţ!t sprc productiv N-. Din ta
belele 2 şi 3 reiese erI atît la soiurile plurigerme lnate separat cît şi soiurilc
plurigerme şi monogermc împreunfl, activitatea soiurilor din clasa de tip Z
este luai mare decît activitatea soiurilor din tipurile N+, N şi N-. Diferenţe

foarte semr.ificathrc ale activiUtţii peroxidazci sînt între soiurile din clasa
Z (zaharat), taţ{t de soiurile din clasa N- (cu tenclinţ{t spre productiv). Rezul
tatele confinuă că ex~strl o corelaţie pozitivă Între activitatea peroxidazic5.
şi conţinutul de zahrl.r din r:lc1rLcint't şi o corelaţie negativă între activitatea
peroxidazică şi producţia ele r{ld{lcini.

REZULTATE ŞI DISCUTII Tabelul 2

SelIlllificilţiaTipul de SQÎ

Activitatea peroxidazei in funcţie de soi (soiuri plurigerme)

N'·Icrt. .

1 Tipul Z 85,71 0,0
2 Tipul N+ 83,36 -2,36
3 Tipul N 77,58 -8,13 00
4 Tipul N- 56,61 -29,10 000

Din tabelnl 1 se constată că fată de soiul Polirom considerat martor, nnmai
soiurile R Poli 1 şi AJ polikarria prezintă dife~enţe nesemnificahve ale acti
vităţii peroxidazei din hipocotrl ŞI radl~elă. DIferenţe semmtIcatIVe ale actI
vităţii enzimatice s-an găSIt pe~tru soml AJ Poly 1/76 ŞI dlstmct sem11lh
cative pentru soinl lYlezzano PohS faţă .de acelaşI martor. între ~ctlvItatea
peroxidaziCrl a celorlalte 13 S01Un ŞI actIVItatea m~rtorulul s-au lI~reglstrat

diferp.nte foarte sClnnificative. Se stie că soiul Pollrom este un sOl zaharat
~, .... . ..... .... I .

Tabelul DL 5')/0 1% 0,1%
5,83 7,93 10,62

1 Polirom plurigerm 92,51 0,0
2 R Poli 1 "

87,65 -1,86
3 AJ Polykama "

85,67 -6,81
1 AJ Poly 1176 84,62 -7,89 O

5 l\Iezzano Poli S , "
80,12 -12.39 00

6 R·.Poli 7 79,10 -13,41 000
7 I<WS Polybeta "

78,51 -14,00 000

8 Puressa monogenn 77,35 -15,16 000

9 Braşo'i plurigerin 76,67 - 15,84 000

10 MonoI-ly D, monogerm 74,25 ;....18,26 000
11 Stllpini "

73,20 -19,31 000

12 MCllloram " 65,30 "':'27,21 000

13 Ceramono "
65,29 -27,22 000

11 Hymona "
63,.52 -28,99 000

15 Beta Mimo Poli 1 "
63,01 -29,50 000

16 RPi\1 519 "
61,03 -31,18 000

17 Mezzano Poli R plur igerm 56,61 -35,90 000

18 Monohil1 . mOnogerm 55,03 -37,48 000

Activitatea pero:ddazei diu hipocc.til şi radiceHi in funcţie de soi

Ni;
uL IJI:Ilumirerl soiului Garmi;;

I
Activitate" rero'l Difercntefaţ(ideI . ...

. xidazic;l ~cL:itiY,\ Polironl.· (martor) Semnlflcaţla
(med111)

Tabelul 3

l~ctivitatea pcmxidazei in funcţie de tipul de soi (soiuri plurigerme şi monogcrme)

N,.
crt.

1 Tipul Z 85,71 0,0
2 Tii)ul· N+ 81,34 -"1,37 O
3 Tipul N 70,20 -15,51 000
4 Tipul l,{- 62,22 -23,49 000

DL 5% 1% 0,1%
3,9{) 5,30 7,21

în tabelul 4 nu apare clasa de soiuri. de tipul Z, întrucît în această cla
să au fost numai soiuri plurigerme. La celelalte trei clase de soiuri N+, N,
N- au fost soiuri plurigerme şi monogerme şi se constată că soiurile nonnale
cu tendinţă de zaharat (N+), atît plurigerme cît şi monogerme, prezintăO ac
thdtate peroxidazicămai mare decît soiurile normale cu tendinţă spre pro
ductiv (N-) tot plurigerme şi monogerme.



60 ACTIVITATEA PEROXIDAZEI IN FUNCŢIE DE SOI
Z. STANESCU, D. R/jMER 61

1 Tipul N+ plurigerm 83,36 A
2 Tipul N plurigerm 77,58 B
3 Tipul W mOllogerm 77,35 B
4 Tipul N monogerm 66,51 C
5 Tipul N- monogerm 63,59 C
6 Tipul N- plurigerm 56,61 D

Activ itatea peroxida:l;ei în funcţie de tipul de soi şi germie

N"Iert. Tipu1.dc soi GC f 11lia

I

Activitatea pcrocl
xidazică relativă

(media)

Tabelul "1

Testul Dunc;m

3. G Il S P IL r, T h" 1973, TI/bel' growth and isopcroxidasc sj)('ctI'UlIl. Proccedings of file I1escarc/i
instÎlJlte of Pomology Skil'J'niewicc Poland, SCJ'Ît.'s E, Conferences and Symposia.
Ne 3, 297 - 305.

4. O '.r G r b G e k J. y an., 1935, Tlw grOlo!h lWl'Illone ami tire dW(l1/ typc of growth in corn,
Proc. natn. Acad, Sci. USA 21, 291-292.

5. P i 1 e t, P,E., G a s p a f, T h., 1968, Le caiabolisJJlc allxinique, IVlollOgr. Pbysiol, Veg.
NI', 1 (lVlasson et eie"Paris) 148.

G. P ha 11, C.T" 1971, Let!lytenc: Jilctabolismc el acliviti mctabolique, 1Ionogr. Physiol. Veg.
Nr. 8 (Masson etCie., Paris) 130.

7. Ce o r g c s C lI, C.M., R ă m e r, D., al te an tl G Il" 1979, Paoxidase actillity as
a test for distinguishing thc S~ptL1Sill from the N~p!asJ1l in sugar beet (Befa vulgaris)
Euphytica 28, 3,779-784.

Luîndu-se în consideraţie numai factorul gcnnie s-a constatat că exis
trl diferenţe distinct semnificative între activitatea peroxidazică a soiurilor
plurigenne faţă de cele monogerme (p-m=3,4**), iar pe nivelele factorului
tip de soi S-au inregistrat diferenţe foarte semnificative (tip N+~tip

N =8,3***; tip W-tip N-=2Q,2***, tip N----;tip N-=9,9***),

în sprijinul celor enunţate mai înainte contribuie şi datele obţinute
de la 49 variante material de ameliorare, la care s-a determinat activitatea
peroxidazică din hipocotil şi radicelă la 10; 17; 24 şi 31 zile de la răsărire

şi din rădăcinamatură la recoltaTe, cînd s-a făcut şi analiza zahărului. Core
laţiadintre conţinutul de zahăr şi activitatea pcroxidazci la plantele tinere
cit şi la plantele mature a fost pozitiv semnificativă (r = 0,30* respectiv
r =0,34*) ceeace arată de asemenea că activitatea peroxidazei este legată

de conţinutul de zahăr din r"dădni.

CONCLUZII

1. Activitatea peroxidazei din hipocotil + radicelC, la plăntuţe in sta
diul cotiledonar prezintă o corelaţie pozitivC, cu conţinutul de zahăr din ră

dăcină.

2. Activitatea peroxidazei ar putea fi folosită ca nu indicator in lucră

rile de ameliorare a sfeclei de zahăr.

3, Intrucit detenninărilese fac după 7 sau 10 zile de la răsărire se poa
te menţine influenţa factorilor exogeni la un nivel cit se poate de redus prin
cultură in nisip in condiţii de umiditate, temperaturăşi lumină controlate şi

in felul acesta se realizează o exprimare mai clară a diferenţelor de ordin
genetic.
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PEROXIDASE ACnVITY AS RELATED Ta um VARIETY IN SUGAR
BEET

Swnnwry

Peroxidasc activi!y was ddel"lllincd in h\"pocotyj and în radick in ;;e'Feral sugar ueet
'.'arieties:. . -

1'he rC;jult" sh(l\vCllthat thc ;mgar-type'/aridics had a highcr pefoxidase activ-ity as
cOJ1lpared to thc yiehlillg-typc (l1lCS.

Peroxidase activity offurs \'11e pussibility of an earI}' estill1utioll (7 days aftcrell1crgencc)
l'dwu it is pussiblc to kecp the inf!uc!1cc of c:xogellous faetors at a 1c::'/c1 as la\\" aspossible by
growing thc plantlets in sund, in conditiolls of luH control of humidity, light anei tc01pC
rature, 50 as ta re'Ieal as ,stnmg as possible the genetic diffel"cnccs.

Pf>roxiduse activity CQllld hc lIsed as un indicator in the sugar beet breecliug work

L'ACTIV1TE DE LA PEROXYDASE SUIVANT LA VARIETE
DE LA BETTERAVE SUCRIERE

nd"umi

A eteetlldice l'aetivite de la pcroxydase dauo; le hypocotylc et la radicellc, subul1t la
val"i6t6, [L la bettent'lC sucrierc. Les resultat" UlOlltTent qUI:) les variCtes: SllCreCS presentent une
acti'Fitc peraxydasique elev-ce, tanelis que celles prueluctivcs ont une activite {ai bIe. Les deter~

minations d 'acti'litc peroxydasique out l'<:wuntage des pouvoîr ctre effGctuecs daus uuc etape
precoce ele devcloppemellt (7 jonrs post - le7ee), quand ont peut maintenir 1'i11[1ucncc des
facteurs exogencs ~L un ni'lc(1u autant bas qtH' possitlc, par cultUl"C Cj1 sabIe sous conditions
d 'hulTIidit6, lumicre ci tempcrature controlees, afin de r-caliser 1l11G plus claire maniIestation
des diff6rences d 'ordrc gen6tiquc. L 'activH6 de la peroxydasc pourtait l~trc utiliscccomme
indicntcur dans les trtL'lau:x d 'am61ioraJioll de la bcttennc :lucriere.
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DIE PEROXIDASEAKTIVITĂT BEI ZUCKERRUBEN IN
ABHĂNGIGKEITVON DER SORTE

Z1tsMnmcnfassung

Es WllY(~C die P:roxydilseakti'liHit ~1l1 Hypolwtyl und\Vurzelchen in Abhăngigkeitvon
der Sorte bel Zuckerruhen untersucht. Dlc Ergebnisse zeigen, dass diezuckerreichen Sorten
eine. l~o.~lC P?roxidas~aktivitiit besib;en,. wahrend clte ertragreichen Sorten cine niedrigere
Akhvltat zelgcn. DJC Peroxyda.'leakti'/itătbcstimmnngenhabenden Vorteil, dass SlG zu
einem fruhen Zeitpunkt (7 Tage nach dem Aufgang) ausgefUhrt werc1en k6nnen und dann der
Einfluss exogener F<:lk~orC1.1durch Anzucht in Sand und Kantrolle cler Feuchtigkeit, des Lichts
nud de~ Temper':"tur luedng gehaltcn wcrdeu kann, 50 dass die Differenzcn genetischer NailJr
besser 111 Erschemung treteu kănncIl. Die Pcro~:ydaseakti'/itătki:inllte als ein Marker in cler
Zuckerrii beuzUchtung verwendet werclen.

AIUJ1BHOCTb TIPOI\CYlJJ,A3bI Y PA3J1f1cIHbIX COPTOB CAXAPHOyI
CBE I\J1bI

113Y'Iil.'IaCG aKTliBHOCTb nepoJ{cII)l.3SbI B runolWTll.Tle li TI nepS1l'IIlOlll JWpCIllKC caxapiloii
Cl3 elU1 bl, I3 3<umCHI>IOCTJI QT ee copTa. TIOJlyttClIllblC PCSYJIbT3Tbl nOI\aS3JIII, tITO y caxapHcTblX
COpTOB Ha6Ji1ojl.aeTcfl nOBIoH..ueUlla51 mUUBHOCTL JlepOl{CH)..I.3Sb1, TOfJl.3 }\31\ Y :ypo)KaiiHl:rIX copTon
aTa aImI3HOCTl;>llOUH:iKeHa. OnpCJ\eJlCHUe aWrHn!lQCTl1 llCpOIi.CII]l.3SbI UMeeT Ta npelIMym.eCTBO,

[/Ta era l\ImIUW npOnO)J.IITb B paHllHX CT8AIUlX paSBHTlIH. (Ha 7-ii ACHh noe.TIe n05lJICllun BCXO,u.OB),
Kor,!J,3 n;rIlIRHHe .9}(30rel-lHblX <lJali.TopOI3 1II001i:llQ JlO,Il,}J.ep.:1I0lBaTb Ha BeCbl\Ia Hll3lW!I1 ypOBHC oy1elll
BblpamllBBUllJI Ha neCli:e B KOHTpOJlllpyelllhIx yCJIOElHIX B.'1<Dl'JIOCTH, OCBCUJ,CHII5I II rel>mepaTypbl,

)!.JUlOOJly IIClIlI51 E03!1WnmO 60JIce 51CIlO1'O np051B.1CHlI5I pa3JIlItIuii renCTlIlJeCl{Qro nop5I.!UW.
AK;IIBHOCTb nepoKCHJW3bl MOlImo TilIOj{e I1CnOJlb30l1aTh n il 1<3IICCTBe nOKUgaTCml B c€',,,a,;u,HoH
UOH pa60Te C caxapHoi'IcBCKJlOîi.

NUTRIŢIAMINERALĂŞI ACUMULAREA ZAHARULUI LA SFECLA
DE ZAHĂR, ÎN FUNCŢIE DE SOI ŞI AGROFOND

POLIXENIA l'JEDELCU, FLORICA POPESCU, SOLANGE PITIŞ, V. STRATULA

Absorhtio. e1cmellt('1or de nutriţie la sIcc1Lt de zahăr ('ste
infll10nţl1Hi (]':l soi, agrofond şi faza de vegetaţie.

În f,um',c1c de sf..::cli.i conţinuturi oplimcpentru azot, ma
xime pentru potasiu şi ioartcmarila fosfor !le realil,ează la agro
fondul :N"150PtooKao în etapa a doua· a perioadei de 'legetaţie mai
ales Ia soiurile 11lQnogermc, dar şila Polirom şi Braşo'l 2N.

În dhlăcini, couţinutulde e!emente minerale este' de 3-10
ori mai redus faţă de frunZe.

Soiurile monogenne au conţinuturi mai mari de azot, fos
Iar şi potasiu, atît în frunze cît şi în rădăcini.

Coeficienţii de corelaţie (r) crrlcll1ati arată în genenl1 o
corelaţie ncgatbă a conţinutului de zaharozii din rădăcina siec1ei
şi ?{, atît în frunze, cit şi rădăcini.

Este binecunoscut c{l sfecla de zahăr face parte dintre plc,ntele cu cel
mai mare consum de elemente de nutriţie. Astfel, cele 2 etape distincte ale
perioadei de vegetaţie ~ formarea aparatului fotosintetic şi creşterea ele ră
dăcini conconlitent cu intensa acumulare a zahărului ~sc caracterizează

printr-un consum moderat şi constant de azot şi luult sporit pentru a doua
etap'l in. ce priveşte fosfoml şi potasiul (G O n a je n k O, 1960).

O scrie de cerceUlri din ultimul timp (NI uha m e d o v, G o r Ş k ov a
Te r li n g, 1975) incearc'l să stabilească relaţia dintre %de zaMr reahzat
în rădăcina sfeclei si acumularea în frunze a elementelor lninerale de bază

N, P, K, Ca, Mg, d~r şi a altor elemente Ca, S, B, Mn, Cu, Fe şi Zn, pentru
recomandări privind fertilizarea sfeclei de zahăr.

Pe linia acestor orientări s;'au început unele cercetări a crlror rezulta;te
fac obiectul lucr'lrii de faţă.

METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat in zona cernoziomului din sudul Olteniei (Ca
tanc, judeţul DoIil Iao serie de experienţe de producţie, din care s-au. ales
un numărmai mic de variante cu soiuri de sfeclă de zahăr În condiţll de·
irigare (tabelul 1).
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Determin'trile de NPK frtcute pe frunze în luna iulie 1978 au ar,ttat
că cel mai bine aprovizionate în elemente de nutriţie au fost soiurile Poli
rOm şi Braşov 2 N (plurigenne), Monorom şi RPM 519 (monogerme), la
care conţinutul de azot a variat Între 2,5 şi3,3g%s.u.,fosfor 0,9-1,4g%
S.u. şi potasiu 3,5-4,3g% s.u., în timp ce soiul R. Poli la realizat o apro
vizionare de numai 2,25 g %s~u.azot, 0,65 g % s.u. fosfor şi 2,6 g ~~ ::i.U.

potasiu, ceea ce reprczintfllll1 nivel aproape delimita inferioarăpentru azot,
maxim pentru fosfor şi o aprovizionare de nivel mediu cu potasiu (tabelul 1).

De menţionat că după literaturfL, nivelul mineral foliar optim este la
sfecla de zahăr de 2-4% N, 0,3-0,6% P şi 2-6% K (D a vid e s cu,
1972) .

întreagrofondurile realizate, în anul 1979, 'pcntru celc 6 soiuri cerce:
tatcşlanUlueunul mlnllTI N50PaoK2o şlultullTIaXlffi N150PIooKso, seremarca
efectul agrofondului nlaxilTI, care asigură pentru toate soiurile sporirea ab
sorbţiei elementelor de nutriţie pînă la recoltarea sfeclei. Determinările
mcute la probele de frunze recoltate la 27 septembrie au arătat un plus de
azot faţă de agrofondul minim de 0,2 ~t,4 g% s.u., la fosfor de 0,1-0,5
g% S.u. şi 0,1-1,1 g% S.u. la potasiu.

Valorile mari şi chiar sporite spre lunaseptembriede azot şi fosfor din
frunzele sfeclei explică sporirea biomasei plante10r şi acumulrlrile de zahrll
din rădăcini (tabelul 1).

În ce priveşte conţinutul de elen1cnte lninerale din rădăcinile sfeclei
se constată o reducere a acestora de 3~1O ori, faţă de frunze .. 1'" fondul
acestor diferenţe se renlarcă valori mai mari la soiurile lTIOnogerme, la agro
fondul maxim (N150PlOOKso), cît şi în faza de intensrl creştere a rădăcinii
(sfirşitul lunii iulie). Această capacitate sporită de absorbţie a elementelor
nutritive de bază (N, P, K) la plantele de sfeclă se corelează. pozitiv cu
procentele mai mari de zahăr din rădăcini lasoiurilePolirom, 'Monorom
şi RPM-519, respectiv 11,45-15,60% zaharoză, 11,40-13,80% şi 12,00
~15,40%, valori obţinute la determin'trile din luna septembrie.

REZULTATE OBŢINUTE

Clima zonei de experienţă se caracterizează printr-un regim pluviome
trie anual de 550 mm şi o temperatură medie anuală de II°C. Solul este cer
noziOln mediu levigat cu pînza de apă freatică la 4-6 m şi cu o bună ferti
litate naturală.

S-a determinat în doi ani de experimentare (1978, 1979) conţinutul în
elemente minerale din flllnZe şi rădăcini de sfeclă de zahăr în două fenofaze
şi anume: luna iulie (dezvoltarea maximă a aparatului fotosintetic) şi sfîr
şitul lunii septembrie (ajungerea la maturitatea tehnologică).

Azotul s-a determinat prin metoda Kjeldahl, fosforul prin metoda spec
trofotometrică cu vanadat, iar potasiul Cu flamenfotometrul. Conţinutul de
zaharoză din rădăcip i s-a stabilit prin metoda polariluetridl.



66 NUTRl'Ţ'IA .MINERALA ŞI ACUMULAREA ZAHARULUI POLIXENIA NEDELCUşl colaboratorii. 67

Tabelul 2
.8IBLlOGRAFIE

Coeficienţii de corelaţie la sfecla de ~ahăr

SU1f1mary

MINERAL NUTRITION AND SUGAR ACCUMULATION IN SUGAR
BEET AS RELATED TO VARIETY AND FERTILIZATION

1. D a vid e S C li D:, D a vid e 5 C li VeI ici c a, 1970, Testarea stării de ferti
litate pnn plantă şi sol, Editura Academiei R.S.R.

2. G o r Ş k o'! a, M. A., Te r 1 i li g, V. V., 1975. Ispolizovania pocivennîh i rastelnîh ana~

luov dl~a har~oteristiki tto!ovÎÎ mineralnovo pitanis rastenii, 3 llcolloque europeen,
et medlteraneen. Budapest.

3. M uha m e d o v R. H. 1 1975, Diagnostîea mineralnovo pitanis i saharistosti saharnoi
svekli ne orojaemîh zemliah euişkoi dotini I{irldzkoi SSR, 3 IJ colloque euro·
peen et mediteranees, Budapest.

'17 septembrie

Data determinării

24 julie
Caractere corelate -

N SOP30K 20 g% N in frunze -0,409% zaharozăîn r~dăcini +0,059

g%N în rădăcini -0,670 -0,519

g% K· în frunze +0,206 -0,218

g% K in rădăcini -0,468 +0,520

N150PlooKao
g% N in frunze _0,587% de zaharoză în rădăcini 0,506

g% N din rădăcini -0,128 0,172

g% K ·in frunze +0,Q51 -0,067

g% K în rădăcini -0,665 +0,213

Corelatiadintre continutul în zahăr si acumularea în frunze a elemen
telor miner~le reiese evident din calcular~a valorilor medii pe agrofond şi
a coeficienţilor de corelaţie.

După cum reiese din calcul, valorile coeficienţilor de corelaţie. sînt
negative în general la determinăriledin luua iulie şi mai ales acelea dintre
%de zaharoză din rădăcina sfeclei şi % de N, atît din rădăcini, cît şi din
frunze, valorile fiind peste 0,500 la agrofondul mare N,.0PlOOK80·

Corelaţia este pozitivă dar nesemnificativă (1' = +0,206 + 0,051) cu
conţinutul de K din frunze. La maturitatea tehnologică a sfeclei, (luna sep
tembrie) coeficienţii de corelaţie au valori pozitive numai pentru relaţia
dintre % de zaharoză din rădăcini şi %de K din rădăcini la ambele agro
fonduri (tabelul 2).

Absorbtion of nutritive elernents by sugar beet 15 inf1uenced by variety, fertilization
aud vegetative stage of the plants.

Optimum contents of nitrogen, maximum contcnts of potassium and very high eon
ten~s. of phosphofOUS in leaves were recorded· in the second stage of vegetation period, at a
fertJltzatlOn of N150PlooKso, especially inmonogerm varieties, but also in polirom aud Brasov
2N varieties. .

Thc eontent of mineral elements in roots was 3- 10 times smaller than in leaves. The
monogerm varieties had higher nitrogcn, phosphorous and potassium eontents both in leaves
and in roots.

The correlation eaeffieients (r) showed generaIly a negative eorrelatiou betwccn saeeba
rose eontent in roots and N eantent in leaves aud in roots.

LA NUTRITION MINERALE ET L'ACCUMULATION DU SUCRE DANS
LA BETTERAVE SUCRIERE SUIVANT LA VARIETE ET LE SOL

CONCLUZU

1. Absorbţia elementelor de nutriţie la sfecla de zahăr este influenţată

de soi, agrofond şi faza de vegetaţie.
2. în frunzele de sfeclă se realizează conţinuturioptime de azot, maxime

de potasiu şi foarte mari de fosfor. în etapa a doua a perioadei de vegetaţie,
mai ales la soiurile monogerme, dar şi la polirom şi Braşov 2 N.

3. în rădăcini continutul de elemente minerale este de 3-10 ori mai
redus fată de frunze. '

4. 'Soiurile monogerme au conţinuturimai mari de azot, fosfor şi po
tasiu, atît în frunze cît şi în rădăcini.

5. Coeficienţii de corelaţie (r) calculaţi arată în general o corelaţie
negativă între %de zaharoză din rădăcinile sfeclei şi azotul din frnnze, ŞI

rădăcini.

Resume

...L'absorbtio~ ~es eICme~lts de nutrition a la bettcrave sueriere est ini1uencee par la
vanete, la composltlOu du sol et la phase de vegetation.

Danş les feuilles de betterave sont realisees des teneurs optimales en azate, maxi~

~ales en potassi~m et tres ele.vee~ en phosphore pour le sol. avee N!t'oPlooKao dans la deuxieme
etape de la penode de vegetatIon, notamment aux vanetes monogermes, mais aussi aux
varietes Polirom et Brasov 2 N.

La teneur el elem~nts mineraux dans les raeines est 3 a 10 fois mains grande par rap~
port aux feuilles.

Les varietes monogermes ont des teneurs plus grandes cn azote, phosphore et patassiunl~
autant dans les feuilles que dans les racines.

. Les coefficients de correlation (r) ealcu.les montrent generalement, une eorrelation ne
gatIve de la teneur en saecharose dans la raeme de la betterave, et que de l'azote dans les
ieuilles ei les raei nes.



68
NUTRlŢTA . MINERALA ŞI ACUMULAREA ZAHARULUI LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR, :1.962, VaL, Xl

DIE MlNERALlSCHE ERNĂHRUNG UND ZUCKERAKKUMULATION
BEI ZUCKERRUBEN IN ABHĂNGIGKElTVON SORTE UND

BODENFRUCHTBARKElT

Zus.ammcn!assung

Die Absorptioll van Erniihrungselementcll bei Zuckcrri.lben wird 'Ion der Surte, dcr
Bodcnfruchtbarl~eit \Illd der Vegetatiollsphase becînHusst.

Optimale \"Verte fiiI" .StickstoH, HăC~1stwerte fiir I(ali ~t1Jl(:~ Phosphof. in Zncke~Ti~bcn~

blâttcnt werden bei der Bldenfruchtbarkcltsstfllfc .N1501~100h.BQ.III der ZWCltc:n Vegetahonş

}laUte vor allem bei nlOllogermen Sortcn, abel' aueh l;ct pohrom 1Ill(1 BraşQ'1 2N aufgeflluden.

In elen Riibcnwurzelnist der Gchalt an Elcl1lenten 3-10 mal kleincr als in dcn Bliit

tern.
Die 1l10110<Ycrtuen Sorten habell cine11 grbsseren Gchalt an Stickstoff. Phosphor 11)1(1

Kali, SOWQhl in 1;lBlattern als auch in lUi ben,
Dic bcrcchnctcn I(orrclationsltoeHizienten (r) zeiien im allgcmcillcn cinc ncgative 1(01"

rclation des Zuckergeha1ts in den RUben mit dem Sticksloff aus elen B1ăltcrn unel Rilben'

MI1HEPAJIbHOE TIVlTAHVlE VI HAKOTIJIEHVIE CAXAPA B
CAXAPHOI1 CBE KJIE B 3ABVICVIMOCTVl OT COPTA VI ArPOcpOHA

Ha nor.f10mCHlle nHT;:neJlbllhIX 3.'IeMCHTOB caxapl-loii CDCEJ10ii llJlH5lIOT COpT, arporpoll Il
{pa3 il pOCTa. OrrTlir.:lIl;fIbl-lOe CO):l.Cp)KaI-IHC a30r8, MaKCmWJ1!>1l0C COACP)KilIlUC K3JIIUl Il QlJCHb

60..1b1ll0e COjlCpiKaUIJC 4)oc(popa D JIIlCTbJIX CBOI\:.I1101 Qcyw,eCTBJ15ll0CTC51 ilO arpQ{pOl-lY YJ\06pCHlUl
N P K Ha I3TOPOi\1 3Tane ncpllO}.Ia pOCTa, D OC06CIIIlOCTlI Y OAHO!JOCT!WBhIX COpTOD, a Tal0KO
11150colp~O;OnOJlHPOMII BpaWOB 2N. B KOpU5IX, COACpllZaIIHO Mlll-lepaJIl;>ilblX 2lJIetl'ICmOD 1'1 3-10la; MeIlbwe, ljeM B ;f!UCTb51X~ O,rr.1l0POCT!<013bIC capTa llMCIOT GOJIee nOBblWCI-lHOe COlJ,ep)KaUUC
~30Ta,q)Oc<poPţI II I(aJlIHI I.;aK B .;mCTb5IX, Tal'; li B lWP1l51X. BhlqIICJICIIH~IC 1W34J(pn:uueHThI KOP~
peJHlU1Hl (r)I101W3hWaIOTI3 OCHODHoMcyllJ,eCTBOB3Ulle OTpllUaTCJIbllOH IWppC.'UIlJ,HII MC)K)l.Y

co,uep~li:alllleM caxap03b1 II a:JOTa B .'lUCTb51X H IWplUIX.

EFICACITATEA ŞI EFICIENŢA ECONOMICA A APLICARII
îNGRAşĂMINTELORLA SFECLA DE ZAHAR îN ZONA CERNOZIOMULUI

MEDIU LEVIGAT DIN SUDUL ŢARII

v. i\I1HAIL.!., Cl{. HER.:-\.

în lucrare se prczilltttunclcrezuHatc pri'rinf1 eficacitatea.
şi eficienţa economică a ingrăşiimintelor C11 atot, fQsfor şi potasiu
In condiţii du neirigare, pe cernoziomul mediu lc'/igat de la 17un
dnlea, în perioada 1975~ 1978.

Sporurile de riidtlcini obţinute au atins 29% În cawl azo
tuh\i, 10% în cazul fosfol"ului .;;i8% în cazul potasiuluL iar can
titatea suplimentară de zahăr alb obţinută a deptlşlt 3000 kg}ha
in cazul aplidrii îngnlşiirnintclor cu azot şi fosfor şi 1500 kg{ha
in cazul aplicării îngrrtşă111illtclor cu potasiu.

Eficienţa economică a aplietlrii ingritşă111intclor a fost
destul de ridieahLVcnitulllet suplimentar a atins ;1 700 lei/ha,
enc::gic SUpliIllt~ntară 12000 k\Vh/ha, iar la fiecare unitate cncl·git:
chc1tuitrl cu 111grăşrt111illte1e s-au. obţiJlut pină la 22 unităţi ener
getice, înft1l1cţic de doza aplicată.

Sfecla de zah,tr este o plantrt care valorifică foarte bine îngr'tş'tmintele

(C o cuI e s cuşi colab., 1968; K as ta n o v a. 1972; 1 a v tuş e n k o
şi P o P o va, 1974; R i a b c i u k, 1977 etc.).

Ca şi la alte plante şi Ia sfecla de zahăr sporurile cele mai mari de
producţie se realizează prin aplicarea îngrrlşl"imintelorcu azot (B O r a ,1978).

Lipsa acestuia provoac{l scăderi luari de producţie, chiar pe soIurile
cu fertilitate ridicată: sporurile cele luai mari de .r{ldăcini se obţin inSrl prin
aplicarea îngrăş;mlintelor cu azot şi fosfor sau azot! fosfor şi potasiu
(S t r atu 1 a şi Dur Ut, 1978). .

Cele mai buue rezultate pe solul humico-semigleic de Ia Brasov s-au
obţinut prin aplicarea dozei de 100 kg N+140 kg P.O,+ 200 kg 'K.O/ha;
pe solul brun de p'tdure cernoziomic de la Secueni -Neamţ cu doza de IOa
kg N + 70 kg p.O, + 200 kg K.O/ha, în timp ce pc cemoziomul freatie
umed de la Lovnn cele mai bune rezultate s-au obţinut prin aplicarea a 200
kg N + 140 kg p.O, + 100 kg K.O/ha (N i col au, 1975).
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Tabelul 1

REZULTATE OBŢINUTE

Influenţa ingrăşămintelorcu azot şi fosfor asupra producţiei de rădăcini
la gfecla de zahăr -Fllndulea (1975 ~ 1978)

Prin aplicarea îngrăşămintelor cu azot singure, producţia de rădăcini

la sfecla de zahăr a sporit cu pînă la 27% (10 t/ha), productia crescînd
odată cu mărirea cantităţii de îngrăşăminte aplicate, pînă la d~za maximă
de 200 kg N/ha (tabelul 1.a).

Şi în medie pe cele cinci agrofonduri cu fosfor producţia creşte odat~
cu mărirea dozei de azot aplicată, pînă la doza maximă, obţinîndu-se sporun
de producţie de pînă la 29 % (11,4 t/ha).

în general şi la sfeclă ca şi la alte culturi, sporurile de producţie ce
revin pe un kg azot substanţă activă descresc odată cu creşterea dozelor de
îngrăşăminte cU azot aplicate.

în medie, pe cei patru ani, sporul de producţie ce revine pe un kg
azot s.a. a fost cuprins între 84 kg rădăcini (la varianta la care s-au ad
ministrat 50 kg N/ha) şi 50 kg (la varianta la care s-au administrat 200 kg
N/ha) (tabelul 1 a).

în ceea ce priveşte aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor, sporul maxim
de producţie s-a înregistrat la varianta la care s-au aplicat 80 kg P 20 5/ha
acesta fiind de 3,9 t/ha, adică 10% (tabelul 1 b).

în medie pe cele cinci agrofonduri cu azot, aplicarea îngrăşămintelor
cu fosfor a dus la sporirea producţiei de rădăcini cu 4,5 t/ha. De remarcat
că sporurile de producţie la toate cele patru doze de fosfor au fost practIc
egale, diferenţa între ele nedepăşind 0,3 t/ha (tabelul 1 b).

Comparativ cu îngrăşămintele cu azot, eficacitatea îngrăşămintel~r cu
fosfor la sfecla de zahăr este mult mai slabă. Aceasta se poate observa ŞI dm
ecuaţiile de regresie, după valoarea coeficienţilor termennlui "p

u
, care sînt

mai mici decît coeficienţii termenului "NU (tabelul 1). ~.~

Calculînd sporurile de producţie ce revin pe un kg S.a. îng~ăş.ămînt,
acestea au fost cuprinse, în medie pe patru ani, între 68 kg rădăcIni la va
rianta cu 40 kg P 20,/ha şi numai 14 kg rădăcini la varianta. cu 160 kg
P 20,/ha (tabelul 1 b).

Din datele prezentate anterior s-a văzut că îngrăşămintele cu azot
aplicate unilateral pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea au con
tribuit la sporirea producţie de rădăcini, în medie pe patru ani, cu pînă la
10 t/ha (27%), iar cele cu fsosfor cu pînă la 3,9 t/ha (10%) (tabelul 1).

Prin aplicarea aceloraşidoze de îngrăşăminte cu azot şi fosfor împreună,
sporurile de producţie obţinute în medie pe perioada analizată au fost foarţe
semnificative, de pînă la 16 t/ha rădăcini.Cele mai mari sporuri de producţIe
s-au obţinut prîn aplicarea dozei maxime de azot (200 kg N/ha), pe agro
fondul de 120 kg P,O,jha (tabelul 2).

în general, sporurile obţinute prin aplicarea îngrăşănmintelorcu azot
şi fosfor împreună sînt mai mari decît sporurile obţinute prin aplicarea
aceloraşi doze de azot şi fosfor separat, ceea ce arată că interacţiunea azot
fosfor la sfecla de zahăr, pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea, este
pozitivă, sporurile datorate interacţiunii azot X fosfor atingînd 3 t/ha.

Sfecla de zahăr este cunoscută ca o plantă mare consumatoare de potasin.
Aplicarea lngrăşămintelor cu potasiu la sfecla de zahăr în perioada 1975
-1978 a dus la obţinerea unor sporuri de producţii semnificative şi chiar
foarte semnificative. Astfel, în medie pe cei patru ani de experimentare,
sporurile obţinute prin aplicarea potasiului au atins 3,9 t/ha rădăcini,
spor de producţie foarte semnificativ.

9,3

1,5

r = 0,9993
r = 0,9996

r = 0,9953
r= 0,9430

47,2

17,240

69

3,1

7,9

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

13.6

39,7

Media.

a) Y = 37,2 + 0,1060 N - 0,00028 N~

Y = 39,7 + 0.128 N - 0,00036 N 2

b) Y 37,4 + 0,0788 p._ 0,00053 p2
Y 44,0 + 0,094 P - 0,00038 p2

Media

S-~ !lrmăr!t!nţl,;,er,tţa îr:grăşrtmintelorcu azot, fosfor şi potasiu asupra
producţIeI.de rad~cI01 ŞI zahar la sfecla de zahăr în perioada 1975-1978,
m condlţll de nelngare, pe cernozlOmul mediu levigat de la Fundulea
la soiul R Poli 1. '

Dozele de îngrăşăminte au fost: O; 50; 100; 150 şi 200 kg N/ha; O;
40; 80; 120 şi 160 kg P,o, şi O; 40; 80; şi 120 kg KoO/ha.

îngrăşămintele cu azot şi fosfor au fost aplicate" atît singure cît şi
împreună, iar cele cu potasiu au fost aplicate pe patru agrofonduri N:P
(NoPo: NI00P O; NlooP,o şi N200P,o)'

b) Fo'fo" (P,D,)
1 O 37,3 100 - - 13,6 100 - -
2 10 40,0 107 2,7 68 48,0 IlO 4,4 )10
3 80 41,2 110 3,9 19 48,1 110 1,5 56
1 120 40,7 109 3,4 28 48,3 111 4,7 39
5 160 39,5 106 2,2 14 48,0 110 1,1 27

Doza Aplicate singure Media agrofondurilor

Nr.

I I I \'.('/dcrt.
kgjha

productia dif. kg/l ],g productie diL

I
tjha s.a. I t/ha

t/ha % t/ha %

a) Azot IN)

1 O 37,3 100 - ~ 39,8 100 - -
2 50 11,5 111 4,2 81 15,0 113 5,2 104
3 100 45,1 121 7,8 78 19,1 123 9.3 93
1 150 46,9 126 9,6 61 50,9 128 11,1 74
5 200 47,3 127 10,0 50 51,2 129 11,4 57
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aplicat
aplicat

Cele mai mari sporuri s-au obţinut pe agrofondul pe carc s-a
doza mare de azot (N200P,,), fiind urmat de agrofondul pc care s-a
numai azot şi agrofondul nefertilizat cu azot şi fosfor (tabelul 3).

Sporurile maxime de producţie 5-an obţinut prin aplicarea dozelor de
40-80 kg K 20/ha. Mr,rirea dozei de potasiu la 120 kg K,O/ha a dus la
plafonarea sau chiar la scăderea producţiei de rr,dăeini (tabelul 3).

Sporurilcde rftdrlcini obţinute la un kg K 20 ating 80 kg , Ia varianta
la care s-au aplicat 40 kg K,o/ha, pe agrofondul de 200 kg N şi 80 kg
P,O,/ha.

Prin aplicarea aceleiaşi doze de potasiu, singur, s-a obţinut un spor
de pcste 50 kg rr,dăcini la un kg K,O.

l ..a doza maximă dc potasiu, sporurile cc revin pe un kg s.a. îngrrt
şfu111nt scad foartc n1uIt pe toate agrofondurile de azot şi fosfor.

În ceea ce priveşte producţia de zahftr alb obţinutfl în medie pe cci patru
ani de experimentare, aceasta a fost cuprinSrl între 5 614 kgjha la 'varianta
nefertilizată şi 8 835 kg/ha la varianta fertilizatrl cu 150 kg N + 160 kg
P 20,/ha, deci o diferenţil de peste 3 t/ha (57%) zaMr alp (tabelul 2).

Cea mai Il1are influenţă asupra producţiei de zahrlr alb oau îngr{lşfl

Jnintcle cu azot, care asigurrl un spor de peste 2,5 tjha) pe agrofondul de
120 kg P 20 5/ha (tabelul 2).

Îngrrrşrtmintclc cu potasiu au sporit producţia de zah(lr cu pînfl la
1 578 kg/ha zaMr alb, cele mai mari sporuri obţininduse prin aplicarea
acestora pe agrofonduri cu azot sau singur (tabelul 3).

Calculînd sporul de zahăr alb ce revine pc un kg substanţrl achvrl
îngrflşău1înt, acesta a fost cuprins între 0,6 şi 13,5 kg, în funcţie de doza
de azot şi fosfor aplicaUl (tabelul 2) şi 0~20 kg in funcţie de doza de pot".siu
apUcaUl (tabelul 3).

Sfecla dc zahrlr ~ste o planUL de cuIturrl la care se obţine o eficicnţrl

economică ridicatrl. In 111cdie pe patru ani, dplicarea unilateraIrL a îngrii
şămintelor cu azot, în diferite doze, pe cernozioD1ul n1ediu levigat dc la Fun
duIca, adus la obţinerea unor venituri nete suplin1cntare de pînfl la 2 325
Ici/ha, iar a celor cu fosfor de pinrl la 826 lei/ha. Cînd ingrăşr,mintde cu
azot şi fosfor aU fost aplicate împreunrl, veniturile nete suplilnentare au atins
3 700 lei/ha, la varianta la care s-au aplicat 150 kg N +40 kg P,O,/ha
(tabelul 2). La aceeaşi variantă de fertiUzare s-a ohţinut o energie supli
mentarr, de peste J2 000 kWh/ha,

Venitul obţinut la un leu cheltuit cu îngrăşr,mintcle a ekp(lşit 7 Ici
la varianta la care S~au aplicat cantit;lţimici de azot şi fosfor (K[,OP40)'
La o unitate ele energie consumată s-au obţinut 13 unit;lţi energie în cazul
folosirii îngrrlşămintclor cu fosfor şi peste fi lluigtj energic Ia varianta la
care s-au aplicat 50 kg N + 40 kg P,O,/ha.

Cu toate că eficienţa economicfl a îngrăşrlnl1l1ce1or cu azot şi fosfor scade
în cazul aplicării dozelor mai mari de azotşî fosfor, totuşi, chiar la va
rianta fertilizat;l eu doza maxim(, de azot şi fosfor (200 kg N + 160 kg
P,O,/ha), valorile indicatorilor analizaţi se menţin destul de ridicaţi.
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Ml~X. y=53,1
N =1t'b
p=1'I3

100 L'--"'-'"T-.,.--r...,r--~:-:-/1
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'20

40

DOZA P205
kg/ho

Fig. 1 - Domeniul economic al folosirii ingrăş5.mintelorcu azot şi fosfor şi curbele de
izoproducţie la sfecla. de zahăr (Fundulea, media 1975-1978)

Astfel, venitul net a depăşit 3 000 lei/ha, venitul la un leu cheltuit cu în
grăşămintele a fost de 3,1 lei, iar la fiecare unitate energie consumată cu
îngrăşămintele s-au obţinut 2,8 unităţi energetice (tabelul 2).

în medie pe cei patru ani analizaţi producţia optimă la sfecla de zahăr

de 52,8 t/ha rădăcini s-a obţinut cu o doză de 167 kg N + 94 kg P,O,/ha
(fig. 1).

Domeniul econo1l1ic al folosirii ingrăşămintelor cu azot şi fosfor este
destul de mare, de pîn" la 185 kg N/ha şi pînă la 113 kg P,O,/ha, cind
sînt aplicate împreună.Dup" aliura curbelor de izoproducţiese poate observa
influenţa destul de puternică asupra producţiei de rădăcini, atît a îngrăşă

mintelor cu azot, cît şi a celor cu fosfor.
Aplicate în doze de pînă la 120 kg K,O/ha, îngrăşămintele cu potasiu

au dns la sporirea producţiei de sfeclă cu pînă la 4 t/ha, sporurile de pro
ducţie pe un kg îngrăşămînt substanţă activă atil1gîl1d 80 kg rădăcini (ta
belul 3).
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Venitul net suplimentar cel Dtai mare obţinut prin aplicarea ingrăşă

mintelor cu potasiu a fost dc 954 leijha, iar venitul la un leu cheltuit cu
îngrăşfuuintele a fost de pînfl la 8,90 lei.

Cantitatea de encrgie suplimentarfl obţinutrl a depăşit 4000 kWhjha,
iar la o unitate energie consumată cu îngrăşămintelc s-au obţinut pînţl la
22,2 unităţi energetice, socotind nU1l1ai producţia de r[tdăcini .

Cele mai mari valori le-au Înregistrat indicatorii analizaţi pe toate
agrofondurile, la dozele de 40-80 kg K 20jha, scăzînd, evident, la doza de
120 kg K 20jha.

Frlcînc1 c01nparaţie între cele patru agrofonduride azot şi fosfor, cea
luai luare eficienţrt au avut-o îngrflşăminteleCu potasiu pe agrofondul fcrti
lizat cu 200 kg N + 80 kg P 20,jha (tabelul 3).

3. L a v tus e n k o E. V" Po p o vaN. R. ,1974, Deistvie udobrenii na Hrojai sal/(I/"noi
svekU na oSltovnîll pocivalJ U!n-ains1wi s.s.n, Agrohimiia, 2. .

4. K a sta Jl o v a •.N. Z., 1972) Vll'ia~lie povishennih do;; mineralnîh udobJ'cnii lUI lIrojai i
fosfOl'1tH obmcn 11 saltal'l101 sveklî, Agrohimiia, 1.

.1. Nicolau A1., Popovici 1., Popovici :i\largarcta, Segărceanu
O,. 1975, Co..ntribu!~i.au P~'!vil:c ,lt~ eficienfa unor doze mari de ingrălăminte l~
sfecla de za],ar. Lucl"(lrt ŞttlJlţlitce, 1.C.C.S, Braşo'r, Sfecla de zahăr, voI. V.

6. R i a bei U ,k 1. D. , Li a s,i n slei i P, V., 1977, Efectivnostî mineralnî/l udobrcnii
pn osnovnom vnesenli saharnuiusvell!1t na visct'locenom cel'no;;eme., Agrohimihl 9.

7, Str atu 1 <:~ ,~" D u r ,1 a S .. 19.18, Aspecte di}~ tchnol~gia sieclei dezaltăJ' cultivati; pe
C!lltozwmullevtgal de la C:.cI,l',.CataJl,i~, jtHL DoI]. Lucriiri ştiinţifice, 1.C,C.P,T
1, ul1duka, sub, Braşo'r, Skcla de 7,ahăr. 'IOL \eTIl.

S. Te Ş u 1.. B il fi' hin s1;: i Y" 107S, Jlctodologia dc cl/lcul a chcltllielilol' de energic în
product!a ([grieo/ii Vfgcta!i'i) l~coJl[)l)lia .:;i organizarea intreprinderilor agricole,
NOllt{lţ:l, nI". 2, Bucureşti,

CONCLUZII

. _ Thc papor prescnts some l"CSll1tS concerning thc cficcti'reness and economical efficiency
of Illtrogen, phosphorous ulld potassinll1 fcrti1iUorB) ,dthout irrigatioH on the mcdium levi.
gatcd chcrnozell1 at Fundulca in 1975~ 1978. '

Thc ro~t yield incrcascd by 29% for nitrogeH, }O'10 for phosphorous aneI lly S°j, in
case of potasswm, a supp~cmcHtar quantity of white sugar of ov(~r 3 000 kgjha for l1itr~<ren
and phosphorous) <Llld 1 .JOO kgjha fOI' pot-ass;um being obtaincd. b

. Economie _efiieiellcy of mineral fertilization was highenough, A supplcmentar net
l!lcomc of 3 .100 leijha and a sllpplemcntar energy of 12 000 k\Vhjha 'vere obtaincd. Up to
22 e.l1?rgy ulllts \Vere prodllced for each encrgy unit conSllll1ecl as fcrtiIizers, dcpendiurr On the
ferhhzer ratc. b

EFFECTIVENESS AND ECONOMICAL EFFICIENCY OF
FERTILIZATION OF SUGAR BEET IN THE ZONE OF THE MEDIUM

LEVIGATED CHERNOZEM IN THE SOUTI-r OF ROMANIA

Resumc

L'EFFICACITE ET L'EFFICIENCE ECONOMIOUE DE L'APPLICATION
DES ENGRAIS Â LA BETTERAVE SUCRrERE DANS LA ZONE DU

CHERNOZEME MOYENNElVIENT LEVIGUE DU SUD DU PAYS

SttmnWI'Y

luecllU
cea de

fosfor, pc ccrnozioluul
+ 94 kg P 20,jha, iar

1. Sfecla de zahrlf rcacţioneaztl. destul de puternic la aplicarea îngrrl
şălnintelor, chiar şi pc soIurile mai bogate CUln sînt cernoziOlllurile.

2. Spornrile obţinute prin aplicarea îngrăşflmintelor au fost de 29 %
în cazul azot111ui, 10 0

/ 0 în cazul fosforului şi 8 0/ 0 în cazul potasiului.
3. Interacţiunea aztot X fosfor la sfecla de zah(lr este pozitivr1 con

tribuind la sporirea producţiei cu peste 3 tjha rfldflcini.
4. Sporul obţinut la lkg îngrr1şrunînt substanţă activr1 a diferit foarte

mult cu doza aplicat'l, fiind cuprins între 57 şi 104 kg la azot, 27~1l0 kg
la fosfor şi 2~80 kg la potasiu.

5. Cantitatea suplimentarr1 de zahr1r alb obţinutr1 prin aplicarea îngrrl
şrlmintelor cu azot şi fosfor a dcprlŞit 3 000 kg/ha, iar la cele cu potasiu
1 500 kgjha.

6. Doza optimr1 multianualrlue azot ŞI

levigat de la Fundulea, a fost de 167 kg N
pob'.sin de 40-80 kg K 20jha.

7. Eficienţa economidl a aplicr1rii îngrrlşărninte10r cu azot, fosfor şi

potasiu a fost destul de ridicat,,; în medie pc patru ani venitul net supli
mentar obţinut prin aplicarea îngrăşăluintclorcu azot şifosfor a atins 3 700
Ici/ha, energie supliillentarh 12 000 k\Vh/ha, iar prin aplicarea îngrăşămin

telor cu potasiuventitul net suplilllentar a atins 954 lei/ha şi energic su
plimentarfl obţinntrl 4 000 kWhjha; la fiecare unitate energie cheltnită cu
îngrr1şăn1intde s-au obţinut între 1 şi 22 unitrlţi energetice, în funcţie de
doza aplicatfl.
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, L'ouvrage,presente quclqucs rcsultats au sujet de l'efIicience economique des eugrais
azotes, phosphonqucs et potasşiques saus irrlgation. Sur le cheruozeme moyennement levigue
de Fundulca, eutre 1975 et 1978,

Les gains de ra<;=ines obtet~us ont t0l1ch6 a 29 % pour 1'a.zote, a 10% pour le phosphore
et ~%. pour le potasSlUUl, tandlS que la. quantit6 supplementaire de suete blane obteuuc a
cxcede ~ 000 kgjha pour les. eugrais fi. azote et phosphore et 1 500 kg/ha pour les engrais
il, potasslulll.
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L'efficience economique de l'administration des eugra-is a ete plantat e1evee. La revenu
net supplementaire a tOllche 3 700 lei/ha, l'energie supplementaire 12000 kWh/ha, tandis
que paur chaque unite d'energie depensee avec les eugrais an ete obtenus jusqu'a 22 unite8
energetiques. suivant la dase appliquee.

DIE WIRKSAMKEIT UND WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ DER
DDNGEMITTELANWENDUNG BEI ZUCKERRDBEN IN DER ZONE

DES MITTELMĂSSIG AUSGEWASCHENEN TSCHERNOSEM IM
SDDEN DES LANDES

Zusammenfassung

In der Arbeh werdeneinige Ergebnisse hinsichtlich der wÎrtschaftlichen 'Virksamkeit
nud Effiz;ienz·der Diingemittel mit Stickstoff,Phosphor nnd l{ali unter Be'.vâsserungsbedin
gungen aui mittelmassig ausgewaschenem Tschernosem in Fundulea in derPeriode1975_197S.
angefilhrt.

Der erhaltene Riibenzuwachs erriechte bei Stick.stoff 29%. bei Phosphor 10% und bei
Kali 8%, und die zusătzlich erhaltene Wei~zuckermenge iiberstieg 3 000 kgjha im Falle
der Anwendung der Stickstoff ~ nnd Phosphordiinger nnd l 500 l{g/ha im Falle der Anwen·
dung von Kalidunger.

Die wirtschaftliche Effizienz der Anwendung von Diingemitte1n war recht gross. Der
zusiitzlicheReingewinn erreichte 3 700 lei/ha, zusiitzliche Energie von 12 000 kWhlha, d.h.
fur jede Energieeinhet die fur Diingemittel verwendet wnrde, konnten bis 22 Energieeinheiten
abbiingig· van· der verwendeten Dosis, erzielt werden.

TIPOH3BOJJJ1TEJIbHOCTb H 3KOHOMWIECKA5I 3<l>C!JE KTHBHOCTb
BHECEHH5I YJJ,013PEHHP'I TIOJJ, CAXAPHYIO CBEKJIY B 30HE

CPEJJ,HEBblI:UEJI04EHHOro LJEPH03EMA IOrA PYMbIHHH

Pe3fO.Me

B paGoTe OpUi30)l;5lTCR HeKOTOphle)l;aHUble, }WCalOlll,lleCR npOllSEO)l;llTeJIbBOCTll li 9KOflO
MHtIeCKOfi 3tPrpeKTllBROCTli BHeCeHH513S0THb1X, epOC!ţ)OPHbIX li KaJIllilHhIX y)l,05peHnii B yCJIOBllJIX
opOUIeHIHIHa Cpe,il.HeBblllI,eJIOlJeHHOM tIepHOSeMe B (llYH)I,YJU1,B nepno)l 1975,1978 rr•. TIp"
BHece~1H1l aSOTa npn6aSli:ll ypOJKa51 KOpHeii)l,oxo,rUIUJlll ,lJ.O 29%. npn BHeceIHIlI !ţ)ocepopa - ,lJ.0'
10%, a npu 8lieceU1IU KaJIllJI -)1,08%, nplltIeM .lJ.06ai30tIHhli'l CDOp caxapa npeBOCXoţl.llJI 3000,
Kr/ra - npu 8HeceHIIH aSOTa n ljJoc!ţ)opa n 1 500 Kr/ra - npllBlIeceHull KaJIlUl. 3KQHOMlltIeCl~a51
sqxpeKTllSHoCTb npllMeHeHll51 y)l;oGpellllll 6blJIa TalOICe )l,QBOJlbHO IlbICOKOiL 1-IUCTblii .ll.oGailOtIHl>1ll.
,lJ.oxo.n; ,lJ.OCTllfaJl 3700 JIeiilra, 1\CJIlltIeCTBO nOJlYlJelltioii Jl,06anOtIHoii 9uepruu - ,lJ.O 12000 KBTq

Ira, nplltIeM Ha IW)K)l,yIO C)l,llHHUy 3Heprnn. SaTpatIeHuylo ua y.u.o6peruUl OblJIO nOJlytIeHO )1,0.'
22 9HepreTHt1ecKllX e)l,llBllU, i3 SaBlICllllIOCTll DT npllMeHeURll1eiic51 )l.OSb1.

INFLUENŢA îNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE APLICATE LA SFECLA
DE ZAHĂR PE CERNOZIOMUL FREATIC UMED DE LA LOVRIN

o. SEGĂRCEANU. V. BÂRLEA

În perioada 1975-1979 în cadrul unor experienţe staţionare·
organizate într-o rotatie de 5 ani (grîu-porumb-soia-griu-sfec1ăde
zahăr), s-a cercetat influenţa diferitelor doze de îngrăşăminte mi
nerale aplicate la sfecla de zahăr. Rezultatele obţinute arată că,

prin folosirea unilaterală a unui singur ingrăşămînt, producţia de·
rădăcini şi de zahăr a realizat sporuri mici şi cu eficienţă econo
mică sc5.zuHi. îngrăşămintele Cu azot singure, ca şi dozele mari
de azot (N150 - N llOO), aplicate pe diferite fonduri de fosfor au redus
conţinutul de zahăr al rădăcinilor cu 4~14%. De cel mai mare
efect s-a dovedit folosirea împreună a ingrăşămintelor cu azot şi

fosfor in diferite raporturi, care au asigurat obţinerea unor pro
ducţii de 51,89~59,94 t/ha rădăcini şi 8,69~9,11 t/ha zahăr. Cu.
dozele de Nl71P 137 s-a obţinut un venit net la hectar de 5 469 lei.

q contribuţie ~mportantă la ~~zvolt?-rea inte;,sivă ~ producţiei agri
cole dIn ţara noastra~ reVIne foloS1fll raţIonale a lngrăşam1utelor,

Sfecla de zahăr valorifică eficient cantităţi mărite de îngrăşăminte

cu azot ŞI fosfor, pe toate tlpurile de sol (S e g ă re e a nu, 1965, 1970;
A:, ram, 1968; P o P o vi c i şi colab., 1970; Rei e h b u c h, 1970;
N I col a u 1975).
. Coc u les c n şi 1 Ş f a il (1962) arată că îngrăşămintele cu potasiu,

SlDgur~ sau a!,licat~ împr,eună cu cele cu azot şi fosfor pe soIurile de tipnl
cern?zlOmul:,' .medlu levlgat ~e la F,:ndulea, nu sporesc semnificativ pro
ducţIa de radacIDl ŞI de zahar, Iar K I e p e ,(1966) ajunge la conclnzia că

dozele mari de azot aplicate unilateral scad conţinutul de zahăr din rădăcini.

Lucrarea cuprinde cercetările executate in perioada 1975-1979.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CEl<CETARE

Experienţele s-an executat pe un cernoziom freatic umed cu textura
luto-argiloasă,pH în extras apos 6,6 humus 3,12% (metoda Schiillemberger),
conţinutul în fosfor mobil 2,4 mg la 100 g sol, iar cel de potasiu de 22,3 mg.
(extract AL metoda ERD).
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În perioada de vegetaţie.. (aprilie-septembrie! a~ căzut 297 ~6-c:
-184,1 mm, cel mal plOlOS an fund 1975, Iar cele mal scazute preclpltaţl1

(297,6 mm) s-au inregistrat in anul 1979.
S-au executat două experienţe: in priIna s-a cercetat raportul NP,

avind 5 gradurlri la azot (No' ~50' NIOO ' N15O , N200 ) şi 5 1;rad;-,ări la fo,:for
(p p p P P) Iar III cea de-a doua expenenta s-a unuant. o' . 40' SO' .120'. 160,'. ',,' . . N K'
lllfluenta potaSlului aplleat Smgur ŞI m lllteracţmnea P .

E~periCllţc1c au fost organizate staţionar,în~cad~ul unei. ratatii de
cinci ani (grîu-porumb-soia-grîu~sfcclrtd~. zahar) ~l.aşezate dupa me
toda parcelelor subdivizate, in patru repetiţII. Valonf1car~a datelor s-a
făcut după metoda aualizeî varianţei, Iar funcţule de producţ1C s-au calculat
cu ajutorul eenaţiei: y = a -]- bx + cx2

.

- S-a cultivat soiul !vI O NOR O !vI, asigurîndu-se la rărit 100 000
plante/ha. Îngrăşămintelecu fosfor s-au aplicat 2/3 in toaml;ă şi 1/3 inainte
de sem{tnat, înlpreună cu jumătate dIn doza de azot, Iar dIferenţa de azot
s-a administrat la praşila a doua.

mai mari se obtin pe fondul de P,o (51,3~58,0 t/ha), in funcţie de doza de
azoL Mărind d~za de fosfor la P 12O- 160 ' producţia medie de rădrtcini creşte
numai cu 2-1 % faţă de fondul P". Sporurile de producţie realizate in
interacţiunileNP în medie pe cei cinci ani de experimentare sînt foarte
semnificative.

În t~belul 2 se prezintft influenţa ingrrt~ămintelor cu potasiu aplicate
singure sau impreună cu azot şi fosfor. Din aceste date rezultă crl potaslul
apI.irat singur,s.au în interacţiuneaNPK. peacesţ tip d? sol cu ~n c0J?-ţIn~t
ndlcat de potaSIU (22 mg la 100 g sol) nu a contnbult, III aceasta penoada,
lasporirea producţiei de rrtdăcini, concluzii ce s-au desprins şi dIn experIen~

ţele de pe cernoziomul mediu levidat de la Fundulea (C o elI 1 e 5 CUŞI

Işfan, 1962).

Tabelul 2

Influenţ'a potasiului aplicat singur şi in interacţiuneaNPK a,supra producţiei de rădăcini - tjha
(1975 -1979)

DL 5% 1% 0,1%

NI' ~.11 2;82 :1,{l9
K 0,8(3 1,1:1 1,4(>

34,6
41,9
53,5
56,2

NoPo 35,0 35.0 I 31.1 34,2
N 100 P o 41.8 41,5 "12,3 42,2
N 1110PSO 53,3 53.8 53,~1 ' 53,5
~200P80 55,9 36; 1 5G,2 56,6----

i\Icdia E:, tjha -iG,5 46,6 46.6 46,6
% lOD 100 100 100

Dif. tjha 6.1 0.1 0.1
Seml1~f.

Datele din tabelul 3 prezintă 'influenţa dozelor de ingrr'şf,minte cu
azot si fosfor aplicate singure si în interaetiunea asupra continutului de zahru·
al sf~clei. Din aceste dat';, rez~Iltrl că dife~itele doze de azot folosite singure,
scad conţinutul in zahăr cu 0,1-2,4 % in funcţie de doza f(llositrt. îngrăşrl
ll1intele cu fosfor singure menţin conţinutulde ;zahăr ridîcat, lani'::,elul mar~
torului, deşi producţia de rădrtcini obţinută este mult mai mare. In fertili
zareaNP continutulde zahru·scluentinemairidicatJatăde aplicarea îngră
şrlmintelor cu' ,azot" singure Ulai ales'pe fundul de P8~~unde1l1ediaeste
de 16%. Din aceste date mai rezultrl că si la interactiunea NP continutul
de zahăr scade prin creşterea ,dozei de' azot. în ~edie c;u o.2~2;3 %,

avînd valori foarte semnificativ negative începînd deJa N100 kgfha s.a..

În tabelul 1 se prezintă efectul ingrăşămintelorcu potasiu aplicate
singure şi în interacţiuneaNK şi NPKasupra conţinutului de zahăr. Se
consta'trtcăîngrăşrtmintelecu potasiu singure influenţează în mică măsură
conţinutul de zahăr (0,3 pină la 0.4%); la interacţiunea NK procentul de
zahrtr scade· în medie Cu 1,3 °/~, foarte semnificativ negativ,. iar în cazul unor
doze echilibrate de azot şi fosfor (N,oo P,,) conţinutul mediu de zahăr se
reduce numai cu 0,2%; la doze!e mari de azot, N200 P,o indiferent de canti-

Do?e K

I
Di!.1 'ft/ha SClllJ\l.

N o 35,4 43.4 4'1.7 45,1 44,6 42,6 100 -
N so 39,1 49.1 51.8 52.0 53,1 49,0 115 6,4 ~ " .'
N 100 41.5 53.6 54,3 54,5 56.1 52,0 122 9,4 ,:,' .
N1S0 41.9 54.3 55,9 57.1 58.3 53,5 126 10.9 ~ ţ •

N 200 41,9 54,8 58,0 59.3 60.5 54.9 129 12;3 ...
------

MediaP, tjha 40.0 51.0 52,9 53.6 54.5
DL 5% 1% 0,1%% 100 127 132 134 136

OiI. t/ha - 11,0 12,9 13,6 14.5 p 1,44 1,91 2.48
N 0,69 1,17 1;50Semni!. - ..: ,: "

, "" . " ,

Influenta ingrăşămintelor cu azot şi fosfor asupra producţiei de rădiicini - tjha
. (1975-1979)

Tabelul

REZULTATE 013ŢINUTE

In ll1cdiepe cei cinci a.ni de experinlc~ltarc, aşa .CUlTI re:-u~t~ (~i~ tabelt;tl
1, îngră şămintelc cu azot SIngure au spont producţIa de radaCInI ~ In ln~d:c

cu 3,7-6,5 t/ha, plafonindu-se la doza de N100 kg(ha substanţa actIva:
Aplicarea. îngrăşăminte10r cu fos.for s"ingure au. realIzat sporUrI ;nai mar~

comparativ cu cele cu azot, cupnns". mtre 8,0.Y' 9,7 t/ha, plafoI1ln~u-;seŞI

acestea la P120 kg/ha substanţă actIva. Producţule ce.lemal marI de r.udacini
de sfecHl se obtin prin aplicarea împreună a îngrăşămIntelor cu azot ŞI fosfor.
Astfel, pe fondul de P,o producţia de rădăcini de sfeclă a crescu,t cu 18,9 t/ha
faţă de martorul ne1ngrăşat, folosmd doza de N150• ŞI 12,4 t/ha m comparaţIe

cu aceeaşi cantitate de azot aplIcatrl SIngură. La InteracţIunea NP producţu
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Tabelul 5

'/ha (1975 1979)

"' I Dil. 1S .((j tfha' emuli.
t/ha

N, 5,91 7,26 7,52 7,48 7,44 7,13 100 -
N 50 6,42 8,09 8,62 8,62 8,76 8,10 114 0,07 " ~ "
N100 6,50 8,59 8,85 8,69 9,01 8,33 117 1,19 ~ ~ .ţ

N 150 6,23 8;27 8,75 8,83 8,92 8,20 115 1,07 " ,
N~o 6,05 7,93 8,45 8,57 8,59 7,92 111 0,79 ' "------

1'fedia P t/ha 6,23 8,03 8,44 8,4 8,54 DL
%

5% 1"' 0,1%
100 129 136 135 137 "

lIii. t/ha - 1,80 2,21 2,21 2,31 p 2,51 3,33 4,33

Semnif. - ,,;: ;: ',' ;: ";: ;: ;.;: ;: N 1,6G 2,19 2,81

______ Doze pl
Doze N ___________

sealua îngrăşăminţcIor CU azot ~n intera<:ţiune cu fasfaTul, sporul maxim
(1,19 tjha) s-a obţlllut la N100 ŞI scade pmă la 0,79 tjhaîn caznl apliet,rii
a_N2.o0' Rezultatele p!,ez:ntate ~trag a!enŢ1a c~ la stabilirea dozelor de îngră
şaml?ţe pentru sfecla sa se ţIna seama ŞI de Influenţa acestora asupra pro
ducţiei de zahăr.

, _ Î_n tabelul 6 se prezinţă producţia de zahăr oPtihl.ltă snb influenta
mgraşan:mtelor cu .potasiu. In cazul fertilizării unilat~rale cu diferite do~e
de Jlotaslu producţIa de zahăr se menţine la, nivelul martorului neingrăsat.

L"a .I.ntera;:ţl~nea NK: spornl mediu este de 0,77 tjh.a, pe cind in cazul apli
c:,r11 pe lInga NI"' ŞI a 80 kg fosfor, sporul pe 5 am este de 4 ori mai mare
ŞI superior chiar dozelor NPK în care s-a dublat doza de azot (N ) cu °30
tJha. 200 ,

_ Pent::u !' stabili doza de f:,sf?r aplk~t singur şi valorificată optim de
c~tre sfecla, 111 fIgura 1 se prcZlllta funcţ11le de prodncţie pentrn annl 1975
CInd aceasta a fost de 96 kgJha s.a. pentru prodncţie de 40,45 tjha rădăcini;

Influenţa ingrăşămintclor cu azot şi :fosfor asupra producţiei de zahăr,

Tabelul 4.

Tabelul 3

~" lş'mnil'

% (1975 -1979)

P, l P" IP..\ P", IP", IMt I%

l'lo 16,8 16,7 17,0 16,5 16,6 16,7 100 -

N so 16,4 16,5 16,7 16,5 16,4 16,5 99 -0;2

N 100 15,6 16,0 16,3 15,9 16,0 16,0 96 ~O,7 000

N 150 11,8 15,0 15,7 15,4 15,2 15,2 01 -1,5 000

N 200
11,4 14,4 14,5 ~ 14,1 14,4 86 -2,3 000--

Media P, % 15,6 15,7 16,0 15,7 15,7 DL 5% 1% 0,1%

% 100 101 103 101 101

Dif~ 0/0 0,1 0,4 0,1 0,1 P 0,;22 0,29 0,38
- N 0,20 0,26 0,33

Senlllif. - - - - -

~KI K. I 1\:40 I K so I K 120 I,~o I % I Dil. IŞ,mni!
Doze NP %

%

NoPo 17,1 17,4 17,4 17,5 17,3 100 -

N1OOPO
16,1 16,1 16,1 15,8 16,0 92 -1,3 000

NlooPao 17,0 17,2 17,0 17,1 17,1 99 -0,2 O

N 200Pso 15,7 17,7 15,7 15,5 15,6 90 -1,7 000
----

MediaK, % 16,5 16,6 16,5 16,5
DL 5% 1% 0,1%

% 100 101 100 100

Dif.% - 0,1 - - NP 0,20 0,26 0,34

Semnif. - - - - K 0,16 0,21 0,27

Efectul ingrăşămintelorcu potasiu aplicate singure şi in interacţiuneaNPK asupra conţinutului
in zahăr ' • % (1975 -1979)

--- Doze P ---------1
________ ', .. ,' 'Doze. N_

Efectlllingrăşămintelorcuazot şi fosfor asupra conţinutului În zahăr•

-

n~1 K, I H:~o I I I
Modio I

I
Dif. IŞom"i!.oze NP K HO KI~O NP % t/h<1

t/h<1

NoPo 5,99 6,07 6,01 6,01 6,02 100 -
NtooPo 6;76 6;72 6,87 6,81 6,79 113 0,77 ,~ ;: .,

NtooPso 9,80 9,25 9,14 9,14 9,18 152 3,16 .~ ţ ,<.

NsooPao 8,87 8,90 8,89 8,83 8,87 147 2,85 " " ţ----
Media. K, t/ha 7,71 7,73 7,73 7,70

% 100 101 100 100 DL 5% 1% 0,1%

Dig. tjha - 0,02 0,02 0,Q1 NP 3,42 4,58 5,99

Sernnif. - - - - K 1,65 2,18 2;80

Tabelul 6

Influenţa potasiului aplicat singur în interacţiunea NPK asupra productiei de zahă.r ,t/ha
(1975 1979) .

tatea de potasiu folosită, conţinutul de zahăr este mai mic cu 1,7 % (foarte
semnificativ negativ).

Ca urmare a influenţei îngrăşămintelor asupra conţinutului de zahăr
din rădăcini, în tabelul 5 se prezintă producţia de zahăr calculată la hectar.
Fără îngrăşăminte cantitatea de zahăr obţinută este mică (5,94 tjha). La
fertilizarea numai cu azot producţiile de zahăr obţinute sînt cuprinse între
6,05 tjha, la doza cea mai mare de azot (N,oo) şi 6,50 tjha în cazul fertili
zării cu NlOo,spornl de zahăr fiind de numai 0,10-0,56 tjha.

Pe seama îngrăşămintelor cu fosforsPQrnrile sînt mai mari, variind
între 1,32-1,58 tjha, în fnncţie de doza de fosfor folosită. Cantităţile cele
mai mari de zahăr s-au obţinut prin fertilizarea NP unde şi producţiaderădă
cini a fost mai mare. Astfel, pe fondul de P so cn doza N100 s-au realizat
8,85 tjha zahăr; în cazul dozelor de fosfor în interacţiune cn azotul sporurile
sînt foarte semnificative şi au valori cuprinse între 1,80-2,37 tjha. Pe
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,- Funcţiile de prm]ncţ"ic pentru fosfor

în anul 1978, la o producţie de 47,03 tlha doza de losfor calcnlatr, a lost de
110 kglha s.a. La media pe 5 ani doza optim!l calcula!!, este cuprinsă între
aceste extreme şi este de .104 kglha s.a.

Şi în cazulazotului aplicat singur doza calculată în anul 1976 a 'fost
de 96 kglha s.a. pentru o prodnctie de 37,92 tlha şi de 150 kglha S.a. în anul
1978, la O producţie de 46,09 tlha. În medie pe perioada de experimentare ,
doza optimă este de 136 kglhc~s.a. pentru o producţie de 42,07 tlha r!,d!ldni
de sleel!, (lig. 2).

Datele calculate atît pentru îngrăşămintelecu fodordt şi pentru cele
cu azot aplicate singurearatrL erl,. deşi sînt necesare. cantitrlţi mrlI:ite de
îngrăşăluinte, sporul de producţieşinivelul acesteiaeste scăzutşi decil1l1
este indicat a se aplica în producţie acest lnod de lucru.

În ligur~ 3 se prezintă luncţiile deprodncţie pentru dozde optime de
azot calculate la media celor: 5ani pe trei agrofonduri cu fosfor (P4Q; p 80 ;

P'60)' Din aceste calcule rezultă c!' pen!!n o producţie de 54,89 tlha rădă
cini obţinu!!l pe fondul de P IO sînt necesare 154 kglha s.a. îngrăş!lminte cu
azot. Pe fondul P80 la o producţie de 57,42 tlha, doza optim!l de 180 kg/ha
S.a. este cea necesarrl, iar pe fondul de P"o doza optim!' este ele 182 kglha s.a.,
pentru o producţie de 59,94 tlha r!ld!lcini.
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Fig, .4.,- Funcţiile de producţiecalculate în urma aplicării ingrăşă
mintelor cu azot pe diferite fonduri de fosfor

Rezultatele menţionate anterior privind influenţa dozelor mari de azot
asupra conţinutuluide zahăr (tabelele 3, 4) şi a producţiei de zahăr (tabelele
5, 6) au atras atenţia asupra necesităţii de a calcula pe cele trei agrofonduri
de fosfor, dozele optime de azot pentru obţinerea celor mai mari şi eficiente
producţii de zahăr.

în figura 4 se prezintă valorile calculate pentru dozele optim~ de azot
aplicat pe cele trei fonduri de fosfor (P.o; Pso : P I ,,) în vederea realizării

producţiei optime de zahăr. Astfel pe fondul de p.o doz<j. optimă de azot la
o productie de 8,49 t/hazahăr este de 114 kg/ha s.a,. pe fonduL de P so este
de 120 kg/ha s.a., pentru 8,93 t/ha zahăr şi pe fondul .de Ploo de122 kg/ha
s.a., care asigură realizarea unei cantităţi de 9,11 t/ha zahăr.

Tabel1tl 7

economice
cu Nl71P137

pentru realizarea unei producţii

1,00 şi se ;realizează prin fertilizarea

CONCLUZII

Eficienţa economică a dozelor optime de îngrăşăminte calculate Ia sfecla de zahăr

(1975 -1979)

Spor de producţk Venit net, lei:

Doze de Raportul Producna de

I I I
îngd:I.~ărri.inte N:P rădăcini lalk(i la 1 J.;:g la l1eu

t/hfi t/ha s.a. la ha S.a. illY. îngr.

PI04 - 45,92 10,52 101,2 2501 21,0 6,33
N136 - 42,07 6,67 49,0 1379 10,1 2,66
Nl54 P,lO 3,85:1 54,89 19,49 100,5 4628 22,0 6,28
N180P80 2,25:1 57,42 22,02 84,7 5071 19,5 5.13
N17SP,;O 2,50:1 58,61 23,21 94,7 5460 22,3 5,86
Nm.P137 1,25: 1 59.52 24,12 78,3 5469 17,7 4,70
N162P160 1,14: 1 59,94 24.54 71,8 5455 16,0 4,19

1. Aplicarea unilaterală a îngrăşămintelor cu azot, cu fosfor sau cu
potasiu duce la realizarea unor sporuri mici de producţie la sfecla de zahăr şi

cu o eficienţă economică scăzută.

2. Producţiile cele mai mari de rădăcini de sfeclă se obţin prin folo
sirea împreună a ingrăşămintelor cu azot şi fosfor. Dozele optime calculate
sînt cuprinse între NI5H,. ŞiP70""BO kg/ha s.a. care realizează producţii

de 54,89-59,94 t/ha.
3. Raportul optim

de 59,52 t/ha este de 1,25 :
kg/ha S.a.

4. îngrăşămintele cu azot aplicate unilateral ca şi dozele mari aplicate
pe fond de fosfor, reduc conţinutul în zahăr al rădăcinilor cu 4-14°/0-

5. Dozele de îngrăşămintepentru producţia optimă de zahăr cuprinsă

între 8,49-9,11 t/ha sînt de Nm _l22 pe fondul de p,.; p,.; PlOD'
6. La fertilizarea cu azot şi fosfor în diferite rapoarte calculate, venitul

net la hectar este de 4 628-5 469 lei.

150 200
azot (kg Iha s.a.'

100
Doze de

50

1

8,49
1

1,1
1"

11411
'120'II',122I
,H

Medio 1975 -1979 1"

"III 'l
y~. 72,85 + o.20686x-O,000883 x

y~ 76.00 +0.2171 x-0.000885 x2

y = 75.48 +0.25226 x-O,001015 xl.

8,0

â
..c--~ '7,0~

~

'o..c
o
'"Q)

6,0-"O

o
;;:;.
U
::J

"O
o
~

'5,0c..

,O

9,11
9.0

în tabelul 7 s~ prezintă'unele elemente de eficienţă ee~nomică pen.tr~
dozele optime de îngrăşăminte calculate la producţia medIe de rădăclU1.

Din aceste date rezultă că venitul net cel mai mic se obţine la fertilizarea
numai cu azot (1 379 lei/ha). urmată de fertilizarea unilaterală cu fosfor
(2501 lei/ha). Prin. fertilizarea cu îngrăşăminte cu azot şi fosfor aplicate
împreună, venitul net are valori cuprinse între 4 628~5 469 lei/ha, ca ur
mare a producţiilormarj de rădăcini realizate la hectar (54,89-54,94 t/ha).
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THE INFLUENCE OF I'iIINERAL FERTILIZERS ON SUGAR BEET ON
THE PHREATIC HUMID CHERNOZEN AT LOVRIN

Summary

The inHucnce 'ofvarlous doscs of lliineritl fertiHzerson sugarbeet ",ras in'lestigated in
experiments placed within a 5 year rotation (wheat_maize_soyabean_wheat_sugarbeet).

,The results showcdthat unilateraJ utilizationoi one ferti1izeronly rcsultcd in small
r~~tan:d sugaryle1dincreases andinlow economic efficiency. Thc nitrogenfertilizers applied
al

0 tlc
ar at high rates (NI50-200) aceompanied by phosphorous, decreascd the sugar cont~nt

in\roots by4-14%.The greatest eHeet \Vas obtaincd byusing N and P fertilizers in various
ratios, by wliicli yields of 54.89-59.94 t beehi/ha and 8.69-9.11 t sugar/ha wcre produeed.

A net iricomeof 54691eiper hawas'obtained withN1,lP 137'

L'INFLUENCEDESENGRAIS MINERAUXADMINISTRES DANS LA
CULTURE DE BETTERAVE SUCRIERE SUR LE CHERNOZEME

PHREATIQUE HUMIDE DE LOVRIN

Resume

Au eours de la pefiode 1975~ 1979, lors deş experiences staHonnaires organisees dans
llner()tatioll d~ 5 ans (ble_maîs_soja~blc_bettera'lesucriere) a etc etudicel' influence des diffe
rentes dose~d'engraismineraux administresdansla betteravcsucriere~Les rcsultats montrent
quel'ernploi unilaterale d'un seul engraisacoIlduit âdes gainsfaibles de racines ct de suere,
arine efficience reduite; Les engrais â. azote, donne sculs, de mGme que les doses ele'lees d 'azate

(N"
1
50,,-N2QO)' ad1Tlinistres s-ur,cli~ersfonds agrico1es dephosphores, onfdiminuc la teneur

ensucre.<:le~ racines, de4 a, 14%.
,. Tres,cfficaees'est avere l'einploisimult~tlledesengrais azotcset phosphores, dans

differents rapports, qui a conciuit ades reco1tes de 5.4,89 it 59,94 t/ha racineset de'8,69 it 9,11 t/ha
sucre. Les dosesde N171P l:i7 ont apporte un re'lenunCt a l'ha'de5469'leL

DER EINFLUSS MINERALISCHER DUNGEl'iIITTEL BEI
ZUCKERRUBEN AUF GRUNDWASSEnFEUCHTEM TSCHERNOSEM

VON LOWRIN

ZusamJl?cnjassung

" In der Pcri~~c 1975:- 19?9 im H_ahlll~n einiger stationarer Yersl1che in dner Fruchtfo1ge
J~.n 5 ]~hren (vVCJlc.n-:.\Ims-So}aboJllle-'Velzen-Zuckerriibe) ,yurdc der Einfluss cJCrschiedcner
~un~el!uttelgabcn bel Zl~ckcrrilbenuntersucht. Die erhaltcnen Ergebnisse zeigen dass durch
ejIl~el~l~e Ve~wcndun?etnes ~ftngem~it~e~s nur g;ringe Ruben-und Zuckerertrag;steigerungen
mIt elI~er germgen ~vutschafthchenEfhZlcnzerzlelt werden. Die Stickstoffdiingcr aIlein ais
auch dIC gr~ossen Shckstofigab:n (NIŞ~-N~oo) verwendet bci ver schiedenen Phosphorst~1fen
ha~en den Zl1cke~gehaltder Ruben mIt 4- ~:% verringert. Die gr6sste 'Virlnmg hat die Ver
,::dung der .. Sttcl{stofi - und Pbosphordungcr zusammen in verschiedenem Vcrh~iJtnis

s;cherten Ertrage ':011 54.'89-~9,94t Ruben pro ha nud 8,69-9, 11 t/h~ Zuc1{cr. Mit der Dosi~
N I71 P I;17 wurde ('111 Re111gewIUn von 5469 lei pro ha erziclt.

BJHi5lHI1E BHECEHI15l MI1HEPAJIbHbIX YA05PEHI111" nOA
CAXAPHYIO CBEI\JIY HA rpYHTOYBJIAiI\HEHHOM '-IEPH03EME

B JIOBPI1HE

Pe310AIC

'"' B 1975-1979 rr., B pal\max CTaUUOl-lapllbIX Ol1bITOB npOBO,IJ.lIIHllIIXC5I B 5-no'ILHD:'I-I
ceBoooopO"re (umeBIIUa-KYI{ypyaa-con-mueHlIua-caxaplI;n CBeKJIa) 1I3VQa.rIOCb BJIJIUJHl;e
EHeceJ{IUl pB3JIIIllUblX A03 MIIUepBJIbHbIX YAo6peuHIl nOA caxapnylO CEeI{.rJ\< T10JlylleHlIble e
3 YJlbTaTbI, IIOK33a.rm, lITO O.'l,l-IOCTOpOIIHee nplI!lIeIlClwe O)l,Horo TO.TJbli:O y,rr.06peHlul AaeT IIII~b
t:Ie~,oJlbUlIIe.np1l6aB~II Y~.OJ-I{all lwpueii II c60pa caxapa II IIMeeT HH31{ylo 31{OHQMIIqeCKYI~ 34J
CPChWI3110CTp. O)J,HlI WJlbn.O <JSOTHb!e y,ao6peI-IIUl, TaK )1.;e Kali: li nOBhllllellEble HX A03bl (N150 

-N200), BllOCliMblC TIa pa3.TJHllHhIM (jJOIraM y,ao6peHHll (l)oc<ţJopOi'l-! l.Il,l3hlBaJIII CIlIrKerllfe e011,ep
)IWHllH caxapa D KOpl-l5IX Ha 4-14%. ~aH6oJIbllJlIi,i3(p(peKT ,1l,OCT;-lr3,TIC5I npn cOBM(ecTHQ;\1 BI;ece
UHlI830TlIhIX li qlOC(j)oPHhIX Y)I06peHUU TI pa3JjlIt1flbIX CQOTHomCHHllX lITO OGeCnClIllBaJlO nO;Iy
tIefilie ypO?,I{aCB OT 54, 89 AO 59,94 TIra KOpHcii li DT 8,69 ,!];O 9, Il TIra ~aX3pa. [Ipu npm'leHe~l-lll
y)l.06peHHH il A03tlX N 7I Pl:i7, llllCThlli ,aOXO}l, C reKTapa paBH5lJICa 5469 JlemI.



LUCRARI ŞTlINŢIFTCE,SFECLAŞI ZAHĂR, 1982jVOL. XI

INFLUENŢA îNGRAşAMINTELOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE SFECLA
DE ZAHAR PE SOLUL BRUN DE pADURE DIN TîRGU MUREŞ

ST. l\IAHI{"l'S

Se prezintă rezultatele experienţei de lungă durată din anii
1968-1878 urmărită pe solul brun de pădure în rotaţia de 5 ani,
solul fiind mediu aprovizionat cu fosfor şi potasiu mobiL

Rezultatele medii pe 10 ani arată că dozele moderate de N P
asigură producţii de 4.5 tjha rădăcini, sporul faţă de .•. martorul nein
grăşat fiind de: 4.0-46%, respectiv 12,2-14,2tjha.

Prin aplicarea dozelor crescînde de azot N12S-150 pe Un
fond de P uo se înregistrează sporuri de 4.0,0 -4.3,8 kg rădăcini,

respectiv 5,0-7,05 kg zahăr pentru fiecare 1 ltg de ingrăşămînt

5:a.· aplicat.
Dozele de potasiu asigură sporuri mici şi neeconomice de

rădăcini pe acest sol aprovizionat cu peste 18 mg/IOOg sol K:p,
însă contribuie la îmbunătăţireadigestiei, din care motiv doza NP
se va intregi cu K100 .

Deoarece:· cantitătile mari de azot contribuie la scăderea di
gestiei, nu se va depăşi doza de N 150 .

Prin aplicarea dozelor P creşte semnificativ conţinutul de
P205 mobil al solului.

În baza rezultatelor obţinute se recomandă utilizareacantiă
tăţilor de N150 , P 120 K100 ' care pe solul brun de pădure asigur
producţii medii de 4.5 tjha rădăcini.

Fertilizarea raţională a solurilor constituie unul din factorii impor
tanţi la indemina cultivatorului in sporirea proq.ucţiei sfeclei de zahăr şi a
potenţialului productiv al solului.

Experienţelearată că pe majoritatea tipurilor de sol din ţară, cele mai
mari producţii s-au obţinut prin aplicarea impreună a azotului cu fosforul,
iar potasiul nu a contribuit la sporirea producţiei de sfeclă (O 1 t e a nu. şi
colab.,1959;Davidescu, Hera, 1964;Avram, 1959; Hera
şi colab" 1967; N i col au, 1968; Olt e a n u şi colab., 1959;
Rei c h b ne h şi colab., 1961; Stă nes cu, P o P o v ici
Staticescu, 1968).

Experienţa incepută in 1968 la Staţiunea de cercetări zoo
tehnice Tg. Mureş., in care se urmăreşte efectul cumulat al dozelor NP asupra
sporirii producţiei de sfeclă de zahăr pe solul brun de pădure slab pseudo-
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g-leizat, mediu aprovizionat cu 1'20" şi K 20 şiun pHslab acid, conţine j

nivele crescinde dc azot (0-50-100,150-200 kg s.a.jha), 5 nivele de fo:;for
(0-40-80-120-160 kg s.a.fha), precum şi 4 nivele dc potasiu 0-50-100-150 kg
s.a.jha.

REZULTATE OBŢINUTE

Din rezllltatcle obţinute în cci 10 ani, prezentate în tabelul 1 se desprind
urnlrttoarele:

~ dozale de azot aplicate singur pînă la 1\\50 asigurrl sporuri sClunifi
cative şi f()arte semnificative de 3,6-8,0 tjharăc1rlcini, respectiv 12~26°/Q

faţ:l de martorul nefertilizat;
~ dozele dcfosfor aplicate tot singur, pinila P UlO de asen1cnca asi

gurtl un spor .. scmnificativ de 8-17 c;6' respectiv 2,6-5,1t/ha rfldrlcini;
- cele luai n1ari sporun, foarte sClnnificativc, de rrldttcini cuprinse

Între 40~46°;', respectiv 12,2-14,2 tjha se inregistrcazrl la aplicarea dozei
Pao-Ioo întregit cu N1uU ' în cafC caz producţia 111edle pe 10 anI a.Jungc
la 45 tjha;

- doza de Nzoo pc nici un nivel de P nu I11al contribuie la sporirea
prcducţieidcr~lclrtcini faFl de N100 ' contribuincllllult la scădefea producţiei

de zahă.r;

- eficacitatea Qczder G-C azet crqte prin aplicarea lcr pc nivele cre5
dacIc de fosfor, astfel încît spoTuldc 26 ~~ înregistrat de doza N150 pe fondul
Hlrrt fosfor creşte la iO-46S/~penÎ\'cldc P ao şi 1\20' pentru ca pe fondul de
P UlO sft ajungă Ia 48 o/~. Cele 111a1 eficiente s-au dovedit eloze1e 11loderate P120

N 1iiO ' cafe asigur:t un spor ele 46 ~/Q' revenind pentru fiecare leg ingrftştuuînt

s.a. 53 kg rădăcini.

Din calculul şi reprez~'ntarGc grafic(t a cfectului îngr[lşăul1ntc!or ca
suprafaţrt de rtlspuIlS (fig. 1-·2) pentru producţia de r~ld[lclni şi zahtn- se 'des
prind aceleaşi concll'izii şi <lnUlTlC: maxiluul tehnic la producţia de rtlc1rleini
de ~15 tjha se realizeaz{l cu doz3. 1\60 N 1ilfl , iar optinlul economic cu P120

N 125; în cazul producţiej d,::~ zahărmaxÎnlultehnic de 7,65 t/ha se realizeaztl
cu 1\(lU N1zr>; ÎIl;limpcc11E!.xiulUl eC0l10111ic cu l\:w N125 .

Din gr;?fitclcprivind curbele de regresic prezentate în figurile 3~4

rezultă di Între nivelele crescînde de NP şi producţia de rtldfkini şi zahăr

existi o corelaţie pozitivă accentuatrl, coeficientul de corelaţie fiind se1nn1
ficativ; alura curbei creşte la rtldr1cini pînt1 l~ doza de NHiO' pentru ca la
doza N 200 Sr1. prezinte tendinţe de coborîre. In cazul producţiei de zah[lr
creşte. piuri la N12~'. Prin aplicarea azotuluipe nivele crescinde de fosfor
se obţin sporuri c1e34,4-43,8kg rădflcÎni şi 4,8-7,05 kg zahăr pentru fie
care leg de ingrtlşămint substanţ;l aetivr1 aplicaUl.

Din figura 5 reprezentind efectul dozelor de potasin aplicate pe dife
rite niveleNP se desprind urmrttoarcle:

- dozele de potasiu aplicate pe solul brun de prtdure asigllrrl sporuTl
foarte rlllCl şi necconoll1ice, în special atunci cind se aplic5.singure sau pe
fond fertilizat unilateral cu NJoo sau numar cu P lOO •
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K1S0

Fig. 5 - Reprezentarea grafică a eIec·
tUlui dozelor .. K asupra producţiei de
sfeclă pc sohI! bnl1l de pădure din Tg.

lvlureş (l\Iedia 1968.:- 1978)

Pl20

P"o
_ .....----;:,..-' P"

, p~o

- '·N mr= 0,770 spor= 4,8 kq/1 k~ N

.. ·• .. Pmr=0,g70 spor='Z05kg/1kgP

ti ha

i'01 Legenda
. ----zahăr

---- rădăcini

NO:--~NTSC:-'--:-N:-;~OJ--71'1:-·ICr.O-~':-\IT20-Q---O Ll---,-~,__~=_~ ~_
Pa Pi,O P an P17Cl P;~'Q Ko K:.o K,oo

7.0

5,0

Fig. 4 -Corelatii intre dozele NP şi productia
de zahăr biologic pe solul brun de pădure din

Tg. Murcş (1\Icdia 1968-1978)

7,65

t/ho
7.0

- pe fondul cu N'00 P '00' dozele. crescînde de K asigură sporuri
mai mari ca pe nivelele de N100 sau P,oo aplicate singur, însă sporul de
4,5 t/ha rădădni nu justifică doza de K 16o , respectiv aproape 400 kg/ha
sare potasică, sporul de 10 kg r"dădni fiind încă puţin pentru un kg K s.a;

10

Fig. 3 - Corelaţii Între dozelc NP şi producţiade rădăcini de sfeclă de zahăr

pe solul brun de pădurcdin.Tg. Murcş (lVIediaani1or 1968-1978)

- sporul de 900 kg zahăr realizat prin aplicarea dozei K"o, revenind
2,5 kg zahăr pentru 1 kg K de asemenea nu se dovedeşte destul de eficient
în faza actuală de aprovizionare cu K 20 a solului brnn de pădure.

În ceea Ce priveşte efectul dozelor crescinde N P K asupra calităţii
rădăcinilor, prezentat în figura 6 rezultă următoarele:

- dozele de N aplicate reduc digestia de la 18,O'S, înregistrat la mar
torul fără azot, la 17,6"S în cazul dozelor N,oo, la 17 ,30"S prin aplicarea
dozei N"o, iar doza mare de N200 o reduce cel mai mult, la. 16,75"S. Deci
paralel cu cautităţile de azot aplicate scade semnificativ digestia cu peste
I"S.

Influenţa negativă a dozelor de P este cu mult mai mică, respectiv
la doza de P ao digestia scade de la 16,85"S la 16,62"S, şi păstrează acest
nivel şi la aplicarea dozelor mai mari de P.

Sub influenţa dozelor de potasiu, se înregistreaz', o tendinţă de creştere

a digestiei, încît faţă de 16,85'S la nefertilizat cu K, digestia creşte la 17,25"S·
sub influenţa dozei K,oo şi nu mai creşte prin explicarea dozei K"o'

Din figura 7, reprezentînd efectul dozelor N P K asupra producţieil

de frunze se desprind următoarele:

]l.~~sPor/k9s0N

39l.
38.0
'38
43.5

Fig. 2 - Suprafaţa de răspuns pentru produc
ţia de zahrlf biologic pe solul brun de pădure

din Tg. 1-1urcş '(Media pe 10 ani: 1968 - 1978).

r /110

Y:::O.a97x N sj:Or= 39 kg/1 kg soN
Y=O,9t.6'1:l'p spor:: 40 kg/'I~ s,a P

30

Fig, 1 - Suprafaţa de răspuJlspcntru produc~

ţia de rădăcinide sfeclă pc solul brun de p.'idure
din Tg. nlurcş (l\Iediapc 10 ani: 1968-1978)
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K

NISO
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N spor=111 kg rfIY/l kg N 5.0.

Pspor=26kg mv/lkgPs.a.

K spor= 2Okg mv./l kg K5.0

f'j 100
Pso
K 80

Nso
PloD
K40

Fîg. 7 - Corelaţii intr(: Gazele NPK şi produc~

ţia de frunze de sfeclf't la 1'g. Z\ImC'Ş (1968
1978)

No
Pa
Ko

N

30

Uha
40

20\L.-:..------......

N
'----1"

'--:--""---------~
No SO 100 150 200
Ko 50 100 lS0
Pa 40 80 120 150

K

dlgesho
O

18 S

'17

16

~ dozelc crescînde de .. N .. influenţează .. cc1nlai. Juult. asupra sporirii
producţiei, prin favorizarea creşterii masei faliare a sfeclei de zahrll-, dozeIe
de Nl1ifI_200· in special asigurînd dublarea producţieide frunze, încît cu fie
care kg N S.a. se realizeazrL lI! kg masrr verde;

~dozele crescînde de fosfor· menţin.· producţia-.de frunze la un nivel
constant de peste 30 tjlla, ceI mai eficace dovedindu-se P 80 şi P 120 care
asi~nr{l 26 kg masă verde pentru 1 kg s.a. P;

~ celernai m.ici il1flucnţe asupra sporirii producţiei defrl1l1z{l se în
registrează pnn aplicarea dozelor de potasiu, încît nici doza 1<150 nu reali
zează producţii de frunze de peste 22 tjlla, iar cu 1 kg K s,a. se obţin
20 kg Illasă .-- verde.

Începind din anul 1968, pe solul)Jrtm de pădure dozeIe.PK aplicate
ailualau contribuit la acumularea fosfOrului şi potasiuluisolubil elin sol.
Din'rezultatele- analizelor dcsol-prezentatc- În-tabelul-2 se--observ{t o creştere

foarte semnificativ'l a conţinutului ele 1',0, mobil ele la 5,17 mgjlOO gsol
la martorul neîngr{lşat la 9,98 mgjlOO g sol în cazul dozei 1'120
ŞI la 11,28 mgjlOO g sol în cazul fertilizăiii cu 1",0;

Fig. G -Corelaţii intre ni'/elelc NPK ~i

·dige;;~ie pc solul brun de pădure din Tg.
J\furcş
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_ dozele de K de asemenea au contribuit la acumularea K,O. solub~l
al solului, încit acesta a crescut de la 17,88 la 20,21 mg/100 g sol prin aplI
carea an de an a dozei K15o ·

Nu se constată schimbări esenţiale prin aplicarea dozelor de azot în
pH-ul solului.

CONCLUZII

1. Dozele de N"'_15oîntregite cu P80_120 asigură pe solul brun de
pădure din Tg.-Mureş producţii medii de 45 t(ha rădăcini, sporul faţă de
martorul neîngrăşat fiind de 40-46% respechv12,2-14,2 t/ha.

2. Prin aplicarea dozelor de azot pe nivelc de fosfor se. înregistrează
sporuri de 40,0-43,8 kg rădăcini,. respectiv 5,0---'7,05 kg zahăr pentru
fiecare kg de îngrăşămînt s.a. aplIcat.

3. Doze1e de potasiu asigură sporuri mici şi încă neeconomice de r~

dăcini pe solul brun, aprovi~i?na~cu peste 18 mg/10,O g sol K,O însă contri
buie la îmbunătăţireadigestIeI, dm care mohv se va mtregl doza NPcu KIOO •

4. Deoarece doze1e mari de azot contribnie la scăderea digestiei, nu se
va depăşi doza de Nm ·

5. Prin aplicarea dozelor de P"o, creşte conţinutul de fosfor mobil
al solnlui de la 5,17 la 11,28 mg/100 g sol.
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INFLUENCEOF FERJ'ILIZERS ON SUGAR BEET YIELD ON THE
BROWN FOREST SalVAT TG. MUREŞ

Smmnary

The rcsults of a long term experiment periormed during 1968.,..- 1978 on a brown forest
soilmocleratebY .supplied with P and ITlObiIeK in <1-5 year croprotation are reported.

The mean results O'Ier 10 years showed that the moderate doses of NP cnsure yields of:
4.5 tbeets/ha, the :increascover the unfertilized control being40-'16%, ( 12.2_14.2 t/ha
respectivcly)~, ... ,1.

Application of increasing doses of N125~150 on a backgroundPI211 fertilization,resul
ted in yieldincreascs of 40- 43.8 kg beets (5.0- 7.05:kg sugar) per each kgof fertilizer a.i.
~lied. I

Patassium fertilization ·gave small and non-economical yield increases an this saH
type, ilaturally supplied; with'over 18 mg K2,0/lOO g so~l, but itcontributed to digestion impro~
vement which advocates for using 1\:100 beside N and P.

The nitrogen shouldnot exceed 150 kg/ha ta avoid digestioIldecreilse;Pfertilization
significantly increase? thc mobile P205 contellt of the soiI.

Basecl on the present resuIts, the utilization of NI501 PI20 and 1\:100 ii; recommended
for a root .yield of about 15· tjha.

L'INFLUENCE DESENGRAIS SUR LE RENDElVIENTEN BETTERAVE
SUCRIERE SUR LE SOL BRUN DELA REGWN DE TG. l\fUREŞ

Resume

L'ouvrage faitpart des rcsultats d'une experieucc de longue duni:e, au cours des annees
1968 a 1978, effectuce sur un fiol brun, cu rotation de 5 ans,l'approvisionnement du sol en
phosphore et potassium mobile etant moyen.

Les resultats. moyens pur .10 ans. montrcnt. quc les doses moyennes de N. et Passurent
desrendemellts de 45 t/ha racines, le gaiu par rapport au temoiu non fertilise etant de 40 a
46%, soit 12,2 a 14,2 tJha.

"L'application des doses majorces d'azote N125-1iiO sur un fondsagricole de Puo a
conduit a des gains de 40 a 43,8 kg racines, soit5,Oa7,05 kg şucrepour chaque kilo
d'engrais·matiere active administre.

Les doseşde flotassium assurentdes gainsfaibles et non-economiques deracinessur
ce sol approvisionne de plus de 18 mg 1\20 fi. 100 g sol, mais eHes contribuenta 1'amelioration
deladigestion, raison pour laqucUc la dose NP sera additionnce de K 100 '

Vuqi.Ie les grandes qtiantitesd'azote contribuent fi. labaisse de la digestion, la dose de
Nuo ne sera pasexcedee.

L 'application des doses de P accroît sîgnificativement la teneur en P 20 5 mobile du sol.

Les resultats obtenus recommandent l'emploi des quantites de N 150• P120 , K 100 ' qui
q,şsurent des rendements moyens de 45 t/ha racilles.
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DER EINFLUSS DER DUNGEMITTEL AUF eDEN
ZUCKERRUBENERTRAG.AUF. BRAUNER\VALDERDE VON

TÎRGU MURBŞ

Zl/saJllJlU'ltfas5/1ng

LUCRARI ŞTI:INŢIFrCE,;'SFECLA·ŞI ·ZAHAR,··19lJ2, VQL. XI

,v

EswerdGl1 Ergebuisscciner Poriorle vonlO Jahren (1968~1978) in ci~lCr Fruchtfolge
von. j, J<lihren aUiI11ittelmussing mil Pho::;phor undKalivcrsorgtei: brauncr\Valderde
dargestellt.

Die Durchschl1ittsergcbnissc van 10 ]alHcn zeigcn, dass n1jttlerC GaLenyonNP
Ertrage ?on 4.5 t/ha Rilben sichcrn, der Ansticg gcgclliibcr (ler ungediingtcn Variante ist
'-10--'--' "!6%,··bl';w.···12,2~ 14,2 t/ha;·Durch dic Yerwcndung wachscndcr Stickstoffgabcn N 1:lS-1'50,

bei Puo\verden Steigerullgen von 40- 43,SkgRiibcn bzw.,von5,O...:... 7,05 kgZuckcrfiir jeden
kg Diinger a.5. e1'z1clt.

Die Kaligabcn sichcrn klcine und ullwirtschaftliche Steigerungen aufdiesem Boucn
mit 18 mgK,.O/lOOg Boden,; aber tragcn znr Ycrbessen1l1g der Rilhenq uali tiit hei; so d.ass clie
NP Dosismit 1\100 '/cn'ol1standigt wirel.

Da zuhohe Stickstoffgaben dic Rubenqualitilt '/ersch1echtern so11 (lie Dosis VOIt NJ5 (}

nicht Uber schritten ",erden.
Durch die Venvendung von 1'h051'hor wiichst signifikant der Anteil des luobiwn P2:0!>

im BQden.

Aui Grund der erhaltenen Ergebnisse wirel die Verwendung der Dosi:;· Nt'i'iO:r'1,.O'K10l).

vorgeschlagen, we1che aui der bmut1en 'Valderde Durchschnittsertrage c/Ort 45· t/ha Riibcn
sichert.

BJII151HI1E Y)J,OEPEHHI~ HA YPO>KAfi CAXAPHqvl CBEKJIbl
HA EYPOfi JIECHOYl rIOl-IBE B OKPECTHOCT5IX fOPO.D.A

TblPfy MYPEIII

Pe310..llC

DP1l50,Tl,5ITCJI pe3y.'lbT'lTbl, nO.'lyqeHllblC B lO'JleTue,\I OITblTC (1968~1978 rl',),npollo
)J;HIHUeMC51 [}5-rrOJ1LJ:{OM cC130060pore Ha6ypof\ JlccHoii,cpe)l.He o6ecneqelInoi'lq)OcepOPOM li
l~aJIHer{1 noql3e. CpeAHuesa 10 .'leT PCSYJlbTaTbI nm\<!3bll3aIOT; IITO Y1l1epeUHble,Tl,03bla30T3 II epoc
epopa o6ecrreQU!3aIOT nOJ1yqeHUe ypoma51 Iwpnen B 4'5 Tira, 'c npnGaIH:oir YP01I\35I npOTH!3 HeyJI,O~
6peuuoro KOIITPOJIR OT 40~46% lIJlII OT 12,2 ,lJ.O 14,2 TIra. fIpu BucceHlIUH03pacTaJOUl,lIXA03
a30Ta-~c Ni2,'i )J,oNt50 1I0 y)J.o6peHHoMy epocqJOpm.! B JI,03e Pl~ll arpmlloHy, OWIH nOJlyQeHhl npH
6aalUI YP0)10lJlKopilCi'l OT 40 JI.O 43, 8 Kr Il c60pa caxapa OT 5!0 11.0 7,05,I{r Ha KaJKAbrii.IH' .D.Ci'tCT~

BVIOUl,ero uaqa,:Ia BUecel-moro YAo6pcl1HH. Ha 3TOii rroQue,oGccneqel-llloii 60JIbUIe tlC!>1 18 Mr
1~20 .1Ia 100 r nOIIBbI, )J;03LI KaJlHa ,Tl,aIQT JIIUllb He60JlbUllIC li ue3lwnolviHllcCKHC npn6aBlm ypmIW5I,
HO .. cnoco6cTBYIOT. YJIYQU1eHUIO .. nUllI.CBapeHB5I,. BCJle,Tl,CTllHe Qero .uosy N .P .CJle)J;yeT .)l.OrrOJIH51Tb
I~aJlHeM (1(100)' BalIAY TorO,4ro BbICOKUC)J,03bl a301a C\iH)K310T nHU1,e~~peHHe, ero JI.03a lie )J;0Jl
LKHa npeBPIWaTb. N150.BHecellHe epoc(jJOpa,IJ.OCTOBepHo nOBhlUlaCTco.nep.)Kaune nO,Tl,BlDKHOll
P:l05· il nOllilC. Ha. ocnOBaHHH ··nOJIyqeUHbIX .peayJIhTaTOI3 peKoMcHAycTc51 npUMCU5lTb ... y.no6peHuH
B )J.03ax N150Pl:l01(100' 06eCneQUBaIOlll,nx Ha 6ypoii JlcCHoii TIolt13e nOJlyq;e1me cpe)J;lHlx YP0)1{aeu
KOPH~ii ,13 45 TIra.

·CORELAŢIA îNTRE ATACUL DE CERCOSPORIozA ŞI PRODUCŢIA

DE RADĂCINI LA SFECLA DE ZAHAR

L COMES, C. GLODEANU

în lucrare s-au aIH~Hzut corelaţiile intre ataclil de cercospo~
riOdl~î producţia de didăcinî, in experienţe cu 50illri de sfeclă de
zah.h ~i cu tratamente chimice. _.

Hezistenţusoiurilornotatela Catanc _ Doli si laSectiicni
nu. a înflllcnţfLt paziti,; prodllcţiadcl}idiicinijr.= 0',008 şi· -O ,839).

I Producţiile lasfccla ele zahăr sînt influcntatc elcnu111erosi factori cunl
ar fi; condiţiile de mediu, fertilitatca terenuh:i, lucr'lrile agr~tehnice apli
cate, capaCItatea de producţie şi rezistenţa soiurilor la boli, trahllllcntele
chimice cu pestieidc ş.a.

Cercetările privind variaţia elementelor de producţie sub influenta
acestor factori sint foarte multe, Studiile asupra corelaţiilor .între fact01:ii
de vegcta ţie şi producţiilede sfcdii sînt însi'lrestrînse, lnai. ales în d0111eniul
rez~stenţei plantelor la boli şi a chimioterapiei bolilor infecţioase
(R adu les c u Şl colab. 1967; Cod r e s cuşi colab., 1976; Cam e s, 1978)

'in lucrarea de fa'ţă ne-anl propus stl, punem în evidenţă) prin metode
statistice, corelaţia întrc atacul provocat de cinperca Cercospora beticola
Sacc, şi producţia de rădăcini, în experienţe cu soiurişîcu doze de fungicide.

JIATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE

. Pe~ltm calcularea corelaţiilor s-au folosit datele experimentalepri-
VInd reZIstenţa sOIurilo1' desfeclrl Ia cercosporiOZrl şi cele cu fungieide, efec
tuate la C.A.P. CatallC In anii 1973-1979, în culturi irigate prin aspersi
unc. Pentru cultUTI nClngates-au prelucrat datele unei experienţe cu soiuri
de sfeelă, efectuate la Secuieni, în anii 1976=1978, de R'lşcănescu şi Nicolau.
Gradul de atac ,S-a Înregistrat, la toate experientele, prin~ Dotarea frecventei
şi desimii petelor de cercosporiozăprovenite. din'infectii l;aturale. Rezisten'ta
soi~ri.lor S-a c:xprimat prin diferenţa între gradul de 'atac şi gradul lnaxi~
pOSibil, considerat egal Cu 100,
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Tabelul

Rezistenţa la cercosporiozăşi producţiaderădădnia unor soÎllri'de sfeclă de zahăr (e.A.p.
Catane'; 1976-1979)"

Il ){ P lVl 550 38,7 6\,3 68,1
12 R Poli 7 39,4 60,6 57,3
13 l(awecercomollo 39,9 60,1 77,9
14 R Poli I 41,8 58,2 67,4
15 Stupini 44,0 56,0 77,0
16 Viveka 44,9 55,1 68,6
17 Billeshogmollo 47,2 52,8 71,2
18 Zwaanessc 47,5 52,5 82,4
19 I\loriohil 52,8 47,2 73,4
20 M6nofort 53,7 46,3 65,7

Din datele inscrise in tabelul 1, privind relaţia intre rezistenţa la cerco
sporioză a 20 de soiuri de sfeclă (C.A.P. Catane, 1976-1979) şi prodncţia

de rădăcini se constată că, în nUlnerOase cazuri, valorile acestor 2 indici
nu sint proporţionalepentru acelaşi soi. .~stfel, există soiuri cu o rezistenţă

mare dar cu producţie de răd~cini redusă, ca Monorom şi CremonO (68,3 tjha;
66,3tjha), soiuri cu rezistenţă mijlocie şi cu o producţie mijlocie, cum este
K 46 cu 71,5 tjha,după cUm sint şi soiuri cuo rezistenţă slabă dar cu pro
ducţie ridicată de rădăcini, ca Zwaanesse (82,4 tjha) şi Stupini (77,0 tjha).

Media primelor 10 soiuri este de 67,1 %' iar a ultimelor 10, mai puţin

rezistente, este de 55,0 %. Calculind media producţiei de rădăcini la soiurile
mai rezistente se obţine valoarea de 71,8 tjha, iar aceasta scade
abia la 70,9 tjha, deci cu o diferenţă de 0,9 tjha.

66,0

67,7

64,466,9

53,1

60,040,0

33,1

46,9

Grad de j Re;o;istcn\il I Producţia de
atac; % 100 - G.A,% rădăcini, t/1laSoiul

Media 1-20

Media 11-20 ,_

Media 1-10

I Alba 20,7 79,3 62,6
2 Braşov 25,0 75,0 63,6
3 I\lonohil 25,7 72,5 74,0
4 Monosol 31,2 68,8 44,5
5 Polfrom 34,0 66,0 67,2
6 MOlloscope 37,2 62,8 60,5
7 Beta Monopoly NI 37,3 62,7 65,3
8 Monorom 38,3 61,7 74, I
9 RPoli 7 38,5 61,5 64,9

10 A J Polycama 40,5 59,5 67,5

Il R Poli I 42,0 58,0 70,5
12 Stupini 42,5 57,5 70,6
13 R P M. 519 42,5 57,5 76,1
14 Mariba Ultramono 42,8 57,2 58,7
15 Kawecercapoly 44,0 56,0 61,9
16 Puressa 44,5 55,5 58,0
17 Cercomono 46,5 53,5 67,3
18 Beta Po1y M 102 46,7 53,3 70,3
19 MOllofort 52,5 47,5 64,6
20 Vigorave 65,5 34,5 78,6

N"Icrt.

Tabelul 2

Rezistenţa de cercosporioză şi producţia de rădăcini a unor soiuri de sfeclă de zahă.r

(C.A.P. Catane, 1979)

Relaţii asemănătoare se constată şi din datele experienţei efectuate
la Secuieni; in condiţii de culturi neirigate, la care s-au determinat rezis
tenţa la cercosporioză şi producţia la rădăcini la 4 soiuri plurigerme şi la
alte 4 soiuri monogerme (tabelul 3).

Media. gradului de rezistenţă a soiurilor plurigerme este de 96,56 %
iar a soiunlor monogerme scade la 92,49°/o, Producţia de rădăcini insă,

creşte de la soiurile mai rezistente la cele mai sensibile, de la 52,4 % la
54,4 tjha.

Lipsa de proporţie intre rezistenţa la cercosporioză şi producţia de
rădăcini apare mai evidentă dacă se analizează datele pe un singur an (ta
belul 2). În acest caz, media producţieilaprimele 10 soiuri mai rezistente
la cercosporioză este de 64,4 tjha, iar la soiurile mai sensibile ea creşte la
67,7 tjha ,determinind o corelaţie negativă intre cei 2 indici analizaţi,

71,3

70,9

61,0

55,045,0

39,0

REZULTATE ŞI DISCUŢll

l\'IcdHI. 11':":::'20

Media 1-20

N,.
Soiul

Grad de Rp'7,islenţa Productia. de
.~rt.· iltac, % 100--'- G.A.% rădi'iciul, t/ha

I Alba 17.-\ 82,6 74,8
2 Monorom 28,2 71,8 68,3
3 Cremono 33,5 66,5 66,3
4 Braşov' 33,5 66,5 73,8
5 Beta Poly M 102 33.8 66,2 74,7
6 RPJ\1519 34,$ 65,2 74,0
7 Cercoll1ono 35,] 64,7 63,6
8 Maribo Monova 36,6 63,4 86,6
9 A ]Polyeama 36,9 63, I 64;,2

10 K46 38,7 61,3 7;1,5

Media 1-10 32,9 67,1 71,8
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Tabelul 3

Rezistenţa la cerco.spcirioz~şiproducţiaderădăcini a unor soiuri dc'sfcclădezahăr·(Secliicni
1976 -1978)

5 l\1()llorom 7,71 92,29 52,7
6 Stupini 6,89 93,11 54,5
7 R P ivi 550 5,14 94,86 53,9
8 l\fonohil 26,56 73,H 56,-:1

1 R Poli 7 3,05 96,95 51,9
2 R ,PoliI 1,20 93,80 5 \,9
3 Braşo'/ 1,72 98,28 53.0
4 A JPolrcama ":1,78 95;22 32,9

'..• :;- <t= -0,8.39 xxx

y = 68.1 -(415"9'"

---
fo

90

80

32,496,563,44

Grad de 1. Rezistenta.' '1 ", Prod\lcţja de
'atac, % 100 _ G.:\.% răffilcini. tJhaSciiul

!\ledia 1-4

"',1crt.

'---....,....-... .--~----r---,.X - r~<lslen/a %
l\Iedia ,5-8

1\Iedia !....c.8

11,57

7,51

88,42

92,19

5-:1,1

5J,-l
50 60 70 (JO 90

•

'""I ",,"e"'n' tllo" I".iU
I

Lnng'n"" 1
frlllTzclur cm

Gwd (1e
atac ~'o

2 - .. Corelaţia între rezistenţasoimili,r şi prod uetia de r[lc1(lelli i la sfecla
de lahiLi" (Sccllcnî, 1976 ~ 1975)

Tabrlu! -!.

Fig.

lnflucnţa dozelor de Derasal asupra atacului de cercosporioză (C.A, P. Ca tanc , 1976 -1978)

o situaţie cu totul diferiU, se constat" la relaţiile între dozele ele fun
gicide, gradul de atac, creşterea frunzc10r şi producţia de rtldtlcini de sfeclCl
(tabelul 4).

Tratmllcnte1e s-au efectuat cu DeTosal, în 9 gradurui, de la 0,1 la
0,9 kg/ha. În Urnla aplictlrii a dourt tratamente, gradul ele atac produs de

0,1 41.8 74,5 39,5 10 1,3 38,2 10 1,0
0,2 39,0 69,5 43,0 110,2 62,,3 108.1
0,3 30,1 53,6 ';5,5 116,7 61,7 107,1
0.1 26,7 47,6 50,0 128,:? 63,5 110,2
0,3 2-1,0 -12,8 55,0 141,0 67,5 \P,4
0,6 21,4 38,1 57,7 147,9 68.9 119,6
0,7 19.1 34,0 62,0 159,0 70,1 121,7
0.8 17,6 .J 1.1 65,0 166,7 71,2 123,6
0,9 16,3 29,0 68,7 176,1 71,3 123,8

:Mt. nctratat 56,1 100,0 39,0 100,0 57,6 100.0

.

....
0 ...... 000.

----......:::::..""""::-~...:.-------/976 -/979
/{, OJ}O~
CI = 7(7,87. (7,007x

/979
-t = - (4.353--

o 1/= 82.1-0,21.3 x

iojL.'---7."'--L,":,:--~ ,--L~~_~_~-...-_-r, ~__ x a:zi3t",n/o %
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~

Fig. 1 ...:...Coretaţia intre I'e7,Îstenţasoiurilarşi producţiade rădăcini la sfecla de'zah~Lr (Catane
-Dolj, 1976 -1978)

Calculînd-liniile de regresic pentru rezistenţă şi producţia de- rădăcini

la cele 3 experienţe, rezultă o lips', de corelaţie (coeficientO,008)Ja soiurile
notate pe 4 ani la C.A.P, Catane-Dolj şi o corelaţie negativă de-0,353xx
a soinrilornotate,numai în anul 1979 (fig. 1). La experienţa de la Secuicni
corelaţia este de asemenea negativ'" cu un coeficient de -O,839xxx (fig. 2).

J

90~

O :j
~

~ 60,g
~,SO

"
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Tabelul 5

Influenţa dozelor de nentate asupra producţiei.de rădăcini de sfeclă (tjha), Cafane
1973 -1975

Fig. 1. - Corclatia intre doze le de Derosal şi producţiade rădăcini la sfecIadezahăr(Catanc
-Doli, 1976-1978)

J1I' o.9~j)< X~

'1$ 57,>'J+lh,3.x

o./J0.5 06 0.7O.,J42OI

80

10 •
•

tl 60

~" -o,,2

~
"fo
~,

30

ciuperca Cercospora beticola a scăzut, in medie pe 3 ani, de la 56,1 %(Mt. ne
tratat) la 16,3% in cazul dozei maxime de Derosal de 0,9 kg/ha.

Frunzele tratate au crcscut treptat in lungime, de la 39,0 cm la 68,7 cm
sau pină la 176,1 % faţă de martor. Creştereamaximă de rădăcini de sfeclă a
fost de 71,3 tlha sau de 123,8 % faţă de plantelc netratate.

Din calcularea regresiilor lineare s-au obţinut corelaţii foarte semnifi
cative intre dozele de Derosal cu gradele de atac şi cu productia de rădăcini.

Astfel, coeficientul de regresie a fost de -0,941xxx pentru 'gradul de atac
produs de Cercospora beticola (fig. 3) şi de 0,943xxx pentnl producţia de ră

dăcini de sfeclă (fig. 4).
La tratamentele cu Benlate, aplicate in doze de 0,3 ;0,6 şi 0,9 tlha

s-au obţinut difcrenţe foarte semnificative faţă de media variantelor, pro
ducţia de rădăcini crescind. de la 43,7 la 63,6 tlha (tabelul 5).

Din~naliza acestor rezultate se constată cărezistenta soiurilorla cerco
sporioză nu contribuie in mod evident la obţinerea uno'r producţii ridicate
de sfeclă de zahăr, in timp ce tratamentele chimice aduc in mod constant
sporuri insemnate de producţie.

Datele privind rezistenţa soiurilor sint puţin incurajatoare avind in
vedere căarrielioratorii şi fitopatologii consideră, de comun acord, că acest
factor este un mijloc apreciabil de mărire a producţiei de sfeclă datorită

diferenţelormari ale atacului de cercosporioză intre soiurile foarte rezistente
şi cele foarte sensibile. Se cunoaşte, in acelaşi timp, că neglijarea insuşirii

de rezistenţă poate să ducă in viitorul apropiat la creşterea continuă a fon-

y Dom
kg/ha tjha dif. Selllnificaţia

6()

5()

o 43,7 81,1 -10,2 000
0,3 5J,J 95,,2 - 2.6 O
0,6 57,1 106,0 -L 3,2 ,
0,9 63,6 118,9 + 9,7 .,j, *.*

Fig. 3 - CareIaţia intre doze le de Derasal şi atacul dccercosporioză(G A %) laC.A.P. Catanc
-Dolj (1976 -1978)

•

100.053,9

VI. 5% = 2,43 1% = 3,260,1% = 4,:n

Med. var.

dului de germeni .patogeni, care este periculoasă pentru anumite soiuri de
sfeclă de zahăr. In acest sens sint edificatoare observaţiile efectuate de
Cod re s cuşi colaboratorii in anii 1971-1974, prin care se arată că la
soiul R Poli 7, distrugerea frunzelor de către cercosporioză are drept conse
cinţrlscăderea accentuată a producţiilor de răd~cini şi dezahrlf, mai ales
atunci cind graduLde atac ajunge la 70-80 %.

Capacitatea unor soiuri de sfecIre de zahăr cu rezistenţă mijlocie san
chiar sensibile, de a suferi pierderi mici de producţie a fost evidenţiată la
noi incă din anul 1967 de R ă du 1 e s cu, Stă nes cuşi colaboratorii.
Astfel, la un sortiment de 14 soiuri cu grade de atac cuprinse intre 41 şi 48%

0.1 0.2 O j OJ, 0.5 0.6 0.1 0.<5 0,9

.~ ţ(}

,,"
+! J(}
ti

~ 20

~
~ 10
o.,



au fost inregistrate pierderi de 'producţie foarte, diferite, variind intre 5
si 25 %. Autorii au clasIfIcat sortImentul cercetat In SOIun tolerante, cu tole
~antrl ~ijlocie şi netolerante.

, Influenta eviclentrt şi pozitiv[l a tratamentclor cu fungieide sistclnice
(Derosal, Bel;late, Topsin ş.a.) se poate explica, in esenţă prin elteva cauze

cum sînt:.'<
~ apariţia tîrzie ~ atacul.~i.de,cer:osporiOZrL car.~~re.loc, în condiţiile

din sudul FIrii, la sfîrşItul lUl1u IunIe, 111ceputullUl111 IulIe;
_ protejarea suficient:l a. pJulutelor contr3: cercosporiozei pînă..,la li

mita unor grade de atac (20~30%) tolerate brne de sfecla de zahar:
_ calitatea fungicidclor sisten1icede a acţiona şi ca stimulatori de

creştere aşa cum s~a' observat din n~[lsurarc..,a ~u~g.imii frunzclor tratate şi din
relaţia acestui element cu producţIa de radaCInI.

Summa,.y

THE CORRELATION BETWEEN THE CERCOSPOI~A ATTACK AND
ROOT YIELD AT SU GAR BEET

LA CORRiELATI02\ ENTI(E L'ATTAQlE DE CERCOSPORIOSE ET LA
PRODUCTI02\ DE RACI2\ES A LA BETTERAVE SUCRIERE

1091. COMES, C. GLODEANU

, The papcr cor~ltnents O? the correlatiolls bctwcen Cercospora attack and tlIe root yicld
obt.:l,mcd irom expcnments wlth sugar beci 'Furictic,'; aud chcmical treatments.

The resistance of varictics testcd at Catane- DoIj and ai Sccucni uid not influence-d
positi';ely 1'11c root yield (r = 0,008 auc] -0.839).

CORELAŢIA l!,!'r~I1E ATACUL DE c:Ej={C0l:aP0fU9ZA ŞI )?RQDlJCŢIE108

CONCLUZII RiSII})/c

1 H"ezistcnta la cercosporiazrl anUll1croase soiuri de sfeclă de zahrlT
nu ·est~ core1atfl'pazitiy ··c~u pro~u:ţ~a~dAe r{ld{l~il~i. ·Accastrl .însuşire :ăIllÎ1;e
însă prcţioasfl şi trebUIe llnbunataţlta .ln lucranle .de U1nel~orare! .av:nd 111
vcderescădcrilc ac.ccnt~ate de produ:ţle, care pot Interv~nl ~tunc~ cmd se
depăşeşte gradul blologlc de toleran~aal pJa~telor la baltle rnfecţlOase...

2.·Sprede.os~b1fedcrC~ls.tcnţa,ca,mlJloc de r!dlCare a pToducţle~~
tratanlcntelc chImIce cufullglclde,contnbulc la obţInerea unor producţII

de rrldrlcini care au crescut, in funcţie de dozelc aplicate, de la 57,6 la 71,3 t/ha
pentru Derosal şi de la 43,7 la 63,6 t/ha pentru Benlate.

3, Pînh.lacrearea unor sOÎl~ri dc~fc~lrl rczi~tclltc la cer~osp?ri~zr\şicu
capacitatea ·.rîclicatfl. de plyclucţlC, cll1~n:aterapl~ ~c~'c~spanaz:l T;l111me o
mflsură importantflclcll:anrc a p.roducţlCl de radaclll1 ŞI ele zahaT} In cultu
rile de sfeeIfl irigate prIn asperslune.

Întratamcntdc Cu doze de fungicide s~au obţinut corelaţii strînse şi

paziti\'e cu producţiile de rrlcELcini care au crescut de la 57,6 la 71,3 t/ha
pentru dczclc de Derasal Şl ele la 43,7 la 63,6 pcntrn cele de Benlato.

Dans l'omrn:tgc ont etc analysccs les correlatÎolls clltrc l'attaquc de ccrcosporiosc ci le
rcndement cu racincs, 10rs des cxpcriences avec des v"ariCtes de bettera'lc sucriere et des trai.
temcnts chimiques,

La n':sistuncc des 'mri6t6s notecs t1 la Cooperati·,;-c Agricole Catane, dep, Dotj et [1 la
Cooperative Agricole Secueni 11 'a pas cu line influenee positivc sur le reIldetnen1' en racines
(r= 0,008 el - 0,839).

DIE KORRELATION ZWISCHEN CERCOSPORABEFALL UND
RUBENERTRAG BEI ZUCKERRtiBEN

" _ In der Atbeit wcrdcn dic Korrelationen 7.wischen Cercosporabefall und Ri'1bener1'rag
In "Vcrsuchcn mit Zuckerrii.bensarten llnd chemischcn B8hancllungen untersucht.

" Die ~~esis1'enz der Sarten, notie1.'1' in der L.P.G. Ca1'ane-Dolj nnd der Forschungssta-
hon Secue!ll hat dcn lWbenertrag !licht positil bcdnflllsst (r = 0,008 und -0,839).
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KOPPEJI51UI151 ME)I([(Y nOPA>I<EHI1EM UEPKOCnOP11030M 11
YPO>I<AEM KOPHEYr CAXAPHOI1. CBEKJIbl

B OObITaX C pa3slH1UlbIMH copTa~m caxapHoH CaCKJlbl li npuMeHcUellUCII! XllMHtjCCI\HX oopa.
60;01(, aHa.:'1H3upyIOTcR KOppCJIRU.H"H IIre}!c)],)' rrOpa~KellHeMu,epKocnopHo30M II ypo)l(aelll IWp.
IIcn. YCTOUlIHBOCTb QTlIte1leHHblX D cellbC[i.OX0351ULTBCllHOM npoHsBo)J,CTBeUHo;>.! .KoonCpaTlI.Be

I(oraHa-'uo;'l}!C H Ha OnblTHoii CTaHurm CCKyellb COpTOU !le· OKaSblBaJla lIOJlO){(llTC,Jli:>HOro
BJIlHIIlHR Ha ypo}Kaii l"-OPllCfl (1.'=0,008 Il -0,839).
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STUDIUL COMPARATIV AL UNOR METODE DE PROGNOZA UDĂRILOR
LA SFECLA DE ZAHĂR îN CONDIŢIILE ZONEI IRIGATE

DIN NORD-ESTUL MOLDOVEI

.în dec:urs de patru ani (1976-1979) s~aucercetatcomparativ
mai multe metode de prognozăa udărilor Ia sfecla de zahăr. Meto
deleexperimentate se diferenţiază puţin prin clemc-ntele regimului
de irigare date de specificul stabilirii momentului de udare. AIe.to
deIe indirecte a planificării şi re"iteraţieis-au· dovedit superioare
metodei directe (gravimetrice) atit .. prin sporurile de producţie

obţinute, cîtşiprin eficienţa economicii. Simplitatea metodologiei
de aplicare economică il1forţa de muncă şi consumul de energie"
a metodelor planiffcării,reiteratiei şii! e'l-aporaţieide la Bac class A,
permit extinderea lor chiar şi în sistemele de irigaţie mici, cu orga
nizarea prognozeişiavertizării la nivelde consiliu unic agroindus
trial.

Metodologia actuală de prognoză şi avertizare a udărilor pe baza
evaporaţieide la Bac elass A adoptată la noi, corespunde exigenţelor la nivel
mondial. (B o t z a n, 1972; J e n s e n, M i d d I e ton, P rut, 1961
Lin aC r e, Ti II, 1971), cerinţelor organizatorice specifice exploatării

sistemelor mari de irigaţie din ţara noastră şi cerinţelor impuse deinsufi
cienţa forţei de muncă in agricultură şi economia de energie (G r u m e z a ,
1974; Grumeza, Dăscălescu, 1976; Grumeza, 1979,
Tom a, 1976). Îmbunătăţirea continuă a acestei metodologii şi verificarea
altor metode de prognoză şi avertizare, care să se impună prin simplitate,
suficientă exactitate, caracter expeditiv şi economic, cu posibilitatea de apli
care şi în sistemele miei de irigaţie în noul cadru organizatoric din agricul
tură, au fost şi rămin preocupări ale cercetării ştiinţifice (A 1 b i n e ţ ,
1977;Albineţ, 1980; Botzan şicolab., 1969; Botzan,
Grumeza, 1969).

în lucrarea de faţă s~prezintă rezultatele' cercetărilorpe patru ani.
(1976-1979) asupra eficienţeiunor metode de prognoză a udărilor.

METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETA-RE

în condiţiile sistemului de irigaţie Săveni-Sirbi din judeţul Botoşani
s-au, experimentat comparativ la sfeela de zahăr metodele de prognoză,.
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REZULTATE· OlrpNUTE

Eezultatele cercetărilor se prezintă prin principalele elemente ale
regimului de irigare pe variante experimentale, susţinute de diagramele de
variaţie a umidităţii în sol şi bilanţurile de prognoza udărilor la metodele
indirecte a planifiC{lrii, reiteraţiei şi evap()raţiei de la Bac. Eezultatele
finale se prezintrt prin producţiile obţinute şi eficienţa economică,'

La metoda directă sau gravimetrică, elementele regimului de irigare
au rezultat din aplicarea ud"rilor pe baza controlului efectiv al umidit"ţii
în sol, aşa cnm rezultă din figura 1 pentru anul 1979, dat ca exemplu. La
metoda planificării, elementele regimului de irigare au rezultat din bilan
ţurile Intocmite pentru fiecare an; ca exemplu, se prezintă bilanţul pe anul
1979 (tabelul 1). La metoda reiteraţiei, din bilanţ rezultă că au fos!' nece-

directă (gravimetric,,), pe baza controlului efectiv al umidităţii îu sol sta
'bilit periodic, metoda planificrăii, metoda prin reiteraţie şi metoda evapo
raţiei de la Bac elass A. Metoda gravimetricăa constat în prelevări de probe
de sol pentru determinarea umidităţiipe 1,5 m la intervale regulate (decade),
cu începere de la semănat şi după fiecare ploaie util:l şi udare la zv'întarca
;solului, momentuludăriifiind precizat de umiditatea pe stratul activ de sol
apropiat'l de plafonuI)llini)ll' Met()da planifi",lrii a constat din determinarea
ipotetic a dinamicii mnidităţiiînsolpe baz" de bilanţ, folosindu-se consu
mul de apă (ETEM) ca valori medii multianuale din literatur" (B o t zau)
în primii trei ani şi mediile pe trei ani obţitmte la Săveni pentru 1979 şi
precipitaţiile căzute efectiv în cîmpul de cercetare. Metoda reiteraţiei a
determinat de asemenea ipotetic dinamica mnidităţii în sol pe baz" de bilanţ
cu folosirea consumului de apă determinat prin calcul după
T hor n t h w ai teşi Mat h e r (1957) pe perioade scurte expirate
'(pentade) în condiţiile cîmpului experimental şi a precipitaţiilor atmosferice.
.Metoda evapo,;aţiei de laBac a stabilit molllentuludăriiprin bilanţ zilnic,
întocmit, cuajutollll evaporaţiei convertite în consum (ETEM) şi a preci
pitaţiilor căzute în cîmpul de cercetare. Pentru convertirea evaporaţiei

în ETW\;I s-au folosit coeficienţii de corecţie detenninaţi în condiţiile de la
S"veni. Experienţele in cîmp s-au aşezat dup" metoda blocurilor dispuse
etajat. cuspaţiilecorespunzrttoarede izolare .. Solul s-a fcrtilizat cu N200

IJIOO .. K100J iar. soiul .. utilizat în. experinlelltarc a fost R Poli-7. S-a urrn(lri t
eumarc fidelitate dinamica umidiUlţii în sol prin prelevrlri ele probe la fie
care variantă experinlentalrl,cu precizarea 11101nenhilui de udarc elîferenţiat
pe 'Variante confornl metodei de prognoză. Irigaţia s-a făcut prin aspersiune
cu aplicarea udărilor la P. min 50% i.u.a. în fazele de creştere a fnmzelor
şi acumularea zahruuluişi la·P min 70% Î.u.a.în faza creşterii şi îngroşării

Tădrlcinilor.

Din pune! de vedere c1imatic, anii experimentali au fost diferiţi, astfel:
1976ploios şi rece; 1977 normal din punct de vedere pluviometric şi tem1ic;
1978 ploios şi rece şi 1979 aproape normal pluviometric cn c:leficite mari însă
în lunilemai,iulie şi septembrie şi din punctele vedere termic, dllduros.
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Tabelul 1

'1 t t' :"prognoza tidărilor la sfecla de zahăr in 1979; metoda planificării cu ETRMBI anpen ru .... .' ..
", (media 1976~1978) la Săveni

Deficit {DF} Norma udare

'Durata

I
Hi

I
Rf

lntcn'alul în' iile zilnic pentadă
ll'I~/ha

data m3jha
[RHDf+ml]

1- 5 IV 5 - 27 -135 3 132 3267

6-.10 IV 5 _129 -615 3267 3912

11-15 IV 5 10 50 3912 3862

16""':20 IV 5 18 90 3862 3772

21-25 IV 5 18 90 3772 3682

26-30 IV 5 18 90 3"682 3592

1~' 5 V 5 28 110 3592 3152

6-10 V 5 O O .1152 3152

11_15 V 5 28 140 .3 452 3312

16_20 V 5 29 145 3312 3 167

21-25 V 5· 38 190 3 167 2977

26-31 V 6 38 228 2977 2719

1- 5 VI 5 42 210 2749 2539

6-10 VI 5 5 25 2539 2514

11-15 VI 5 32 160 2514 2354

16 -20 VI 5 - 81 -405 2354 2759

21-25 VI 5 4 20 2759 2739

26-30 VI 5 10 200 2739 2539

1-'.5 VII 5 34 170 2539 2359

6-10 vrr 5 30 150 2359 2209

11_15 vrr 5 71 370 2209 Il VII 2739
5 70 350 2739 900 2389

16-20 vrr
5 15 75 2389 2314

21-25 vrr
6 30 180 2314 27 VII 1000 3 134

26-31 VII

1-5 VIII 5 64 320 3 134 2814

6-10 VIII 5 64 320 2814 2491

11-15 VIII 5 - 30 -150 2494 2644
5 8 40 2644 2601

16-20 VIII
5 41 205 2604 2399

21-25 VIII
26-31 VIII 6 30 180 2399 2219

1- 5IX 5 25 125 2219 5 IX 1000 3094

5 29 145 3094 2919
6-10 IX

5 6 30 2949 2919
11-15 IX

5 17 85 2919 2834
16-20 IX

5 18 90 2834 2744
21-25 IX

5 18 90 2744 2654
26---30 IX

Om' C _ 3 055 m~/ha; (0=1 307 mtjha; P.min 50% i.u.a. = 2 181 rn 3jha (nama de ml:trc = 960 m~ {ha);
II = .0'780~1 ~ - _ 'J 530 m~/ha (rlOana udarc "'" 600 ma/ha)P.tlllll· 10 I.u.a. - -

sare patru udări, la udarea 1, precipitaţiile iutervenite micşorlnd norma
la 300m3/ha (tabelul 2). La metoda de prognoză înfuncţie de eval'?raţia de
la Bac; se prezintă 1>i1\fnţurilenUluai .pe lunile.iunieşi iulie din anul 1979
(tabelul 3).

Pentru aprofundarea studiului comp"rativ al metodelor de prognoză

s-au făcut grafice comparative ale variaţiei umidităţii în sol pe metode de
prognoză. Astfel, în figura 1 se compară diagrama diuamicii umidităţii în
sol la metoda gravimetrică cu diagramele de variaţie a umidităţii în sol şi

cea stabilită ipotetic din bilanţ la metoda planifiCării. Se constată. un pa
ralelism strîns şi chiar unele suprapuneri în cursul vegetaţieiîntre' diagra
mele' umidităţii efective în sol la cele două lljetode de prognoză,confir

mată de acelaşi număr de udări necesare, uşordecalate în timp. Dinamica
umidităţiirezultată ipotetic din bilanţ, prezintă de asemenea un paralelism
în cursul vegetaţiei, însă la diferenţe mult mai mari, ceea ce penuite a pune
aceste diferenţe pe seama abaterilor mari ale consumului real al apei din
sol faţă de cel cu care s-a operat în bilanţ. Această neconcordnaţă a permis
aplicarea în fazele critice a unor norme de udare ceVa mai mari, a'sigurînd
umiditatea în sol permanent în limitele intervalului ()ptim.

Din comparaţia umiditrtţii în sol la metoda gravimetricăde prognoză

si metoda reitoratiei, rezultă unele diferente Jametoda reiteratiei , datorită

~xcesului tempor~r de. umiditate, care n-~ permis prelevarea' probel'o'r de
sol la termenele stabilite (fig .. 2). între diagrama umidităţii înso! prin
metoda directă şi diagrama umidităţii rezultată din bilanţ la metoda rei
teraţiei, există un. paralelimlmai vizibil cu un decalaj de cîteVa zile în
momentul aplicării udărilor. în toate cazurileumiditatea în sol s-a men
ţinut în limitele intervalului optim. Din comparaţia diagramelor de va
riaţie a umidităţii în sol la metoda gravimetrică şi cea ,a evaporaţiei de. la
Bac, se constată un paralelism mai pronunţat, limite de variaţiemai strînse
şi menţinute permanent în limitele intervalului optim, ceea ce denotă cft

evaporaţia convortită în ETRM se apropie mai mult de consumul real al
plantelor (fig. 3).

Din elementele regimului de irigare prezentate îu tabelul 4, se constată

unelediferenţieri pe aniexperimeritali Între mărimea no:n:rte1or deirigaţ~e

şi de udare, ca unuare a docalărilor în timp a udărilor, intervenţiei preci
pitaţiilor atmosferice şi a linar întîrzieri din motive obiective în'aplicarea
udărilor. Există însă O identitate aproape absolută cu excepţia anului 1979,
în privinţa numărului de udări şi a schemei lunare de aplicare. Aceste
diferenţe anuale în elementole regimului de irigare se atenuează mult în
cazul mediei pe patru ani.
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Tabelul 3

llila~lţ pentru prognoza udărilor lasfecli dc.zabăr.--:-:metodareit_eraţ~e~cu consumul de apă

calculat după Thornthwaife' (Săvcni, 1979)
Bilanţ pentru prognoza udiirilor la sfecla de zahăr-metodaevaporaticide la B ·\.e 1 '1. ... , . '., nnl e

hink şi iulie, Săveni,1979

Deficit {Df) Nor.'ll:l.lldarc Jnnic Iulie

Durata ni Hf
Intervalul in zile ln~/h,1. [I{i-{Dr +- iri)} .§ i E.pentad'. m3 /ha

Zhla
Fa ""

N

"
,

N
~,::;, m"jha , ""'" §~~ J~

~ ~ §f
,,;

"'ti~ ~~ § s 2]. .:i·N :-::: ;;.:'0.';.. N ~
, ~

~]~ ~;;;.";:J ;:; .;..:..l't:: ~
1~ 5 IV 5 -29 -1-15 3 132 ., 277 ;:::l::
6-1o'rv j -131 ..:,,;.655 3277 3932 71,1 1,00

I
71 2 614 16

1I~J.j IV 5 3 l' 15 .. ·3932 3917 29,3 1,27 37 2 864
16--:20 IV 5 10 50 3 917 3 867 2 :18 51,9 52 2 543 2 34,6 44 2 827
21-25 IV 5 o" 115 3 867 3 752 3 54,9 55 2 529 3 Il 29,6.0 38 2 783
2G~30IV 5 24 120 3 752 3632 4 4.1,2 41 2 -î7'i 4 7 18,3 'J .~

2 745_o
5 79,5 79 2 -1:'33 5 4,8 6-- --- --- 2 722

1-:- 5V 5 ~25 125 3632 3 507 ~---
6-IOV 5 4 --:,20 3507 3 527 6 73,7 74 2 354 52,2 GG Z 716
ll_1y,t 5 1 155 3 527 3.]72 7 53,7 54 2 280 7 22,6 29
'16-20 Y

,
5 30' 150 3 372 3222 8 48,0

2 650
48 2 226 8 22,5

21.:....,-25"\-' 5
.~~.

195 3 222 3027 29 2 621
9 57,2 57 17,226-31 V 6 228 3 027 2799 2 178 9 22 2 592: 10 224 41,3 41 2 121 10 22,8---- ----------- -- 29 2 570

YI 5 40 le, 200 799 2 599 11 52,7 J, L3 60 2 301 II 22,4 2,18 49
6~IO>Vl 10 50 599 2 549 2 5415 12 60,5 68 2 Z44 12 2-1,911-}5 VI 5 43 215 2 5·19 2 334 54 2 492

16...i.:20Vl 5 67 ":"":"3.15 2 33--! 19 300 2969
13 37 35,6 40 900 2176 13 40;0 87VI 2 ,138

2J ,.....25 VI 4 ~ 20 2969 2 989 11 37,2 42 3073 14 52,1 114 2 351
26'-30 VI GO 300 2,9S? 2 689 15 82,7 93 3 031 15 58,6 128 900--- ---- -- 2 237

, '34
16 61,7 70 2 938 16 Î3;8 1611_'5 VII j 170 2689 . 2 519 17 3 009

G-IOVII j' 41 205 2 519 9 VII 8110 3 114 70 23,3 26 2 868 17 39,2 85 2 848
11~ 15 VII 5 47 .235 3 114 2 8-'1) 18 .17,0 42 2 912 18 10,5 '"-o 2·763
16,.....;20 VII j 47 235 2879 2 644 19 528 44,1 50 2 8~0 19 30,7
21-25 VII ,5 47 235 2 644 2 409 67 2 74020 40,8 46 3 3·i8 20
26~31VII 6 36 214 2409 31 VII 900 .1 095 46,3 101 2 673----------- -,---- ----- --

21 247 14,3 1,25 18 3 302 21 52,4 1,08 55 2 572
1·,.....;·.··5··.Vl11 5 44 '1' 220 3095' 2875 22 27 5,5 7 3 531 22 '18,5 52 2 517
6~1O VIII 5 I 47 235 2 875 ; 2640 23 5,2 7 3 551 ?' 37,1 40_o Z 46511-"---: 15 VIII 5 24 ,-no' 2 640 2'760 24 44,1 55 .1 5'14 'J..< 29,1 31 70016_20 VIII 5 13 65 2 7GO 2695 ~'t 2 425

21-25 VIII 5 38 190 2 695 2 505 25 45,0 56 3 489 25 39,5 43
2361

, ----- -- ---- 3 084
:26'-31\'111 6 " 24 144 2 505

26 40,9 51 3 433 26 36 16,9 18 3 041
27 44,3 55 3 382 27 17,3 19' 31-:- ... 5.IX 5 27 135 2 361 2 226 i28

059
o-lO·IX 5 16 80 2226 7 IX 950 096 44,6 5G 3018 28 19,8 21 3· 040

11-')51X 5 18 90 3 096 , 006 29 ,3,0 51 2 962 29 38,7 42 3 019
16 -:-20 IX 5 24 120 3006 2 886 30 35,5 14 12 908 30 29,5 32 2"977·21":";'25 IX j 33 165 2 886 2·721 31 31 33;7 36 2 94526--:30 1" 5 24 120 2 Î2l Z 601

II <=' O,BO m; C = 3055 11l3/ha; Ca = 1 307 mJ/hn; Jlmill .5D'~!;' Lll.;\.= ~161 1lI3/h,1. (norma de mbre= 0(10 m~/ha);

Pmin ,O'};' Ln.n, = 2 :i:JO m"flu (norma de udare = 600 m'!haj.
H = 0,80 m; C = 3055 m3/ha; Cu = 1 307 m&/ha; .P.min 50% i.ll.a. = 2 181 mJjha (norma de udare = 960 ln3Jha~
P.min 70% j.II,a. = 2530 mJ/ha (norma de lJdarc ~ 600 m3/ha)
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Tabelul of Tabelul 5

Principalele elemente ale regimului de idgare in funcţie de metoda de prognoză.

Metoda gravimetrică

J\.'Ictoda planificării

1976 Metodareiteraţiei

Metoda e~.raPQraţieî

dc-Ia BAC
_N-=C-=i1:e'i"g:::a"t__11,-,6,,6c:.,8::.. __5_6_,2 1.7._,5_: __5_1_,0 5_5_,4 .~ ..;.....; ._- -__..~

Irigat
Inet, gra'l'i- 69,1 71,6 65,2 62,1 67,0 11,6 20,9 x-
metrică x x

--'-'-'.::"--1·-- -----------.----------

6,2

6,3 :x'O"l, ..

"Î,!

Tabdul6

3,3
·},4
5;7

-0,1 -0,1

5,1
6,7
8,7

15,8 28,6

15,728,4

11,5 20,8 x x

Diferenţa fnţii de Difcn;nţa faţ{\ de metoda

1979 :-,ferlia 1 --,"-,i-n-·'-at-,-----I-__-.:S-'",'-'jm-"-d-
că
,___--

t!ha'l % 1 semnlf. t/\J;\j % :1 serrmi!.

66,7 67,2 66,9

67,5 G8,9 71,1

J978

73,8 65,9 72,3 71,2

73,5

J977

Eficienţa economică a metodelor de prognoză

.

irigaţiei şi influenţa metodei. de ... prognoză a mlarilor asupra
, producţiei de rădăcini (Săveni-Botosani)

73,0

71,9

1976

Eficienţa

V;iriantcle

r'l:jgat
mct,
e?apor,
BAC

DT. 5%
DL1%
DLO,1%

Irigat
mct. plani-
ficării x x
~---=-~I-~I-- - -.---,--------------

Irigat
met, reite-
ratiei x x.
-'--'---I--I-~ ----~---- -~---- ------

M/n'C)
m'Cx)

Sc1lCma mUrilor
mediem3Jh;l lu3!11<l

(VI :vn :VIJI:X)

2250j3 750 2:0; 1:0
2650/3 880 ,. LLLO
2 150/3 :2:0: 1:0

~ 150/3 720 1: L LO
2 450/3 820 I:L 1:0
2050 /3 700 1: 1: 1:0

2 800/4 700 .. 1: 1:2 :0
2 800/4 700 1: 1: 1:1
2400/4 600 1: 1: 1: 1

2 660/'1 650 l' L 1:1

2500/3 .830 0;2:0 :1
2 900/3 970 0:2 :0; 1
2 950/4 740 1:2:0: 1

3000/4 750 1:2: 1:0

2425/3,2 750 Ll:l :0,2
2700/3,5 810 0,7:1,2:0,7:0,5
2387/3,5 690 1,2:LO,7:0,5

2 800/4 700 1:1,5:1:0,5

,j

,

VOlriantele de prognoză

Metoda .gravimctrică

Metodaplanifică'rii

Metoda reitcmţiei

Metodaevaporaţiei

de la,'BAC

:Metoda .gravimetrică
Metoda planiHcării

Metodareiteraţi~i

Metoda.~·ra.pomţiei

de hi BAC

:Metoda gra.'rimehică

Metoda planificării

l\letoda rciteraţiei

'l\Ietoda. cvaporaţiei

de la BAC

Metoda.gra'/imctridi.
~Ietoda,,'planificării

Metoda.,- reitcraţiei

1'lctoda c?aporaţiei

dela BAC

Anii

1978

1979

1977

Media

Diferenţade Diferenţa fală

Venit Ilet Venit Prr;ţ de J;:ata venitul net de metoda

lei/ha net tosţ rcnto.b. Jaţrl neirigat gravimetrică

lei/t lei/t "'/0 lei/ha "' lei/ha %'"
8758 160 190 82,3--- ---- ------ --- ---

'.
9989 150 200 74,3 1231 11,0

--- --- --- ---

11276 160 190 82,6 2518 28,7 1290 12,8--- ------

-303 ~3, 110,6928

160 190 85,1 2693 30,7 1162 11,6---- ~,-- -~- -,~--~----- --~.
,

200 70:5

"

9 686 150

11151

Irigat
inct;evapor. BAC

Metoda de prognoză

Neirigat

Irigat
mct. planificării

Irigat
met:· reiteraţiei

-Irigat
»let.·· gravimetrică

*) Norma de irigaţie/numărul de lldări

**) Norma de udare

Difereilţele dintre elementele regim,ului de irigare se reflectă îu rezul
tatele de producţie obţinute (tabeluI.5), In zona in care s-a cercetat, irigaţia

s-a dovedit eficientă chiar şi in anul ploios şi rece 1976, Pe ani de cerce
. tare eficienţa cea il).ai ridicată a irigaţiei s-a realizat in anii 1978 şi 1979,
caracterizaţiploioşi,insă cu perioade lungi de deficit în umiditatea solului
pe parcursul perioadei de, vegetaţie, Valo,-ile medii pe patru ani, pun in
'evidenţă. eficieIlţa.• ridicată a irigaţieimanifest~tă:prin sporuri .. foarte ...senl
nifkatiye (le producţie faţ~ de neirigat(20,8-28,6 %). Cit priyeşte inflllenţa
metodelor de prognoză,.,-ezu1tă,că metodele planificării şi reiteraţiei'au
avut o eficacitate mai ridicată decit metodelegravimetricăşi a evaporaţiei

. de la Bac eLA, asigurind. un spor semnificativ de 6,2%, Se pare eă sporul
de producţie este dat şi de uşoaraanticipare a udărilor şi menţinerea unei
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llmidîtăţi mai ridicate în sol, mai ales la îngroşarea rădăcinilor, ca urmare
a diferenţei dintre consumul de apă introdus în bilanţ şi celrealizat depl,ante.

Eficienţa economicăametodelqrde progll,oză cefcetate se apreciază

prin stabilirea principaliloi" indicatori economici (Ţ î r u, Un c i a n 5 c h i,
Va si! i u, 1958; Vas i 1e s cu, C osci ug, 1965). Venitul net obţinut1aha
arată eficienţa economică a irÎgaţiei şi în primul rînd a metodelor reiteraţiei

şi planificării de 29-31 % şi faţă de prognoza udărilor prin metoda gra
vimetrică, de 14,5-13,0% (tabelul 6). Venitul net pe tona de produs este
mai scăzutla metodele gravimetrică şi a evaporaţiei de la Bac. Metoda'
evaporaţiei de la Bac, deşi cu rezultate numai pe doi ani, este practic iden
tică cu metoda gravimetrică, atît prin producţiile aduse, cit şi prin efi
cienţa economică obţinută; In schimb este mult mai simplă, realizează

totodată economie de energie electrică şi necesită mult mai puţină forţă

de muncă calificată şi necalificată greu de găsit In sezonul de irigare.

CONCLUZII

1. Rezultatele experimentale pun In evidenţă eficacitatea ridicată a
irigaţiei la sfecla de zahăr lncimpia colinară din nord-estul Moldovei, chiar
şi In anii ploioşi, lnsă cu o repartiţie neunifonnă a precipitaţiilorln perioada
,de vegetaţie.

2. Dintre metodele de prognoză şi avertizare studiate, metodele reite
raţiei şi a planificării s-au dovedit superioare prin sporurile de producţie

realizate şi eficienţa lor economică.

3. Simplitatea metodologiei de aplicare, filiera rapidă de transmitere
a datelor necesare pentru prognoz", economia de forţă de muncă şi de energie
a metodelor planificării, reiteraţiei şi a evaporaţiei de la Bac, pennit apli
carea lor In producţie In sistemele mai mici de irigaţie, cu posibilitatea de
organizare a prognozei şi aV'ertizării la nivelul consiliilor unice agroindus
triale.

BIBLIOGRAFIE

1. Alb i il e ţ E., 1977, Stttdiul unor metode de progn?zăşi avertizare a udărilor î1~ sistemele de
irigaţii, Cercetări agronomice in Moldova, val.!, Iaşi.

2. Al b i il e ţ E., 1980, Cercetări privind stabilirea eonszt11tului de apă şi a cOftjicienţilor de corec~

ţie necesari la sfecla de zahăr, irigată în cQndiţiile Cîm??iei superioare a Jijiei,Lu
crări şt. Sfecla de zahăr, voI. X,Braşov.

3. Bot z a n M., P r i c o P Gh. şicolab. 1969, Elementele regit»1tl1ti de irigare şiavertizat'e

a udărilor în si~tfJmul deirigafie, C.S.A.Redacţiarev. agricole.
4. Bot z a TI M•• G r u m e z aN. 1969, Avertizarea udărilor în telmica irigaţiei, Probleme

agricole, nr.2, Bucureşti.

5. Bot z an. M.,1972, Bilanţulapei înso!urile irigate; Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

.6. Griu m ez aN., 1974, U,~ noU procedeu pentm prognoza şi avertizat'ea udărilor în siste1~e!e

de irigaţii, Producţia vegetal5,- Cereale şi plante tehnice, nr.7, Bucureşh.

7. GrumezaN., ·.D·ă..scălesc·u· N.,··1976, Planificarea·1tdărilorşi··măsttrareaapei în
sistemele de irigaţii, Editura· Ceres, Bucureşti.

8. G r urne z aN., 1979 Ave1'tizareaudă1'iloJ' în marilesistfJl1Wde irigaţii, Producţia vegetală
'- Cereale şi plantetehnice,nr.5.

9. J en s e nM;C., M id d 1 e ton, P rui f\Y.(),~,i961,SGhedItli11.gi1Tigatiim J1'Ont pan
evapomtion. .\Vashington, Agr;Exp.Sta;Bun. 459.

10. Liriacre E.T., TiII M.R., 1971,Irrigat:ontimi'ngandamount, JoumaldtheAus.
tralian Institute of Agricultural Science, vo1.35, nr,3.

11. T 11 o r n t h w a i t e C.\V., Mat h e r J,R., 195'7, Instruetion and iablesJor compuiiag
poienita! evapotmnspiration and thc J-Faier ba~anGe. Drexlcr Ihst. of Telmology,
Techn, Rep" m.5.

ţ2; Tom a 1.1., 1976,. Contribuţii ·!a ,îmbunătăţirea metodologiei·· de prognozăşi .avertizare a
udărilo1" în sistemele de irigaţii, Teză de doctorat; LA.N~B., Bucureşti.

13. 'ţ' iru L,U ne ia n s chiL.; Vas i 1 i 11 M. ,1958, Cu privire la metoda de inter
pretare economică a re;m!tatc1nţ din dmpHri!cfJ:r:petimentale, Pl"Qbleme agricole.
nr.7.

14. Vas i 1 e s c 11 N", Cos c i u g Y., 1965, Cu privire la metodica de ap1~ccierc economică a
1'ezultafclor expedmentalc in productia vegetalii, Lucrări şt. Institutul agronomic,
laşi.

COMPARATIVE STUDY OF SOME METHODS OF WATERING
FORECAST FOR SUGARBEET IN THE IRRIGATION ZONE OF

NOR~H-EAST MOLDAVIA

Smnmal'Y

Several methods of watering forecast for sugar beet irrigation have been tested in 1976
-1979. These methods differ iram each other by the elements of the irrigation regim given by
the. specific way of establishing the time of watering;

Indirect methods (p1anifieation and reiteration) provedsuperior to ihe direct method
(gravimetric) in regardto yield and economic efficiency.The simplicity of the planification,
reiteration and evaporation irom Bac class A methods aud labonr foree and energy consump

"tian eeonomicity permit their extention even in the small irrigation systems, organizing the
watering warning aud foreeast at the level of unic agro-industrial Couneils.

L'ETUDE COMPARATIVE DE CERTAINES METHODES DE
PROGNOSE. DES ARROSAGES A LA BETTERAVE SUCRIERE
DANS LA ZONE IRRIGUEE DE LA MOLDAVIE DE NORD-EST

Resume

Au cours d'une periode de 4 annees (1976 a 1979) ont eU: etudiees comparativement plusi
curs methodes de prognose des arrosages ti. la betterave sucriere. Les methodes experimentees
different dans une faible mesure par les eIements du regime d'irrigation donnespar le caractere
specifique de l'etablissement du moment de l'arrosage. Les methodes ind'rectes de la planifi
cation et de la reiteration se sont montrees superieures â la ffiethode directe (gravimetrique),
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autant par les gains de rendementohtenns; que par l'cfficienceecoIlomiqllc. La simplite de ]a
mcthodologic d'applicationeconomiquc dans la force de travailet la consommation d'energie
des methodcscicluplanificationdelareiterationet de l'ev<Lporation du Bac c1asse A, rendent
possible leut:' application dans les systcmcsd'irrigation de taible etendue, av-ce l'organisation
delaprognose et de l'avertissemcnt au 111'1ca11 de eousci1 nniejllC agro-industriel d 'Etat et Ca
operatiste~

VERGLEICHSUNTERSUCHUNGEN ZU EINIGEN METHODEN
BEWĂSSRRDNGSPROGNOSE BEI ZUCKERROBEN UNTER

BEDINGUNGENDER BEWĂSSERTENZONE DER
NORDOSTMOLDAU

ZusalJl111cnJasslIHg

DER
DEN INFLUENŢA IRIGAŢIEI ŞI A EPOCIIDERECOLTARE ASUPRA

PRODUCŢIEI ŞI CALITAŢII TEHNOLOGICE LA CîTEVA SOIURI
DE SFECLA DE ZAHAR îN CONDIŢIILE cîMPIEI MOLDOVEI

E. ALlllSET

lm Verlauf van vier Jaltrcn (1976-1979) wu:rdcn vcrgleichend mehrcre Methoden der
Bewiisserungsprognose bei Zuckerriibe~untersu.cht. Die experimentierten ]'icthoden unterschei~

den sichwenigdurch dic·Elemcnte der Bewăsserungsregime,gegeben durch dic spezifichc Be~

stimmungdes Bewăsserungslllol11,ents;;Diein9-irckte~ Mcthodell der Planifizicrung nud der
Reiteration haben sich als besser .gegeniibcr der. e1irektcn I1Iethode (gravimetrisch) erwie'len,
sciwohl dnrch dic erhaltenen Ertragssteigerungen, o:lş au~h durch die wirtschaftlichc Effizicnz.
Die einfache Anwendungsmethogdologie, was Arbeitskrait nnd Energicverbrauch anbelangt,
der Methode der Reiterationsplanifizierung nnd der Verdllllstungsme:thode Bac elas::> A ennă

rrlicht ihre Verbreitung auch in klcinen Be\vasserungssystemen, zusammen mit der Organisatioll
der Prognose und\Varnung im Rahmen der einheitlichen staatlichen nnd gcnossenschaftlichen
agroindustriellen IUite.

CPABHHTEJlbHOE H3YLJEHHE METOnOB npOf}-103A nOJlHBOB
CAXAPHOH CBE KJlbl B YCJlOBI151X OPOlilEHI151 30Hbl

CEBEPOBOCT01-IHOI:::l .. '-IACTH MOJl,UOBbl

PeSIOJtc

B TClJeHuc··qeTblpeXJIeT (c ·1976--:-1979rrJ ripoBo,!!,HJIOCb· CpaBHHTeJIhHOeil3ytICHlle p5llJ,a

MeTo)J.OB npOl'U03a nOJIllB())3 caxapHoi1.cBCI{JIbl ... 9Kc\!-epIIMCIlTa-.T:lhHbIC MerO,!!,hl 1\'18.110, ·pa3J1HQUIOTC}1
3.'le~1ei1TaMII pe)!{JlJl,W opOllleHIUI, D3aRHCHMOCITII oTycTunOBJ1eHlHI MOIlICI-lTa nOJlI1B<L KOCBCHllblC

MeTo)1,b!'OKa3aJIUCb·JIYllwe .1ienocpC,!!,CTBCHHoro .. (rpaI3UMeTplllJCCIWfq) MeTo~l.a, J{3j{ il .OTHoWellllH
nOJIyllCHHhIX npn6aBOl{ ypO)IW5I,. T81{ il B. OTl:IOlllCHlIlI 3KOII01llIIQCCKOii 9CP4JC1\T1I13HOCTH. npOC~

TaTa 1IierOAOJIOrllii 9KOlIQlIHI'lJeCl\OfO npmvlCHeHIl51 B OTllowcnilll pa60Qeii CHJlbl 11 pElCXo~a 3ucpnnr
kOCBeHHhlX MCT0ll.oB TIa CIICTCMC Bac c1ass A, n03BomlCT npHMeueHHe lIX TaJOKe 11 )3 ue6o.rI1;o
IllllX opOCmCJlhllblX CHCTCJl.iax, c opraHH3aUll~ii npOrH033 li CllfHaJIH3aUIIiI 11<1 ypOBUC Cj.\llHorO
rocy,rr.apCTBeHlwro II IwonepaTUDHoro arponpOMb1illJlCHllorO COBeTa.

R{,'zulmtt:}e pe trei <uli (1977 -1979) scot În c'fie1enţil o ill~

ilnclltrl llJare a'iupra.pro,rlucţiei şi ca1iUiţji sfeeleldel.ahlir datil

de epoca. de recoltarc Şi irigaţie şi o influenţfi limitaUi a soiului

Pin<'ila 15 august 'i,f1 obţinut. faţ[l de producţia n:alir.atăla 15

uctoHlbric, 70% la pnxlneţia de rfldiicini ~i5-l% la eeade ZU~

hiir, iar pin[t la 15 septembrie, 90'% l;:l r{ldă~illi ~i.82 %.la .zah{lL
Prin îrig:lţic: a crescut prodllcj:iade riidiicini şi de l.ahitr pînăla

20%, cu reacţ'ia cea mai fa'lomhiU't la soiul lLP.:\I.-519. Epoca

optim;l de recoltarc .';i-a .dipcdit ciupit 1. oclombrie. Soiuri ',aloroas0

sint. r.:Ionoromşi POlirompcntrll cu1l'ur,1 neirigată şi R.P.l\J-;'519

pentru (;111tllr.1 irigcttli. Calitatea tehnologidi c,r,eşte Cll cpoca de

rCCD!tan;şj ;;cadc uşor prin irigare, mcnţinfuelu:sefnlimitele llllei

caJitflţi 1Jlmc la;:recoltanm din septcm1Jricşi oetollll'ric. Soiul nu
infiucllţeazfl SCllllliLicati1cali tarea tehuologicfl.

Irigaţia este factorul primordial pentru obtinerea unor productii ri
dicate la sfecla de zah{lr, factor care in zOl1el~ cu deficit pluviom'etric,
pune în valoare potenţialulbiologic al SOlului, fcrtilitatea solului şi ceilalţi

factori agrofitotehniei, contribuind astfel1a stabilizarea recoltclor si asi
gurareacu 11latcrie prim{lH industriei prelucrfttoarc (Albi n eţ, 131 a j,
1977; L o o mi s, H a ci ci o o C, 1976: R i z os C li, 1973; S t '" n c os C li,

R iz e S cu, 1973; Si p o ş, P ii Iti nea n u, 1972). Folosirea in .fiecare
zontl de qllturfl a mai nluItor soiuri, diferenţiate ca'precocitatc, este .~

problemă de stringentrl actualitate, care drlposibilitatea eşalon{lriiTccolta

tului şi transportului şilărgcşte:în acelaşi ţimp perioada dcpre1ucrare, asi~

gurind totodată fabricilor de zah"r o materie prim{' Cu calităţi tehnologice
superioare (R i ze s cuşi colab., 1973; S't at i c e s ClI, Riz e s c lI,

1973; S t '" Île S eli, R i z os cu, 1976).
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Tctbelul 1

Influenţa independentă a irigaţici, epocii de recoltare şi soiului

Monorom~R .Po}i-7 64,4-61,7 2,7 4,3
Po}irom-R Poli-7 64,5-61,7 2,8 -1,5
R P 1{-519"R Polî-7 65,2-61,7 3,5 5;7 ,
ţ'olirom-l\Ipnorolll 64,5-64,4 0,1 0.1
R P l\I-519-1\:IonorOin 65.2-61,4 0,8 1,2
R PM-519-Polirom 65,2-64,5 0,7 l.1

masa de :ădă...cini .a~nTegistrat .0 creştere .de 42,4 ci/o, .de unde rezultă că mai.
mult d;, Iumatate dl1l producţIa obţinută la 15 octombrie (57,6 %) s"a rea
Ilzat Pl1l~l ~a .1? agusut. Se !'une a~tfel in eVidenţă ritmul intens de creş
tere al radaCInIlor dm luna mile ŞI pnma jumătate din august.

,Influenţa soiului. a fost în general r~du,~ă, ceea ce denotă că soiurile
:xpenmentate nu se dIferenţiază semnificativ faţă de soiul R Poli-? zonat
m partea nord"estlcă a Moldovei, eu excepţia soiului RPM-519.

Interacţiun,ea; factoriI?r, pUI.;e î~~vid.el:ţăo influenţă luare a epocii
de. recoltare, SuflCI.ent de :'dlcata a 'rlgaţlei pentru condiţiile climatice a
anllo: ,de ?Xpennlentare şl,olnfl~enţăredusrla soiurilor, care este totuşi

~emnif~catlVa pentru epOCIle 2 şl3 de recoltare (fig. 1 a). La neirigat 50"

iunIe 'pcercate ~u.reallzatla 15 au!'ust O producţie care a atins 48,6 t/ba
cu d.'felenţe mlci.n nes,emmf:catlve mtre SOlUn; la 15 septembrie 62,2 t/ha
c~ dIferenţe seIllUlf1cative faţa de R PolI"7; la sOlunle Monor?m si Polirom
Şi s-a atins producţia de 68,7 t/ha la 15 octombrie, cu o diferentil mică dar
semnificativă faţă de R Poli-7. În funcţie de soi, la 15 auaust 's"a realizat
69,8-70,7% dl1l producţia maximă obţinută la 15 octor:;brie, iar la 15

Influenţa epocii de recoltare

În lucrarea de faţă, se prezintă rezultatele medii pe trei ani cu privire
la influenţa irigaţiei şi a "pocii_ de recoltare la patt;' soiuri de s_feclă de zal:ăr
experimentate în condlţ111e Savenl-Botoşan1 , zona de cultura cu tradIţIe.

CONDIŢIILE ŞI METODA DE CERCETARE

Cercetările s"au·.efectuatînperioada 1977-1979 pe un sol cernoziom
levigat format pe mamă,. c.':re;;. fost fe:t~li:at :llliform cu N?oo'. P

"
" K,.oo·

S"au experimentat. în condiţll demgarql fara mgare patru SOlUn (R; ..• Poll"7
Monorom Polirom si R.P.M-519), cu recoltarea la 3 epOCI (15 august, 15 sep"
tembrie ;i 15 octombrie). Irigarea s"a făcut prin aspersiune cu aplicarea
udărilor la plafoane mit,'ime deumiditatediferi te pe fa_ze deve~etaţie: 50 %
Î.u.a. în fazele cresterll frunze10r ŞI acumul~Tea zaharulUI ŞI 70 % l.u.u.
în faza de crestere ~i îngroşare a rădr,cinilor. In funcţie de condiţiile clima
tice a anilor ~ fost necesară o normă de irigaţie de 2 150~2 800 m' /ha,
distribuită în 3~4 udăr;, cu norma de 700-800 m'/ha. Majoritatea ndă
rilor auiriterveditîn lunile iunie; .iulic. şi august.

Anii de cercetare s-an caracterizat astfel din punct de vedere clima
tic: anul 1977, aproape normal pluviometric şi tern,ic, cu deficit mare plu
viometricîn iulie şi Ţăcorosîn.august şi septembrie; anul 1978 excesiv
de ploios depăşind normal;; zon.ei la A::rrtmeni .(476,8 mm) cu 153,5 mm, cu
lunile iulie • şi augus.t plOIoase Şi vara .'"ece ŞI anul 1.979 apr?ape normal
pluviornetric, cu lunIle mile ŞI seI'tembne secetoase Şi IuUle Şi august plo
JOase şi diI] punct de vedere termIC călduros.

. '. Aşezarea expe.rienţdor în dmps,"a fă~u.t dIlpă.metoda parcelelor sub
diVIzate pentru cel treI facton studIaţi .(mgaţI: X epoc.' de re.coltare X
X soiuri). Prelucrarea datelor de producţie s"a facut statistic pnn metoda
analizei variantei, corespunzătoaremetodei de aşezarea parcelelor în cîmp.
Analizele de c~litate tehnologică au fost executate de Fabrica de zahăr
Bucecea-Botoşani . Producţia de zahăr alb s"a calculat în funcţie dc pro
ductia de rădăcini si de randamentul la prelucrare., .., " .,.

REZULTATE OIl"fINUTE

Rezultatele obţinute Se prezintrI prin producţia de rădăcini, producţia
de zahăr alb şi calitatea tehnologică exprimată prin principalii indicatori,
ca valori. medii pe treI anI,

Productia de rădăcini. Din calculul statistic a rezultat influenţa inde
pendentr, şi 'intera~ţiunea celor trei factori cercetaţi.

Acţiuneaindependentr,a factorilor se prezintă în_ tape~ul 1, din ca~e
se .. constată ,..dLinfluenţa IrIgaţIel a fost relatIv, redusa,. Insa foarte semnI
ficativă.Ea s,a .manifestat printr-un spor mediu de producţie de 17,3 %ea
urmare a anilor cu veri ploioase 1978 şi 1979 .. Influenţa epocii de recoltare
s"a tradus prin sporul de 24,5% de la epoca 1 la epoca 2 şi 14,4 % de la
epoca 2 la epoca 3. Cu incepere dela 15 august şi pină la 15 octombrie

Variantele
experimentale

Irigat-neirîgat

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

15 IX-15 VIII
15 X-15 VIII
15 X-15 IX

Dt 5%
Dt 1%
DL 0;1%

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Producţia

rădi\cini

t/ha

Influenţa irigaţiei

69.2-58,8

65,1--:-52,3
7-1,5-52,3
74,5 65,1

Influenta r.clului

t/ha

10,2

1,3
2,1
:1,5

12,8
"1") ?
-~,-

9,-1

Diferenta

"1"

17,3

21,5
42,-1
14,'1

semnÎfic.
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Tabelltl~

Notii; E = epoca de recoltilre

Dinamica creşterii rădăcinilor şi a acumulării zahiirului (sporul de producţie,

În procente, de la o epocă de recoltare la alta)

Irigat

j 1.0 23,8 25.2 100
-17,9 27.3 24,6 100
,8.9 28,3 22,8 IOn
511,3 25,6 24,1 100

17,4 100
16,5 100
19,7 100
17.8 100

54,9 27,7
5.3.8 29,7
54,8 2.1,5
54,2 28.0

Productia de iahăr

l
' Nddgat I

~-E,--'I-E,---E,'I-E"--E-','I-I-'.,- -~E-,~Ic-E-'_-E-,Ic-E-,_-E-,c-
1

-E-,-

Productia de rădăcini

H Poli-7
AhJllOfOl1l
PoliroJll
H. p M~519

Soiurij,:

H: Poli-7 72,4 16,3 Il.J 100 71, 1 I-L2 11,7 100
::\10110\'0111 70.5 19,8 9,7 100 67,8 10; 4 15,8 100
Polirulil 70.7 19,8 9,5 100 69,3 10.3 14.1 100
R P 1\1-519 69.8 17.8 12.4 \00 70,7 17,1 12.2 100

septembrie 87,6-90,5 % , Se constată astfelcrl ritmul cellnai intens de creş

tcn~,a lllasei deri:id~'ieiuis-aînregistrat pînă la 15 august. De la, 15 august
la 15 septembrie masa de rădriCini a crescut cu 16,3~19,8°/o, iar de la 15
septembrie la 15 octombrie cu 9,5~12,4% (tabelul 2).

Soiurile Polir01ll şi l\Tonorom, după ritu1ul de creştere al r{id~lcinilor,

ar putea Sfl se recolteze cu incepere de la l5 septclnbrie cu o pierdere de
9,5 şi respectiv 9,7 % din 111aSa dc rădflcini rcalizată la l5octOlubrie.

În condiţii de irigare, deşi se obţin sporuri iU1portante de producţie
faţă de neirigat, ritn1uI de creştere al r{ldăeinilor este mai lent şi sc ob-:
servrl difercnţa in c0111portarea soiurilor experilnentate. La 15 august, pro
ducţia ele rrlelClcini a fost de 55,1~58,8 t/ha, cu o diferenţrl semnificaJivrl
la soiul R l' M-5l9. La aceastrl epod derecoltare s-a realizat 69,3~71,2%
elin recolta obţinlltrl la 15 octombrie (fig. 1 b). La 15 septembrie producţia

a fost ele 66,l--73,0% t/ha cu sporuri semnificative faţii de R 1'oli-7, mai
ridicat la R l' M-519 (10,4%).

Prin irigare, ritIlllll dc creştere al rrldrlcinilor este luai lent,; pînă la
15 septembrie s-an realizat sporuri de 14,2~17,1% şi de la 15 septembrie
la 15 octombrie de 12,2~15,8% (tabelul 2). Se constatr1 o creştere a ritmului
de acumulare a substanţei uscate la soinl R P M-519 faţ:l de celelalte soiuri
ceea ce arpcrmite recolbxea dUprl 15 septelllbrie cu o pierdere de producţie>

faţii de 15 octombrie de 12 %.
Reacţia Jaţrl ele irigaţie a soiurilor experimentate, (tabel ~ fig, 1)

este diferi tii pe epoci de recoltare, mai mare la 15 octombrie (17,6~21,3%)

mai micii la 15 septembrie (12,1~21,7%) şi intermediarii pînii la 15 august
(15,7-23,0). Este important de relevat reacţia mare la irigaţie a soinlui
R P M-519, care în condiţiile anilor de experimentaTe a realizat sporuri în
masa de riidiicini, pe epoci de recoltare, de 21,3-23,0%, în timp ce la soiul
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R Poli-7, sporuri de 13,0-17,6%. Soiul Monorom de asemenea are o reacţie

ridicată la irigaţie.

Producţia de zahăr alb. In condiţiifără irigare, la epoca de recoltare
15 august producţiile obţinute au fosţ de 5,46-5,82 t/ha, cu sporuri faţă

de R Poli-7 de 1,8~6 ,6 %' sporul maxim realizindu-se la soiul Polirom
(fig. 2 a). La 15 septembrie, producţia a crescut la 8,22----8,67 t/ha, cu spo
ruri faţă de R Poli-7 de 2,6-5,5 %' cel mai ridicat realizindu-se la Monorom.
La 15 octombrie, producţia de zahăr a fost de 9,95~1O,60 t/ha, cu sporurile
cele mai ridicate la soiurile Polirom (6,6%), Monorom (4,3%). Relativ la
ritmul de acumulare al zahărului, rezultatele obţinute arat" că pină la 15
august s-a acumulat in rădăcini 53,4~54,9% din producţia realizată la
15 octombrie, iar pînă la 15 septembrie 80 ,3~83,5 %. Dinamica acumul,u'ii
zahămlui (tabelul 2) pune în evidenţă că de la 15 august la 15 septembrie,
in funcţie de soi, s-a acumulat 25,5~29,7%,mai mult la soiurile Monorom
şi R P M-519, iar de la 15 septembrie la 15 octombrie, 16,5-19,7%.
Soiul. Monor0111 pare a fi l11ai timpuriu, iar Polirom mai tardiv. De aici
rezultă d, este. exclusă posibilitatea începerii recoltării de la 15 august.
Din motive organizatorice s-ar putea recomanda recoItarea soiului l\.lonorom
după 15 septembrie, insă cu pierderi la producţia de zahăr pină la 16 %
faţă de producţia realizată la 15 octombrie. Datorit" ritmului relativ. ince
tinit de· acull1ulare a zahălului, soiurile încercate în zonă HUpot asigura
o recoltare după unprQgrum eşalonat, care să răspundă cerinţelor de lărgire

a perioadei de prelucrare a: sfeclei de zahăr în sezonul cald alanului.

Prin irigare producţiile de zahăr au crescut, la epoca 15 august atin
gîndu-se limitele de 5,73-6,15 t/ha, cu sporul cel mai important de 6,0%
la soiul R P M-519. La 15 septembrie producţiade zahăr a fost de 8,50~

~9,28 t/ha, eu sporurile cclemai importantefaţăde R Poli-71a R P M-519
(9,2%) şi Polirom (8,2%). Producţiile maxime s-au realizat la 15 octom
brie, la nivel de :11,37-12,23 t/ha cu sporuri de 4,7-7,6%, mai important
la soiul R P M-519.

La soiurile irigate, dinamica acumulării zahărului în rădăcini (fig.
2 b) a inregistrat un ritm mai lent faţă de soiurile neirigate. Astfel la
15 august s-a realizat 47,9--;51,0 % din producţia obţinută la 15 octombrie,
cu valorile cele mai ridicate la soiurile R Poli-7 şi R P M-519. Pină la
15 septembrie· s-a realizat 74,8-77,2 %, interval de timp în care se pune
în evidenţă ritmul mai accelerat de acumulare la soiul Polirom. Dacă pină

la 15 august s-a realizat in jur de 50 % din producţia maximă, in inter
valul 15 august 15 septembrie scarealizat 23,8~28,3%, iar in intervalul
15 septembrie -15 octombrie, 22,8~25,2%, cu ritmul mai accelerat la so
iurile Polirom şi Monorom. Ca şi la neirigat este exclusă posibilitatea in
ceperii recoltatului la 15 august. deoarece s-ar produce pierderi de 50 %
din producţia de zahăr realizabilă la ultima epocă de recoltare. La 15 sep
tembrie, pierderile minime de zahăr prin recoltare le-ar prezenta soiul
Polirom (22,8 %).

Din aceste .rezultate se poate conchide că nici unul din soiurile expe
rimentate in condiţii de irigare nu corespunde unui program eşalonat de
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recoltare si transport spre fabricile de zah,'r pentrn a lărgi perioada de pre
lucrare în' sezonul cald a) anului . Soiul R Poli~7 culti\'at în zonrt, s-a do
vedit destnl de tarcJ.ivşi cn oprodnctivitate depăşiU, de alte soinri.

Cît priveşte reacţ.ia: la higaţie,a soiurilo1' pe epoci de recoltare, se
constaU,d soinl R P Mc.519 valorifid cel mai bine apa de irigaţie, rea
lizind sporuri relativ constante de producţie; pe epoci de recoltare, în medie
de 13 % (tabelul,fig.2), a,dror sumă realizeazr, 40,0 %. O reacţle bvorabll'l
manifest{t şi soiurile RPoli-7 şiMonorOIuadrrorspor Iuediu pe perioadă

de vegetaţie este de 8,0 şi respectiv 7,4 %. La toate soiurile, irigaţia aduce
sporul maxim deproducţie-Iaultima'epocfl.de recoltarc, ca Ur!llarC a con~

ditiilor favorabile de acul11ularea zah~irulul pril1 suprafaţa folIarii mare ŞI

vi;bilă, în prezenţafactorilor meteorologiei favorabili din septelnbrie şi

octombrie.
Calitateaprodueţîeî.Calitatea producţieila prelucrare se exprim" prin

indicii tehnologiei, zahărul polarizabil (digestie), randan1ent, coeficientul de
puritat~, va~oaTea t.ehnidl.şi factorullne1asigc.n. .,

Dlgesha s-a dIferenţIat pregnant pe epocI de rccoltare ŞI ~ub .~nfluenţa
irigaţiei şi mai puţin pe SOIuri (fig. 3). La epoca 15 august, digestIa a fost

cle 14,7=15,9'5 la neirigat şi cu o scMere în jur de 1'5 la irigat. La
epoca 15 septembrie, digestia a atins 17'5 la soiurile R P M-519 şi Mono
rom, cu lnenţincrea aceleiaşi diferenţe în minus sub influenţairigaţiei.La
15 octombrie, conţinutulde zahăr a fost cle 17 ,4-18,2"5, cu diferenţe foarte
lniei Între soiuri şi de O,3-0,8~Sjntreneirigatşi irigat.

Randamentul a înregistrat aceeaşi variaţieca. şi digestia, Pc epoci de
reeoltare, randamentul a crescut la neirigat de la 11,6-12,0% la epoca 1,
pînă la 15,0-15,6% la epoca 3 de recoltare (fig. 3). Prin irigarcranda
lucntul a scrlzut cu 1,O-1,6°/~ la epoca 1, cu 0,5-1,1 ~/o la epoca 2, şi cu
0,3-1,0% la epoca 3 de recoltare. Scăderile cele mai pronunţate s-au în
registrat la soiurile Polirom, R P iVI-519 şi R Poli-7.

Coeficientul de purîtate, mai redus la prima epocă de recoltare de
85,0-86,9%, a atins v~lorile de 89,1-90,0% la ultima epod (fig. 4).
Prin ir~,~arca scăzut valoarea acestui indice, 111al evident la epoca 1 de re
coltare·" Atît la neirigat, cît şi la irigat, indicele, chiar la epoca) de re
~oltare se ll1cnţine superior valorii de 84 % , considerat[l liUlită. Intre so
IUri, diferenţele sînt Ulai luari la prilna CpOC[l de Tccoltare, apoi se reduc,
lnenţinîndu~se în limitaerprilof.

Valoarea tehni~~ a îr-lr~gistrato creştere cu, diferenţe destul de mari
de la o, epocă de recoltaTe la alta, o sdldere sensibilă prin irigarcşidife

renţe mici - practic neglijabile, între soiuri (fig. 5). Cu excepţia primei
epoci de recoltarc, cînd valorile indicelui aratrt o calitate slabrl a sfeclei;
la qcle1alte epoci, chiar în condiţii de irigare, indicele se mCl1ţine superior
valorii prag de 14 ,0 ~/~, ceea ce"inclicrlo calitate tehnologicăbun [1. .
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Ftg. 5 -Variaţia valorii tehnice şi afactoruluimelasigen (Mz)

Factorul melasigen (Mz) indică o calitate tehnologică.,;,ediocră la
prima epocă de recoltare, cu excepţIa SOlUlUI Pohrom la nelngat )11 C! c~h
tate bună asfGclelor pel1ţruce!elalteepoC! de re.coltare. între solUn dife
rentele sînt mai mari la epoca 1 de recoltare ŞI se reduc treptat la cele
lalt~ epoei. Soiul Polirom în toate cazurile exprim5. '0 calitate relativ su
perioară prin acest indice. Irigaţia spC!reşte factorul M~, scade valoarea la
ceilalţi indici tehnologiei şi reduce cahtatea sfeclel, mal ales la recoltarea
în luna august.

M-519 în cultură irigată cu o pierdere de 12,2 % din producţia maxim5.
realizabilă.

2. Irigaţia aduce sporuri importante la producţia derădăeini, cu Va
lori maxime în jur de 20 % la recoltarea din luna octombrie. Soiurile Poli
rom şi Monorom în cultură neirigată şi soiul R P M-519 în cultură irigată

s-au dovedit superioare soiului zonat R Poli-7,
3. Producţia de zahăr pe epoei de recoltare, arată că la cultura neiri

gată, pîn5. la 15 august, s-a realizat 54 % din producţia maximă obţinută

la 15 octombrie, iar pînă la 15 septembrie, 82 %.
între soiuri diferenţele de producţie sînt relativ miei, evidenţiindu

se totuşi soiul Polirom la neirigat şi R.P.M-519 la irigat. Ritmul de acu
mulare a zahărului este mai lent În condiţii de irigare; pînă la 15 august
s-a acumulat 48 % din producţia maximă, iar pînă la 15 septembrie 75%.

4. Recoltarea la 15 august este exclusă la oricare din soiurile experi
mentate. Dacă totuşi raţiuni conjucturale o cer ar putea fi admisă reeol
tarea cu începere de la 15 septembrie a soiului Monorom în cultură neirigată,

cu pierderi de zahăr evaluate la 16,5%, precum şi soiul Polirom la irigat,
cu pierderi de 22,8 % faţă de producţia de la 15 octombrie.

5. Reacţia cea mai puterniciî la irigaţie a manifestat-o soiul R.P .M
519, care a adus un spor mediu pe perioada de vegetaţie de 13,3% faţă de
neirigat. La 15 octombrie producţia de zahăr la neirigat depăşeşte 10 t/ha,
iar la irigat 12 t/ha.

6. Calitatea tehnologică, prin toţi indieii analizaţi, creşte cu epoca
de recoltare, se reduce sensibil prin irigaţie şi nu manifestă diferenţe sem
nificative Între soiuri.

La epoca 1 de recoltare se obţine o calitate tehnologică scăzută prin
valori reduse a conţinutului de zah5.r polarizabil, a randamentului şi valorii
tehnice şi prin valori ridicate ale factorului Mz. Irigaţia scade calitatea
tehnologică,mai ales la recoltarea în august,; la celelalte epoci de recoltare,
calitatea tehnologică creşte aşa cum o arată toţi indieii calitativi analizaţi.

Între soiuri nu se înregistrează diferenţe semnificative de c,\litate, se re
marcă totuşi soiul Polirom în cultură neirigată, care a realizat o calitate
tehnologic5. mai bună decît celelalte soiuri.
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CONCLUZlI

1. Ta. producţia de rădăcini, pînăla 15 august .se realizează în. jur. ~e
70 % din prqducţia ~axi~ă obţil1ută pnl1 r~coltareaJa 1.5 octombne şUl1
jur de 90% ipînă la 15 septembne.. La s01unl~ expenme')tate nu este. pOSI
bilă recoltar,ea la 15 august datonţă unor plerderrman de pro~ucţle; la
15 septembrie ar putea fi admisă recoltarea s?iurilor Monqrom ŞI PC!hrom
în cultură neirigată cu o pierdere de producţIe de 9,5% ŞI. a SOlUlUI R P
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INFLUENCE OF IRRIGATION AND OF HARVEST TIlvIE ON THE
BEET YlETeD AND TECHNOLOGICAL QUALITY OF SOME SUGAR

BEET VARIETIES GRO'VVN IN lvIOLDAVIA PL'leIN

SIIJllIJlGry

1'he ('xpel'ilp(~lltalr<?su~tsobtained ovcr a periodaf 3years (1977 :-1979) rcvcal a strong
influcllce of thc haryt'st tinlc and uf irrigation aud a Jimite.d influcnccof varicty OII the yield
amI quality of sugarbcct.The bect al~d sugar yklds recorded an 15th August amounted 70!}~

aud 54% rc.'ipccti;,cly ofthosc obtained 01115th October, Thecorresponding figurcs obtaincd
on 15th September ','ere 90%and 82~i~ respcctivcly.

Irrigation increased 1:hc root al1ri sugar yiclds by l1pto 20%, the most rcspol1sbe 'rariety
bdng HF.\I 519. ThcIllost c()Jlvenicn t harvest tinle wa.saftcr 15t October. l\Iol1orom aneI Poli~

rom pro·n,:d "uitablefor Jloll~irrigatcd ficlels amI HPl\1 519 [or irrigation.
The tcchllolngical rjnil);ty impivlC!5 bydelayi11gthe IHHvcst and is slightly worsCllcd

by irrigntioll, bcing ho\\'[~?er rC'<tsonably good wIl{m the beet" are har?estcdin Septclnher and
October.

1.'hc 'ro:tric1:y dOC'SllO\ signific<tlltly influence tJ,ic 1:eehnological quality,

L'INELUENCE DE L'IRIUGATION ET DU MOMENT DE LA RECOLTE
SUR LE RENDEMENT EI' LA QUALITE TECHNOLOGIQUE A

QUELQUES VARIETES DIî BETTERAVE SUCRIERE DANS LES
CONDITlONS DE LA PLAI NE DE MOLDAVIE

Les rcsllHatssur trais ans (1977 li, 1979) rnontrent la forteinf1ucncc du momcnt de hl.
recolte ctele l'irrigation sur le relldemente1: laqualitcde la betterave Sl1cricre uinsi quc l)illflu~

enee limitcc ele lavari6tc. Le 15 AOI11: onobtcnait, comparati'/cmcnta'lee le rentlemcnt reali se
lc 150etobre, 70.%aux racincs (~t 54% au suere, et le 15 septembre, 90% aux raeines et 82(/0
au sucre,respecti-"cment. L'irrigation aal1gmcntc le rcnelement en racincs et stlcre ele jllSqlI·ft
20%, la '1arieteRP.i\:I~519y reagissant de la maniere la plus favorable. Le moment optimal de
la recolte se si tueaprc~ le .1cr Octohrc. Les 'rarietes IV~onorom ci Pol iram sont le plus efficicatcs
pour la culturc non-irriguec, ct H.PIH~519 cn est pom la cultureirriguee. La qualite tcchnolo~

giquc s'aceroit fi. la COl>; avec le moment ele h~ rccoHcet s'abaisse lâgerement par irrigation, en
sc muintenantentre les limites d'llnc qllalite bonne 10rs de la recolte en Septembrc et Octo1Jre.
1.<:1. variMe !i'influencc passigniIicativeim~ntla qllalite tcchnologiqlIe.

DER EINFLUSS DER BEWĂSSEIW"G UND DES
EJ~NTEZEITPUNKTSAUE DEN ERTRAG UND DIE

TECHNOLOGISCHE QUALITAT BEI EINIGEN
ZUCKERRiJBENSORTEN IN DER ~IOLDAU

Dic Ergebnisse 'Ton 3 Jahrell (1977-1979) he1wn dCI1 gro."sel1 Eillf111SS dc~ Erlltezcit
9unkts llnel der Bewii.sserllog und cinen lwgrenztc/1 EinflllsS der Sortc auf elen N_iibeuertrag lI11d
die RiibcnC}llalităt htTror. Bis Zlun l5 ..-\ugust. gcgeniibcr dcm 15.0ktobcr, wurdeIl 70~·,) des
Hi'tlJclH~rtnl.gs unel 54!~(~ des Zllckerertrags erhalten. bis Zl1lTl 15.Scptembcr 90])·;, des Hfllll'l1l'r
trngs lllH! R2~i;) des Zuekcrertr<lgs, Durch Bewiis:wnUlg sticg (leI' Hii]JCllU1HI Znckcrcrtrag bis
In 20'>~mit {leI' heskn Reaktîon der Surie H.P.:\I. _ 519. Der optimale Erutclt"itpl1nkt ist
11aeh rIcm 1.0ktoher. \\'ert?olle Sortell Hir lUlbewiL>.;scrte BedillgUl1gl'l1 sind }IOJlo]"{>lll 11J!(1 Po\î
rom uud fiir lwwiissvrtc Bedingllngcn E.P.lII. ~ 519. Dic teehnologischc Qllalitiit <;teigt mit
rlelll Erntezcitpllllkt lIud sinkt wl;'uig dnl"ch Bewii~'iCrlll1g; mit cinCl" glltcll QualitătiJei lin
Ernh~ in den }[olJakn Septcmber nnd Okto\)er. lYv So rtc hceinilllsst \\·ellig dic tl'chJloll)gi~.ch(~
Qnalitiit.

BJlI11!HHE OPOllIEHH1! H CPOKA YGOPKII HA YPO)l\fWI H
TEXH0J10rWIECKOE KAlIECTBO HEKOTOPblX COPTOB

CAXAPHOY1 CBE KJ1bI B YCJ10BH1!X M0J111ABCKOvl PABHHHbl

PC,1fO.Mt

PC3ym:>TflTbl TpCXJlCTHHX Qmrron (1977-1979 rr,) 1101\038.111 ClIJlh)lOC B.T1HlllllC 11<1 vp(m;:lii
caxapnoii CHCl{Jlbl II ero l,a'-leCTBO, O!\il3LIUaC:'I10e CpOlW:'I1 yOOplOl H OpOU)eIlIlC:'II,llOl'j1i.lî\lI'ICllJlOe

BmlllHlIe IHI HlIX copTa. nu cpaBIlClUllO C YIWil\aC:'I1 nO.'I)"IC!1I1LI;'1 15 OI{nI6IHl, !W 15 tlnryC'ra
6wIO ll(JJlytlCliO 70% YPO:il\<:Hl l{OPllCii II 5·1~~ cCapa caxapa, a !ta 15 CCIiHlGIHi - 90~ ..~ l\opllcilll
82% caxapa. Opomellllc nOBbiLiW,rJO YPO:il{<l~i KOpllCi\ II ccop CaXRjJ<1 ;1020%, rrplitlc\i )Iytillie

Bcera lUI Itera OT3blBa:IC}ICOPT R.P.i\\.-b19. OIlTIIM<J,'lbllbL\1ii CpOJ\il),l!I yDOp1(l1 OI\i13il.'il1Cb

CpOK)l y6opI\ll noe.le 1 QKI"H6p5l. LJ,cHllbl;'IH A'I51 IIcOpOlllae;\lOil j'y.'lbTypbl 0IW3'i.'iliCb C(llna
MOHOP0,\! I-i DO,1JllpO.\I, a .'J,.'HI opowae!llOii - cap,' lLP.M.-519. TCXilO,'iOfIP!('Clwe l,;;Jli('CTHO

[lOULIUlJCTCH no Mepe 3an<l3m,ll3allIJH cjJm«:1 yOOP1{\1 J[ C,'I1;I"I\[1 ClllliKilCTCH npll OpOlllCHHll, cax
pa:uHlcb !la ;~OCTUTO'lHQ IJb!COKO.\1 ypODU(' npn y6apl';C Il CCIlTI-1Upe Jl OJ\.-r:::Opc. COpT !lC OJ\il3Li~

DaeT }~aCTOBcpIiOfO U,'llilll\lIfl lJ<l TCXIIO.'iOrJI'leCI';:OC I.;:alfc:::mo cnCI';.lLl,
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CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA TIPULUI DE MAŞINI

ŞI A TEHNOLOGIEI DE MECANIZARE PENTRU RECOLTAREA
SFECLEI DE ZAHĂR PE TERENURILE IN PANTĂ

T. STĂNILĂ, D. HAGIANU, F,·. CSILCSER, N. BRIA

În lucrarca de faţr~ sint prezentate rezultatele cercetărilor
efectuate privind stabilirca tipului de maşini nccesare reco1tării

sieckj de zahăr in condiţiilecultivitriipc pantă, după direcţia

curbe lor deni'/(:~l şi a tehnologici de mecanizare afercnte.
UczuItatc satismcătoarc s-au ohţinut cu un modcl experi

mental conceput şi realizat de autori, ca,reare in '!edere reeoItarea
sfeclci în două faze. pc pante de 12-14°.

Cultivarea sfeclei de zahăr pe terenurile in pantă se efectuează în
prezent cu orientarea rîndurilor "din deal în vale:' practică contrară cerin
ţelor agratelmice, deoarece contribuie la erodarea solului şi la obţinerea

unor producţii scăzute, chiar în condiţiile unei fertiIizări corespunzătoare,

Această situaţie se datorează faptului cr, executarea mecanizată a
lucrărilor în cultura sfeclei de zahăr, dupr, direcţia curbelor de nivel cu
agregatele existente in dotarea unităţilor de producţie (U-650 + SPC-6 şi

U-650 + CPPT-4) este posibilă numai pină la panta de 5_6°. Peste această

pantă, distrugerea plantelor la prăşit depăşeşte procentul admis, ca uunare
a tendinţei de derapare a tractorului şi a imposibilităţii menţinerii zonei
de protecţie, lucru agravat şi de faptul cr, la semrmat, datorit" derapării

agregatului,este imposibilă realizarea unor rînduri drepte.

Pe baza acestor observaţii, I.C.P.I.T.NI.A. - S.C.M.L.A.P. Cluj
Napoca a efectuat studii şi cercetări privind stabilirea bazei energeticE
corespunzătoare, a tipurilor de utilaje şi adaptările ce trebuie făcute la
acestea, elaborînd tehuologia de mecanizare a culturii sfeclei de zahăr pe
pante, după direcţia curbelor de nivel şi sistema de maşini aferentă,

Studiile şi cercetările efectuate au arr,ta! d pentru mecanizarea lucră

rilor din culturasfeclei de zahăr pe pantă cu orien tarea rîndurilor pe direcţia

curbelor de nivel, pot fi folosite cu bune rezultate tractoarele pc şenile

SM-445 şi SM-800, care, comparativ cu tractoarele pe roţi utilizate plnă in
prezent, au o bună stabilitate pinr, la panta de 16-18°, fapt ce impune uti
lizarea lor pentru aceste condiţii de cultiVare.
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STABILIREA TIPULUI DE jUAŞINIŞI ATEHNOLOGIEI DE MECANIZARE I'ENTRU
RECOLTAREA. SFECLEl DE ZAHĂR PE PANTĂ

Tinind cont de caracteristicile tehnicecoIlstructive ale acestor trac
toare şi de posibilităţile lor de deplasare printre rînduri de plante, la lucrarea
dc.pr{lşit, cercetrlrile au scos în evidenţă că sC1uanatulşi prăşitulsfeclei de
z~h{lr pe terenurile în pantrl duprt. direcţia curbelordc nivel, sepoate executa
bl11e Cu agregatul format din tractorul SM-800 şi semănătoarea SPC pe 8
rinduri (SPC-8) după schema 70-60-70-80-70-60-70 cm. De asemenea s-a
stabilit C" prăşitul sfeclei ele zahăr cultivat'l elupă elirecţia curbeIar de nivcl
se poate executa cu bune rezultate, pînă la panta de 12-14° j 'utilizînd agre
gatul format din tractorul pe şenile SM-145 (echipat cu şenila îngust[l cu
l'lţimea ele 250 mm) şi un cultivator pentru prăşit sfecla de zahăr pe patru
rînduri CPS~4 Tcaliza.t din piese şi -subans2.1nble unificate.

Pentru 8. putea folosi maşinilecle recoltat sfecla de zahăr s-a impus
perfecţionarcatchnolcgicide lucru în culturile respective; deoarcceodattl
cu executarea ll1ecanizatrlu lucrrtrilor derccoltarc s-au putut observa influ
enţele considerabile peeareJe au asupraiJ1dicilor calitativi de lucru şi de
exploatare a acestora, unele deficienţe în efectuarealucrrlrilordesemrlnat
şi întreţinere.

Pe plan lllondial se folosesc două tehriologiide recoltare Şi anun1C:
reeoItarea divizată, În două faze şi reeDItarea într~o singură trecere, în pre
zent pUllÎndu-seun accent mai mare. pe primul sistem.

În ţara noastr{L se foloseşte tehnologia de. recoltare a sfec1ei de zahăr
cu recuperarea frunzelor şi coletelorprin lnetoda de recoltare divizatrl În
doutl faze.

Tipurile constructive ... de maşini pentru recoltat· sfecla de zahăr eXIS
tente în ţarrl sînt prezentate în tabelul 1.

. Cercetările experin1cntale efectuate privind stabilirea posibilitflţilorde
ut11izare a maşinilor ele recoltat existente in producţie (BM-6; KS-6; lVIDS
.3; MRS-.3 şi CI{S-2) la recoltare", sfeclei ele zahăr cultiyat{l pe pantă au sta
bilit faptul d aceste maşini nu pot fi utilizate pe terenurile în pannl, cu
deplasarea pe direcţia curbelar de nivel, la pante 111ai n1an de 5~6°. Aceasta
se datoreşte atît instabilităţii lor la deplasarea pe direcţia curbelor de nivel
cît şi aglomerării fluxului de lnaterial în aval pe organele de transport şi
separare, Deaceea apare necesitatea realizării unor maşini de recoItat sfeclri
de zahăr pe panttiSl1Uplrl, cu un gabaritredus, pe 2 sau 4 rînduri, cu centrul
de greutate cît lnai coborît şi care sti formeze agregat cu tractorul pe şenlle
SJVH15.

Ţinînd cont ele faptul că semănatul sfeclei ele zah"r se execut'l pe opt
rînduri după schema' verifieatfl şi acceptattl de practică, s-au realizat dou~i
maşini de recoltat sfeclă ele zahăr pe patru rînduri aplicind tehnologia ele
recoltare divizată şi anume:

- În prima· fazfl decoletarea şi transportul caIetelor şi frunzelor late
ral pentru a fi lrlsate In brazelă continuă pe sol ŞI finisarea elecoletării;
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Tabelul 2

Mil~ina de recoltat sfecla
pe pantă :'IIRS-4P

"Iil~i\la de decoJetatsfec1a
pu pantă MDS-4PI UM

Caracterir;ticile maşinilor i\IDS~4P şi l\JRS-4P

Caracteristici

2 - 1l'Iodelul experimental de maşinii pentru recoltat sfecla de zahtLrpe
pantii 1\I1,S-4-P

i 1 Mişcarea este dispersată prin lntennediulu!lui gru~ central la prin-.
c~paele organe d: lucru~le maşinii. A.stfel, procesul tehnologic al masinii
de decoletat sfecla de zahar pe pantă, carc este prezenbt în figura 5, se 'des-

Fig. 1 ~Modelul experimental al jllaşinii de decoldatsIec1a de zah[~t- cl11tivată

pc pantă

în faza a doua dislocarea şi scoaterea rădăcinilor de sfeclă. trans....
portul acestora şi lăsarea lor îu brazdă continuă pe sol.

îu.- eee;:t.· ce. priveşte decoletarea .,' şi .• finisarea -decoletării·a fost realizat
modelul experimental MDS-4P(fig.I), carelucreaztL pe 4 rînduri în agregat
cu tractorul pe şenile SlvI-445.

La realizarea modeluluiexperirnental s~aufolositatîtunele piese şj

subansambluri originale, cit şi unele clemente şisubansambluri.unificate
cu cele ale maşinii de decoletat MDS-3 existentrl în fabricaţia de serie.

Pentru dislocarea şi scoaterea rădăcinilor de sfcc1rt aiost -realizat
modelul experimental lvIRS-4P (fig. 2), care de asemenea lucrează pe 4 rîn
duri, îu agregat cu traetoml pe şenile SM-445.

Principalele caracteristici tehnice construdiveşi funcţionale ale aces
tor maşini sînt prezentate în tabelul 2.

PROCESUL DE LUCRU LA OECOLETAREA Sl'ECLEl DE ZAHAR,
în timpul deplasării maşinii de decoletat pe direcţia curbelor de nivel,

aceasta are tendinta de a aluneca, deci de a devia de la rîndurile de sfeclă,
moment în care se 'acţionează asupra proţapului prin intermediul sistemului
de cqIJ1andă_roecano~hidrau1ic,pentru a readuce maşina pe rînd, aşa cum
reiese din figura 3.

Acţionarea maşinii se face de la priza de putere a tractorului SM-445,
conform schemei einematice din figura, 4.

Tipul maşinii

Numărul de rinduri
lucrate la o trecere

- Distanţa între rînduri

- Tipul organului de
lucru

- Tipul organelor care
asigură deplasarea şi

curăţirea materialului

Tipul organelor de fi
nisare a decoletării

Capacitatea de lucru

semipurtatrl

1

70-60-70

patin11. Cll cutit activ
(antrenat) ,

transportor cu vcrgele
cu degete elastice si rigi-de .. ,

rotor cupalete de cau
ciuc

ha/schimb "!-5

scmipurtată

4

70-60-70

organe de dislocare de
tip furca

rozete cu vergele

4 5
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FiI]. 5 - Procesul tehnologic de lucru al n1a~illii de decoldat .1IVS-':/P

145

Fig. -1 - Schema cincmatidi a maşinii ~lDS-4P

făşoară dup;t cum urmeaZrL: în timp ce agrcgatul se cleplascazrl de-a lungul
rîndurilor, lTIccanismul de palpare 1 copiaZrl capetele r?idrlcinilor ele sfccHt
care unneaZrl- Srl fie decoletate ele cuţitul rotativ ele decolctarc 2. Frunzele
şi caIetele decoletatc sînt aruncate la transportoarde longitudinalc 3. Cu
ajutorul arundltorului de frunze şi colete 4, acestea sînt aruncate IW tral1S
portarul transversal;}, de unde ajung pe sol fiind l(lsate sub form(l de braze\([
6. Rîndurile de sfeclă decoletatc unncaz{t Srl fie currltatc de prlIuînt si resturi
'-egetale cu ajutorul currlţitorului de rînduri 7.' ,

PROCESUL DE LUCRU LA DISLOCAREA ŞI seOSUL SFECLEI DE ZAHAR

Organele de dislocare şi scos r(ld(lcinile de sfec)(l sînt de tipul furcilor
(pasive) şi sînt montate perechi pe cadrul maşiniL

Antrenarea organelor de lncrn' se face de la priza de pntere a tracto
rului din agregat confonn schcu?-ci einematice din figura 6.

RădrlCÎnile de sfeclă dislocate şi scoase sînt preluate de primele douil
rozete de curăţire şi transport, acestea rotindu-se în sens contrar, ceea ce
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1 Pierderi ale 'rădăcinilor de sfeclă - total: % 0,1 2,9
din care :
- in sol - 2,1
- prin acoperire eu sol - 0,8
- pe colet 0,1 -

2 Procentul de decoletare .a sfeclei - total; % 81,76 -
din Care:
- decoletat parţial 25,76
- decoletat normal 32,39
- decoletat lllai mult 23.61

3 Procentul de pămînt pe colete şi rădăcini - total % 2,1 12.5
din care:
- adunat pe colete 2,1 -
- adunat pe. rădăcini - j,7

- liber - 6,8

4 Procentul de rădăcini vătămate %
din care:
- puternic vătumate - 1,5
- slab vătănmtc 3,0

Valoarea indicilor de lucru al maşinilor MDS-4P şi MRS-4P

Fig. 6 ~ Schema cillematică a maşinii de recoltat sfeclă de zahăr

pe pantă MRS~4P

N'·Icrt. 111dicicalitativi dclucmQbţimJţi

Tabelul 3

I I
Valoarc.efcetiv înregistrată

U.Ar. __

MDS·4 P :MRS-4 P

duce la îngustarea fluxului de material. În continuare, rădăcinile sînt pre
luate de atreia rozetă care realizează o curăţire suplimentară şi lasă rădă

cinile de sfeclă in partea stîngă a maşinii sub formă de brazdă continuă,

astfel că rădăcinile de sfeclă vor putea fi preluate mai uşor de un încărcător

transportor şi deversate intr-un mijloc de transport, creîndu-se posibilitatea
de a lucra în flux cu maşina de decoletat realizată.

Valorile indicîlor obţinuţi în cadral verificărilor sînt prezentate cen
tralizat în tabelul 3.

Analizind aceste rezultate se constată următoarele:

- maşina MDS-4P realizează decoletarea în mod corespunzător in
proporţie de 81,76 % la panta cuprinsă intre 6 şi 14°;

- rădăcinile nedecoletate au fost în proporţie de 18,25 %. Proporţie

de pămînt in colete a fost de 2,1 %, peste limita admisă, datorită umidităţii

mari a solului;

- în ceea ce priveşte maşina MRS-4P se observă din tabelul 3 că

procentul piederilor de rădăcini este de 2,9%, valoare relativ mare datorită,

în primul rînd, umidităţii mari a solului în momcntulrecoltării.Procentul
de rădăcini vătămate atinge valoarea medie de 4,5%, procent care poate
fi considerat corespunzător.

CONCLUZU

1. Din studiile şi cercetările efectuate privind tehnologia de culti
Vare a sfeclei de zahăr s-a stabilit că această cultură poate fi extinsă cu bune
rezultate pină la panta de 12-14° în condiţiile cultivării pe direcţia curbelor
de nivel.

2. Cercetările experimentale efectuate privind stabilirea posibilităţi

lor de utilizare a maşinilor de recoltat existente în producţie (BM-6; KS-6;
MDS-3; MRS-3) la recoltarea. sfeclei de zahăr cultivată pe pantă au stabilit
faptul că aceste maşini nu .pot fi utilizate pe terenurile în pantă, cudepla
sarea pe direcţia curbelor de nivel, la pante mai mari de 5_6°.

3. Maşinile de decoletat şi recoltat sfeclă de zahăr pe pantă, realizate
ca modele experimentale şi lucrînd in agregat cu tractoralpe şenile S-445,
au o stabilitate corespunzătoare în lucru la deplasarea pe direcţia curbelor
de nivel pînă la panta de 12-14°, pînă la care asigură indicii calitativi în
limitele admise de cerinţele agrotehnice: procentul de decoletare 81,76%;
procentul de pămînt în coolete 2,00%; pierderi de rădăcini în sol 2,10%;
procentul de pămînt în rădăcini 12,50%; procentul de rădăcini vătămate

4,50%.
Atît maşina de decoletat (MDS-4P cît şi cea de recoltat (MRS-4P)

sîrit de construcţie simplă, uşoare şi cu gabarit redus.
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INVESTIGATIONS CONCERNING ESTABLISHING THE MACHINE
TYPE AND TECHNOLOGY FOR l\JIECHANIC HARVESTING OF

SUGAR BEEI' GROWN ON SLOPE FIELDS

SHlllJlk7r)'

'Ihc papor prescnts thc rcsults of an ill'TCstigabor1 cf)llc(~rnil1g cstablishil1g tltc type o
the machi nes necossary for. sugar beet hanest ing 011 slopo fields, along the 1c'/e\ curves aud
of thc corrcsponding 1l1CChallizat!oil techuology~

Sati.sfactary resnlts<·werco1:itai.nccl·'withancxpcrirnclllal model imagincel aud huî1tby
the atl\:hors\yhich involv'estwo~stagchanrcsting of sugar bod on ,slopes ~f lZ_l4~,;"

RECHERCHES VISANI' LA CHOIX DU I'YPE DE lVIACHINES
EI' DE LA TECHNOLOGIE DE lVIECANISATION POUR LA RECOLTE
DE LA BEI'I'ERAVE SUCRIERE SUR LES TERRAINSEN PENTE

IUSHl/lC

1/0l1'lrage fait parteles resultat;; des recherchcs cOllcerrlimt l'ctablissemcnt du typctle
machines pom la recolte de la bettera'Tc sncri.Grc cnlti.vce sur rentes. sui'rant la dire.ctîon des
cOllrbcsdc ni'Ic":11, llil1si qne ele la techniquedc mecanisatLOll neccssair~..

Des resnltats satisfaisan!sont Ct6donncs.rar un prot:otypc cQn<;uetrealisc par h~s <w
tenrs, qni recolte la beitcra'Fc cu dcnx phases, sur pentC.'1dc 12 ti. 14°.

UNI'ERSUCHUNGEN ZUR BESTIJVIJVIUNG DER MASCHINENTYPEN
UND DER JVIECHANISIERUNGSI'ECHNOLOGIE BEI DER

ZUCKERRUBENERNTE AUI' HĂNGEN

ZuwmmenjaşSJ{}lg

"I,n der 'Torlî~gcndcn Arbcit ,wcrden {tie Ergelmîssc der Lintcrsuchungen zur Bcstîmmung
der liotlgen Maschmcntypen ;cUT Zuckerrubencrntc aui Hant)"en nach elen Nîveallkurven und
dic zustăndige 1\Icchauîsienmgstecnuologie dar gcstellt. '"

Gute Ergebnissc wurden mit eiucm VersuchsmQdel1 der .'\11torcn erhalten, das cîne Rii.
bcncrnte in 2 Plmscn aur Hăngen von 12- 1-1" vorsîcht.

!1CCJIEJlOBAH!151, KACA!OllI,!1EC51 T!1f1A MAIll!1H !1 TEXHOJIOf!1H
MEXAH!13AUH!1 YEOPKH CAXAPHOH CBEKJIbI HA CKJIOHAX

Pcafo,llC

B pa6oTe"npUDOJUITC5I peşYJlhT3TbI HCC"'JeAOE3HHii no yCTanOBJleHHlO nma M8UlHH NU!
y60pKlI caxapnol1 Cil€KJlbl II COOTBeTCTllyIOul,cil TeXHO.TWfHII MeX3HHSaWlH paCOT, npn BblpallI,ll
BaHHH ee lW CKJIOI!aXE Hanp8l.,..lCHIIII rOpHSOllTJ.lleii. 'Y' ».QBJIeTDOpllTl:JI(:'Hhle peşyJlbTaTbI )l.âJl<J
:=mcnepHMerlTJJlhHMI I\IO,!l.eJIb, paspa60TJHl-!aJl U C03,!l.JHH<JH 8BTOpa1'l11I. n03BOJl5IlOmJn._y6opI(Y
CDCl(JlhI JJ.eJlJTb B Afle epa3bl Ha CIUIOn3X C yKJIOIlOI\! 12~14°.
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Lucrarea· tratează ·posibilităţile· de· valorificare· a deşeurilor

rezultate din prelucrarea şi condiţionarea seminţelor de sfeclă de
zahăr, în prima parte este trecut în revistă fluxul tehnologic de
prelucrare, făcîndu:"se bilanţul deşeurilorrezultate sub aspect
cantitativ şi granulometric, Sint .arătate apoi reZultatele analize
lor privind greutatea specifică, granulaţia şi compoziţia chimică

complexă pe categorii de Compuşi (protide. monoglucide; oligo şi

poliglucide, lipide, lignine. compuşi mineralietc,) la fiecare sorti
ment granulometric.

în final sînt arătate prinCipalele direcţii şi căi posibile de
valorificare superioară. a acestor deşeuri (sursă energetică. plăci

aglomerate, materiale h:olatoare, materiale de construcţii. prelu
crarea prin chimizare).

în ultima vreme criza energetică şi poluarea din ce In ce mai mare
a mediului Inconjurător au intensificat cercetările Indreptate In direcţia

valorificării unor produse, considerate In trecut a fi deşeuri, ca surse impor
tante de materii prime şi combustibili. în acest context Valorificarea deşeu
rilor provenite de la condiţionarea şi prelucrarea seminţelor de sfeclă poate
constitui o importantă resursă materială.

Anual, Staţia de condiţionare a seminţelor Ghimbav recepţionează

aproximativ 5000 t sămlnţă de sfeclă STAS pentru a produce cantitatea
de 2 500 t sămlnţă comercială, care să satisfacă cerinţele cultivatorilor de
sfeclă din Intreaga ţară. Diferenţa dintre cantitatea recepţionată şi cea
livrată este constituită din tulpini, frunze, glomerule Intregi sau sparte,
sămlnţă de sfeclă, pămlnt şi pietriş. .

Aceste deşeuri sint valorificate doar In măsura In care unii locuitori
din vecinătatea staţiei le utilizează drept combustibil. Ele sint aruncate pe
terenurile din apropiere, polulnd In acest fel mediul Inconjurător. O altă

parte din aceste deşeuri poluează sub formă de praf atmosfera Inconjură

toare.

"') Universitatea - Brasov
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Tabelul 1

Fluxul tehnologic: ne prelucrare a seminţei de sfeclă "de zah':ir şi cantităţile procentuale
de de.şeuri rezultate de ·la .. Staţia de. prelucrare Gldmhav in anii 1978 -1979

Pentru a p~tea ~iscern: posi~i.litrlţile de va~orificare: a fo.st n~cesară
stabilirea provenlenţel, conflguraţJei granulOlnetnce, gravimetnce ŞI com
poziţiei chimice a acestor deşeuri.

Datele cuprinse în tabelul 1 aratfl în mare fluxul tehnolqgic, precum
şi locurile şi cantîtăţi1e de deşeuri care rezultă in procesul de condiţionare

a seminţelor dc sfeclă.

Principalele Jocuri din, care rezultă deşeuri sînt: precurăţirea (28 %
din totalul de d~;şeuri), calibta)"ea, şlefuirea, sortarea gravitaţională (40 %).

Praful rezultă în c~a 11lai mare parte de la precurăţire (6,4 %) şi şlc

fuire (25% cantitatea de deşeuri), adică în locnrile în care sînt prevt\zute
instalaţii de desprăfuire.

0.7

0,9

0.5

0,2

10.8

1,2

miner<ile

Componenţa deşelldlor rezultate de In pre1ticrareaseminţelor de sfeclă

N, I Gra,1111bţia
% din rnntitat~a total'-i

{TL (rom)
lwţe glome~ijlc I.

Peste ·5,5 32,0 57,2

2 5-5;5 5,4 93,4

3 4,5-5,5 4,3 !J5,7

4 4-4,5 1,0 98,5

5 3-4 3,3 96,5

6 2;5-3 1,7 98.3

7 1,5_2,5, 0.8 99,2

8 1.1_1,5 IOO
9 0,75-1.1 99,3

10 !::Inb 0,75 99,1
Granulaţia preponderentă

(mm)

Conţinut

procentual
de dcoeuri

Flu~;i.i! tehnulogin

Referitor la configuraţia deseurilor:acestea se compun din beţe (1,0~
~32,q%), gl(}1Uerule cu sau fără'seminţe (57,2~100%) şi compuşi minerali
(0,27 lQ,8%) aşa cum reiese din tabelul '2,.

Cantitatea de seminţe propriu-zise este cuprinsă întrel7,2 şi 62,3 diu
deseuri. ~,

în tabelul 3 sînt prezentate rezultatele analizelor fizice efectuate pen
tru stabilirea calităţii deşeurilor sub aspectul granulometric şi al masei

SAl\IÎl'JŢA. BRUTĂ

, Alimentare

'1 Precur~t ţirea 1

? Uscare

ţ Precurăţireaa II-a

)" Sortare pe plan inclinat

C Sortare cu ,;ALFA"'

?- Calibrare.

'l1 Şlcfl1ire

~ Aspir:a;ci

ro Gravitare

((Tratare cu fungicide

(l-insi:ţcuire

SAMÎNŢA COMERCIALA

5,7

15,6

7,1.

5,6

12,3

10.3

9;2

1O,'Z

10,5

7,4

6.1

peste 5,5(45%); 5 -5,5

peste 5,5 (26%); 3-4.

peste· 5,5

peste 5,5

peste 5,5 (12,6); pietriş

,peste 5,5

5 (31%); 4~4,5

1-4,5 (26%): 5-5,5

5-,5.5 (13%1

3-4 (11%1

0,75-1,1(60%1

(21%1

(22%)

(16%1

(31%1

(54%1

(57%1

(10%1

(12%)

specifice. Se poate observa că cea nlai m,ueparte de deşeuri (1.. rezultat ,'ciin
operaţiile de precurăţire (între 5,1 şi 5,7 %) de la începutul procesului teh
nologic (probele 1-4).

Cantitatea de deşeuri rezultată în celelalte puncte din fluxul tehnolo
gica fost cuprinsă Între 2,D O/o din totalul deşeurilor la precurăţirea a2-a
şi 3,7 % la calibrare (proba 15), tratare şi ambalare (probele 26 şi 27).

Din totalitatea cantittlţii de deşeuri, cele organice reprezintă 93 %,
iar celenlinerale 7 o~. Deşeurile minerale au fost constituite în majoritatea
cazurilor din pietre CU granulaţia mai mare de 5,5 mm (94,4 %din cantitatea
totală de minerale).

Ponciereaceamai mare au ayut-odeşeurilecugranulaţia mai mare
de 4 mm (13,8%), formate în proporţie de peste 90% din glOlnelule, majo
ritateadin acestea cO,nţinÎnd în interior sămînţă.

Greutatea specifică a deşeuri lor luate ca atare a fost de 0,266 gjcm"
(între 0,253 şi 0,276 gjcm"). Aceasta a fost determinată ca medie ponderată

a tuturot deşeurilor reiultate diIl fluxul tehnologic, mai puţin a deşeuriloF

minerale îndepărtate în cea mai mare parte la maşinile ALfA 71 şi 72.
Probele 5 şi 6 recoltate de la aspiratorul precurăţitorului 60 (precurăţirea

2) au reprezentat sub aspectul greutăţii specifice o excepţie în raport cu cele
lalte fiiiJdconstituite în mare majoritate din pleavt\, frunze şi restuJ"Î vege
tale uşoare (0,070-0,090 gjcm ), Exceptiud de asemenea şi greutat~a spe
cifică ridicată a pietrişului, (1,124-1,240) se poate afirma că acest indicator
al diferitelor probe s-a menţinut relativ strîns în jur de 0,250 gjcm".



Tabelul j

Gl'anuiaţla şlgl'cntatca specfficăa deşeuxiIol' l'czuHatedin preIucl'areaşi condiţionarea seminţelorde sfeclă dc zahăr
la Statia de conditionare Ghimbavin anii 1978-1979

~

"'...

~
O

,~

.~

~
<n
~

"'"F
O

'"
~

~

"
~
~
~

cn

j
'".~

4

7

4

4

Granulaţia in mm(% din total) Greutatea specifică

F,u (ksf/dm3 )
Sortimentul

p 5'515~5'514'5-514~4'51---=-12'5-311'5-2'511'1-1'51 0,"_1,11 ~~~ ~
1'otal

medIei minimăImaximă
1 2 3 4 5 6 7· 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2,3 1,4 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,06 0.06 0,05 A 5,7 0,274 0,267 0.28

2 0.02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0.01 0,04 0,01 5,1 PI 5,3 0,251 0,244 0.24

3 0,02 - 0,03 0,1 2,1 0,9 0,9 0,4 0,1 0,5 P1 5.1 0,270 0,264 0,28'

4 2,4 1,1 0.7 0,6 0,3 - 0,01 - 0,01 0,05 PI 5,2 0,264 0,262 0,28'

5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,09 0,1 PI 2,6 0,085 0,075 0,09

6 1,3 0,5 0,1 0.D3 0,01 0,02 0,01 - - - P2 2,0 0,076 0,069 0,07

7 0,8 0.7 0,5 0,2 0,2 - 0,01 - - , - P2 2,4 0,?63 0,254 0,27

8 0,8 0,5 0.2 0,5 0,2 0,8 0,01 - - - P 2,3 0,144 0,124 0,16

9 1,2 0,8 0,5 0,5 0,2 - O,DI - - - P 3,2 0,258 0,255 2,26

10 0,05 0,03 0,04 0,4 1,6 0,02 0,01 0,02 0,06 1,0 Al 3,2 0,321 0,317 0,32

11 6,6 0,3 - 0,05 0,02 - - 0,01 - 0,01 Al 7,0 1,182 1,124 1,24

12 1,6 0,6 0,3 0,2 0,07 - - - - - Al 2,8 0,244 0,239 0,25

13 0,3 1,4 0,9 0,7 0,2 - - - - - C 3,5 0,298 0,291 0,30

14 2,0 0,9 0,05 - - - - - - - C 3,0 0,238 0,324 0,24

15 3,6 0,02 - 0,02 - - - - - - C 3,7 0,226 0,215 0,24

16 - 0,01 0,4 1,9 0,6 0,01 0,05 0,03 0,04 0,07 S 3,1 0,376 0,369 0.38

17 0,04 0,7 0,98 0,7 0,3 0,07 0,2 0,1 0,05 0,1 S 3,2 0,354 0,352 0,35

18 0,2 1,7 0,4 2,3 0,08 0,05 0,2 0,1 0,04 0,2 S 3,2 0,426 0,419 0,43

19 - 0,05 0,6 2,3 " 0,6 0,01 - - 0,01 0,01 As 3,6 0,394 0,384 0,40

20 0,05 1,3 1,1 0,4 '0:;2- 0,01 0,02 - - - As 3,1 0,383 0,357 0,39

21 0,1 2,5 0,05 0,1 0,01 - - - - 0,02 As 2,8 0,449 0,449 0,44

(continuare tabelul 3)

A -alimentare; PI ':'""" prccurăţirea 1; P2 -precurăţirea2; P- sortare pe plan inclinat; AC - sortare .cu ALFA;· C - talibrare; S _ şlefuire; As _ aspiraţie;
G -gravitare; T - tratare Cungicidcj In - insăcuire

;:;.
n
i?
~
o

fl
o
~

:o
"f'j
~

i
cn
2

9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 1 15 I 1G8765432, , , , , t 1 1

22 0,03 0,1 1,8 1,3 - 0,01 0,01 - - - G 3,3 0,292 0,289 0,294

23 - - - - - - - - - - - - - - -
24 - 0,01 0,4 1,9 1.2 - - 0,01 - - G 3,6 0,380 0,375 0,387

25 0,02 2,5 0,8 0,1 - 0,02 - - - - G 3,5 0,416 0,414 0,419

26 - - 0,2 2,8 0,7 - - - - 0,01 T 3.7 0,423 0.417 0.432

27 0,2 2,8 0,6 0.1 - - - - - - T 3.7 0,400 1,384 0,409

28 0,05 0,01 0,05 0,08 0.4 0.6 0,6 0.8 0,1 0.5 111 3,2 0,222 0.220 0,224

29 0,9 0,2 0,1 0)2 0,8 0.3 0,2 0,1 0,04 0,2 Jn 0.144 0.144 0,123 0,155

-----------------------------
Total: 25,4 20,6 11,6 16.2 10,6 2,5 2,7 2.0 0,6 7,9 100,0 0,266 0,253 0,276

din care:

- organice; 18,8 20,3 11,5 16,1 10.6 2,5 2.7 2.0 0,6 7,9 93,0 0,252 0.240 0.264

- minerale 6.6 0,3 - 0.05 0.02 - - 0.01 - 0,01 7.0 1,182 1,120 1.240

~

'"'"
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Tabelul 4 cuprinde datele analizelor fizico-chimice efectuate la cele
10 sortimente granulometrice de deşeuri organiGe. Se observă că mai mult de
57 % din totalitatea deşeurilor au granulaţiipeste 4,5 mm. Praful reprezIntă
cca 10 %, iar pictrişul 7 %. Granulaţia cuprins" sub 1,5 mm a fost ele cea 18,%:

Substanţa uscată a sorturilor s-a menţinut in limite constante în jur
de 92 %, indiferent de granulaţie. Aşa cum reiese şi din alte. cercetări (D r a
chovska, Sandera, 1959; Orlowskii, 1961; Shmilliar,
1965; VV e h m e r, 1935 ponderea cea ma.i insemnaU, din substanţa uscat"
au avut-o poliglucidele omogene (amidonul, celuloza şi pentozanii) ale căror
cantităţi au oscilat de la 27,9 la 70,5% din s.u. şi ligninele (16,5-44 ,5%
din s.u.). Conţinutulde proteine a variat Între 2,7 şi 24,1 % din s,u., iar cel
de lipide intre 0,1 şi 14,2 %. .

Cantitatea de compuşi minerali a fost cuprinsă intre 3,2 % (la granu
laţie de 5-5,5 mm) şi 15,6% din s.u. (la granulaţie 0,75-1,lmm), princi
palii componenţi ai cenuşii fiind fosforul (0,1~2,2% din s.u.) şi potasiul
(0,720~1,937%din s.u.).

Urmărirea variaţieiprincipalelor clase de compuşi în raport cu granu
latia, arată că substanta uscată totală si continuturile de celuloză, sodiu si
calciu au rămas la valorLre1ativ constm~te, i~diferent de mrlrimea granul~-
ţiei.

Cantităţile de protide, de amidon şi de lipide au fost mai ridicate la
sortimentele avind granulaţia peste 3 mm, deoarece la aceste sortimente
procentuldeglomerule cu seulinţe a fost m~i lUare în raport cu sorturile de
granulaţie mică. Se poate presu:pune decLcă eficienţa valorificăriiva'fi spo-

ritrl d~că co.lec~:rea d~şeurilor s-ar face separat· în c10Url sorturi granuloroctri
ce a caror lUUIta ar Il n1rtriu1ea de 3 rom.

. În constrast cu cele arrdate luai sus, cantitrltile ele pentozani lignine
ŞI substanţe luinerale s~au mărit pe măsura rcdu~erii granulatici. '

D.i~ Pl:l1C~ de .vcd~re •. al cOlupoziţiei deşeurik.cuprind ··~tît compusi
celllloZ1Cl, CIt ŞI compuşI cu multtl. lignin{l. Structural se remarcrl divcrsih~
tea Sll~ aspect ~ranu.lomctric.Acestedouă propircttlţi permit excluderea
o!)eraţ~ll.or,~,e.lua~·unţlrc., amesteEa~T şi onlOgenizarca.matcrialului; în. cazul
cmcI altI mttlzat m fabncareaplaCllor aglomerate, (C ori C, ţ ea n u, 1978)
d"co~arece ele pen~lt o.bţlnerCal1norproduse de cca mai bună calitate chiaI:
'~ara a~te aclaos~n. Pnn presare se pot obţine plrlci binecOlnpaetate datorită

ll~trcpatrunderllgranulclor cu dimensiuni diferite(C orI ă t ea n u. S t e-
fanescu, Beldeanu, 1976). ,. ,

PI~ivit su?aspeetu,l grcutrlţii specifice este de aştcptatdL deşeurilc vor
putea fi valonflcate~pnn .. pro~u~crca unor luateriale luai uşoare decît apa.
D~ asemenea ~ acca~ta caract.cnstIcrl ar pernlite separarea prin flotaţie a se
~lllI~ţclor d.cln;ehşul extenor, facilitînd valorificarea separatrl a miezului
In Industna alnuentarfr.

.~ ev~ll1a~c prealabilrl a c~ntitrlţii de sClninţe:cear rezulta (luîndu~se

ca baz<.l 2.0 Xl ch~l grel1t~tca tota.la de deşeuri). aratrl că s-ar putea obţine, cu
cheltuIelI relatIv restrmse, luaI UlUit de 450 tone din acest produs.

Tabelul 4,

thimkă

(% d i:n~ Ilb~t"ilţiiuşci'lLi) C(Jlllp\1~i milwr:11i('>I,r1ill ~.1I.)

ligllill" lil'kl<- n~"L~'1 P~O;; h );"a IC" aHe mineral..

16,.1",",,"17;8 9;8",",,"10,2 4,310 1,5 -2,2 1,074 0.285 0,144 0,6~ 1.0
16,5 -18,4 11,6-12,1 3,222 1,4-1.9 0,720 0,177 0,114 0.3- 0,8

17;2-19,3 10.3-11,2 1,470 1.6-2.0 0;762 0,23-1 0.121 1,4~ 1,8

19,2-20.7 9 ..1 -,--13, 1 10,024 1.3 -1,7 1,201 0,290 0.061 6,8- 7.1

18.4-19,4 8,7-14,2 8,178 1,2~ 1,8 0,715 0,206 0,096 5,4- G,(i

25,6-27,7 6.2 -3,3 10.139 1,1-1,5 1. 112 0.322 0,264 6,9- 7,3

33,2-39.0 3,2- 3,7 9,252 0,9-1,3 1.150 0,344 D,183 6,8- 7,2

42,3",",,"44,.1 1,8- 2,1 15.627 0.6-1,0 1,163 0.308 0,108 13,1 '--1.3,5

36;6:-37,9 0, l- O,G 9,887 0,3~0.G 1,656 0,461 0.10 1 7,2- 7,5

27,8-29,8 0,1- 0,3 13,990 I0,1-05 1,937 0.510 D,167 10,9-11,3

sfcelăla Staţia de prelucrare Ghimhav in anii 1978-1979Compoziţia chimică a deşel1rilor rezultate din prelucrareasemil1ţcide

Compo;ciţia

Ct;1I\1jla~irr Deşeuri
Greuta- . eompu~i ofg:l1lici

Nr. ten ~ubsta'
snrtjmcn- '" din

erI. '" specifică nţa

I I Itl:lui tottll (l·gfd1ll3) llscată

lotală
protidc amidon penluzani celuloza

1 peste 5,5 25,4 0,150 9;2,3 12,4-15,7 12,4~ 15,7 7,1-11,3 26,2-27,2

2 5,5-5,0 20,6 0,353 92,2 17,1-20,0 14,3 -16,4 7,5- 8,4 23,4 -24,3

3 5,0-4,5 11,6 0,353 93; 1 18.0-24,1 9,8-11,6 8,1-11,5 24,8-23,3

4 4,5-4,0 16,2 0,445 91,8 17,2~20,1 7,7 -10,3 8,9-10,5 23,4-24,7

5 4,0-3,0 10,6 0,383 9;2,4 11,7 -15,3 7,0-15,0 7,9-10,6 25,2-26,4

6 3,0-2,5 2,5 0,230 91,9 8,7-11,2 5,3- 8,9 10,2-13.4 28,2-29,8

7 2,5 -1,5 2,7 0,194 92,1 4,9-8,9 4,7 -11,3 11,1-13,2 22,9-24,2

8 1,5-1,1 2,0 0,196 93,0 2,7- 9,3 1,7- 2,6 13,2-15,8 23,6-24,4

9 1,1-0,75 0,6 0,160 93,7 4,3- 8,2 0,8- 2,2 14,5-18,9 26,3-27,0

10 sub 0,75 7,9 0,253 91,3 5,2- 7,9 0,2- 0,8 13,6-20,7 20,6-26,0



158 VALORIFilCAREA DEŞEURILOR DE LA PRELUCRAREA SEMINŢELOR
P. ŞTEFJ\.NESCU şi colaboratorii 159

Direcţiile posibile de valorificare a deşeurilor rezultate de la prelucra
rea şi condiţionarea seminţelor de .sfec1ă ar putea fi sintetizate astfel:

a) Utilizarea drept combustibil pentru ardere. În acest caz deşeurile
pot fi folosite caatare sau compactate, singure ori în amestcc cu alte deseuri
agrosilvice (frunze, rumeguş, scoarţă de copaci). Compactarea se face 'prin
presarea materialului, amestecat în prealabil cu lianţi (C orI ă ţ e an u,
1978). Drept lianţi se pot utiliza substanţe adezivc organice, răşininaturale ,
produse petroliere inferioare, parafme etc. Puterea caloric" a unui astfel
de produs poate fi estimată,avînd în vedere compoziţia chimică şi puterea
calorifică a principalilor constituienţi combustibili (poliozele cca 4 200
kcal/l{g şi lignina cca 6 100 kcal/kg), la aproximativ 4 500 - 5 500 kcal
/kg, faţă de lemnul de pin uscat care are 4 400 kcal/kg Şl brichetele de scoar
ţă de copac în amestec cu păcnra care au 3 500 kcal/l{g (C ori ă ţ e a n u,
Ş t efă nes cu, Bel dea n u, 1976). ~u fost deja elaborate unele reţete
de obţinere a brichetelor combustibile. In aceast" situaţie, la producţia
totală a Staţiei Ghimbav va putea fi adăugată anual valoarea a ,cca 3 000
tone brichete combustibile.

b) Utilizarea ca materiale de construcţii. Deşeurile, chiar fără o altă
prelucrare, pot fi utilizate ca atare sau Înmnesteccu alte produselemnoase
la fabricarea plăcilor aglomerate tiP. PAL sau P F L (în funcţie degranu
laţia deşcurilor), utilizîndu-se agenţl de îneleiere elasici sau lianţi organici
(macromoleculari) şi mineralide alte tipuri, ori deşeuri provenite de la
combinatele petrochimice (răşini olefinice, parafine etc.) şi chilnice (W i n
n a C k e r, We in g aer t ner, 1958).

Pliicile pot fi ignifugate, hidrofibizate, antiseptizate, folosind matcri
alele corespunzătoare acestor scopuri, impregnate printr-o metodă clasidi:
boraţi, fosfaţi, eloruri, silicaţi (pentru ignifugare), bitnm, parafine (pentru
hidrofibizare), fenoli, crezoli antiseptici anorganici sau gazaşi (pentru
antiseptizare) (C ori ă ţ e a n u, 1978).

În această situaţie din 2500 t deşeuri pot fi obţinute între 4 500 şi
6000 t plăci tip P AL corespunzătornnui venit suplimentar anual de 4,5
- 6 milioane lei.

Prin adăngarea diferitelor materiale de construcţie (ciment, ipsos,
var, argilă, nisip etc.), împreună cn acceleratorii de priză (ex. KOR) s-ar
obţine blocuri de construcţie cn caracteristici de rezistenţă şi elasticitate
deosebite, susceptibile a fi folosite la construcţii elastice speciale, nşoare,
rezistente la şocuri şi trepidaţii, termoizolante, hidrofobe, fonoabsorbante
etc.

În aceast{Ldirecţie au fost elaborate unele reţele de producţie. Mos
trele din aceste materiale obţinute sînt comparabile ca rezistenţă la compre
siune cu blocurile de cin1cnt cu adaos de zgură, mai rezistente decît cărănli
zile de argilă sau blocurile tip BCA. Au îns" greutate volumetric" redus"
(sub D,400 g/cm3 )şi elasticitate ridicată.

Valorificarea pe această cale ar permite obţinerea unor venituri supli
mentare de peste 10 milioane lei, prin mărirea valorii produselor obţinute,
precum şi prin triplarea greutăţii în raport cu cea iniţială a deşeurîlor.

c)Utiliz~lfea deşeurilor pri~ ;himiza:e. Prelucrarea prin chimizare a
acestor. deşeun(extracţle, .hldrollza, puollză etc.) ~r constitui o altă cale
de obţmere a unor bnnun matenale dm deşeuri. In această direcţie, din
canbtatea. de 2500 tone de deşeun rezultate anual de la Statia Ghimbav
ar pu!ea fl, în n;are măsură, obţinute o serie de produse de o d~osebită utili~
tate In. Industna chImIca-farmaceutică, industria alimentară, ca de ex.:
45 t ule1 de_sămi:lţă de sfec1ă,bo!)ată in acizi graşi nesaturaţi (B ode a, 1964),
4 t ~eClbna pura, 2 t htosteroll, 1 500 t drbune activ, alcool, fenoli etc.
(\oV 1 n n a c k e r, W e ing aer t ner, 1958).

.. In acest scop deşeu:ile trebuie sortate în J(realabil în cel puţin 2 cate
goru." granu~aţ;e pes.te Şl sub 3 mm. Dm sorbmentul cu granulaţie mare,
la s.'ta trebule mdepartate pletrele. 910meru.lele vor fi supuse operaţiilor de
spa.ge!e .Şl flotare in. vederea }~parar:, .senllnţelor. Seminţelepot fi prelu
craţe In ln~ustna ';lleiuiul .(praJIre, lnaclnare, extracţIe, rafinare)putindu-se
obţ!ne doua sortun deoseblt de valoroase: ulei de seminţe de sfecl" si leei-
tIna. '

. Glomerulele pot fi valorificate, împreună cu celelalte deseuri prin
llldroliză (pentru obţinerea furfurolului (J uni e 1979) sau prdlucr~te de
dltre unităţi specializate. '

v :&iangalizarea acestor deşeuri ni separe a fi valorificarea cea luai adec
v';ta, deoarece nu necesită instalaţii deosebite (C orI ă ţ e a n u, Ş t e
fan e s c u, Bel dea n u, 1976). Prin acest procedeu s-ar obtine
cca 1 000 t c"rbnne activ care in momentul de faţă este adus din imp~rt.

Prin chimizarea deşeurilor, in sensul arlltat mai sus, ar putea fi obti
nute valori care să depăşească chiar actuala producţie global" a statiei de
prelucrare a sem\,nţelor de sfeclă. '

. Cercetările noastre s-au intreptat însă către obţÎ11crea, prin lnijloace
SImple, a unor lnateriale de construcţie uSoare si cu calităti tehnica-econo-
mice deosebite. ,,'
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POSSIBILITIES OF REVALUATION OF THEWASTE PRODUCTS
RESULTED FROM SUGARBEET SEED PROCESSING AND

CONDITIONIN G

S'U'JllJllary

Thl;; paper deal:- with thcpossibilitics of reVal\lation of ,\'aste proLlucbrcsliUcdIrom
sugar heet sccd procesi'iug aud conditioning.

Thcfirst part n::'Iicw,s ihc technological flux (f[seedproccssiug alld tlle re~;uHiIlg waste
prodl1cts (quUIttitics aud gran1110uwtric COl1stitlltionj.

Thc rcsults of thc analyscs of specific:. weighti granulutiOll and {',omplex chemic,l1 com
poşi tion an cuteg-orles ," of cQmpounds (protides, mOllog1ueides, ,oligo-aild pol:yglucidc,s, lipicI;;;,
!ignills, rnilll:ral compQ\lm1;; etc) ofeach granulometric ;iortmcnj' are given.

Finally thc 111ain dîrecthHLs and possible waysaf superior revaluatio.il of tll0 wastc
pmdl1ch (encl;gy sOU1TC, in:mlating makrials, bl1i1dillg material;; elc.) arenwlltioned.

POSSIBILITES DE NIISE EN VALEtTR DES DECHETS DE LA
TRANSFORMATrON ET AU CONDITIONNEl\!ENT DES SEl\IENCES

DE BETTERAVE

Dans la premiere Iml·tie de l'o\l'trage est presel1tce la technique de transformatioH, et
Oll dr~sşc le bilal1 des dcc11f;ts r6sultcs, quantitati'Iementd granulometriquement.

El1Sl1itc an faitpart des rc:.ultats des analyses cOllcernant le poids speeifîque, la grannla
Houot la composition cbimiquc complexc par categories <k composants(protîdes, monoglu
ddcs, uligo et polyglucides, lipirll's;lignincs, compo:;allts minerau:: etc.)pour chac-uu des com~

pusants granulomctriqncs.
Dans la {in de l'ouvrage sont prescntel!,s les principales direction tt posibilitcs de misc

cn 'lalCnrsllp6rieure ele ces dechels (~ollrCt: energ6tîquc, plaques agglom6r6cs, materÎallx Î50
lant:>, matcriaux de COIl::;tl'uction, transformati an chimique).

MOGLICHKEITEN ZUR VERWENDUNG DER ABFĂLLEDER
RUBENSAMENAUFBEREITUN GSANLAGE

Z 11SSaI1lHlenfas5/Hlţ;

Die Arbeit behallclelt die 1\Iăglic1dwitcll der Verwenclul1gder Abfâl1e, dig bei cler Auf~

bercitul1gdes Znckerril.bcnsamclls entstehelL 1111 erstcl1 Teil wird der technologische Flux auf~

gezeichnet und cine Bilal1:t. eler erhaltenen Abfalle 'lam Standpunkt der l\lengc und derKorn~

grosse hererfasst. Es \<terdell die Ergcbnisse der Analys811 \.... ie spezifisches Gewicht. l\:omgrossc,
chemischc ZusammeJ1set';>;ung (Protide. MOllogh17,idc, Oligo-und Poligluzide,Lipide, Li/{niIH~,

lVIineralstoffc, n5w.) for je(1c Korngrăsse angefilhrt.

AbşchliesselHl sind die wichtigskn Yel"\;"endungsmoglichkei ten· dic'sl;'{ Abfiillc erwahnt
(En<.::rgicquellcn, Prcssplatten, Isolottiollsn1aterial, llatllnatcrilll, Rohstoff zur Chemisierung).

B03MO)l(HOCHI !1Cf10JIb30BAI-I!151 OTXOLLOB, f10JIYlJAEMbIX
f1P11 013PABOTKE 11 KOHLL!1l.1,!10H11POBAH!1H CEM5IH CAXAPI-IOI::r

CBEKJIbI

PcmO.MC

B paDore 06CY'J{il1.310TCH BU31110iKHOCTH IICI1O.1b30133111HI OTXO)1,05, no.TJY'lae~lblx npH oopa,
60T!ie li KOlIJI,HU,HOllUP013aUIIII cc;mUI caxapuoi't CllCKJ!bl. CIli:JlIa,TJa pacc:\laTpI-lIlaCTCH TCXllOJIOnl~

lJeCKHii npouecc o6pa60TJOI Il ,!J.1'\TJaCTCJl 63J:taHC UOJly"JeHHbIX OTXO,uOB l\:aK il IW.~lHqCCTBCHHOl\I,

Tai\: Il Il rpaHyJJO:'>(CTpIlIIeCKO.\J OTHOL.llC1JUII. TIPU130,1UlTCH 331CIII pe3Y"lhTi:lTbl i:lH3JIU30B, l(aCaJO~

Ul,IIXCH YAe,'lbHOl'O Beca, rpaUY.'lHUHlI Il l{Q:\IHJICKClIOro Xlfl\IHIICCKoro COCTaIJi1 no liaT(;ropl!J1~J

Xlli\UI4.CClUlX COC,1~IIHCHHii (6C.'lli:ll, MOllOcaxapa, OJlHrO~ H llo.JJHr.'1I0Uu.u.bl, )l{IIPhl, .'lUrHHII, 1I11ll1C

pa.i1bHbIC coe,!\IIUCHll.fI II T.;~.) 110 Ki:liKJ~O:'>(Y rpal1)':IO~lCTpUtleCKO:\IY COpTH"lcmy, B SQII:.'1I0'ICll/-lC
Yli: a 3bWalOTCII OCHODHhlC l-laupalWCHII5J H B03MQ)KHbIC nyTH HC110.l1h30lWUHH STII;';: OTXO,!\OI.l (13
KaqeCTj1C IICTQIIUHl{QB 3ucprUII, fi BHJI.C npeCCOBallHblX I1.'1HT,llso.'1JIUHOIlIlJ>IX II CTpOIlTe.llLllLIX
~IaTCpna.'lOB, A.'lH X(]1vIlJlICCKOfl ncpepa60TKU). .
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TEHNOLOGIA CREŞTERII SEMIINDUSTRIALE AENTOMOFAGULUI
TRICHOGRAjllMA. îN VEDEREA UTILIZĂRII

ACESTUIA îN LIMITAREA POPULAŢIILOR UNOR DAuNĂTORI

AI SFECLEI DE ZAHĂR DIN ROMÂNIA

1. ORGANIZAHEA ŞI TEHNOLOGIA DE CREŞTERE

iN MASĂ A SUPOKrULUI DE PARAZITARE - MOLIA FĂINII

~EPHEST1A KUEHNIELLA ZELL. - LEPIDOPTERAj

VICTOR CroCHIA

Pentru producerea in masă a oofagului Trichogramma sca
Pll~ lupund in Braşo'i o cresl;ătorie deEphcsti(f .JmcJmiella de la
care s-au utiljzat ou<11e ca suport de parazitare pentru TricJlOgramma
dendrolimi. În lucrare se dă tehnologia de creştere folosită. Utili
zÎnducsc miilaiul ca suport de hraniL pentru larve se arată că raţia

eficientă de mulai/:f1uture a fost de O,34g. Dczv-oltarea embrionară:

şi pustemhrionară a fost de 10 -47 zile În cOlldiţiide climatizare,
cu un regim de temperaturf't de 16 _20 9C şi o umiditate relativii de
35-40%; în perioada de pantă a femelelor prograllllJl de lumÎnrL
a variat intre 8-10 ore/zi.

Se aduc multumiri Staţiunii de Zoologie şi Combatere Bio
logidt de la j-\11tibes - Franţa pentru ajutorul dat.

Pe măsura creşterii necesităţilor de hî'ană ale populaţiei importa,;ţa

obţinerii de producţii lllaIi agricole s-a D1ultiplicat. în acest sens once
eveniment biologic sau fizic ce ar putea diminua recoltele a dctenninat
luarea unor atitudini corespunzătoare, de apărare a omului, astfel că o
serie de substanţe chimice cunoscute ca bunc otrăvuri au început să fic
fabricate şi utilizate ca inseeticide. Utilizarea acestora În modnerezonabil, u
neori haotic a determinat apariţia.. de neajunsuri mari În sensul apariţieiunor
fenomene de fitotoxicitate Ia plantele de cultură, sărăcirea agrobiocenozei
de vietu1toare auxi}jare, aparitia unor deficiente În sănătatea publică dato
rită substanţeloractive din inse~ticide ce se păstreaz{l ca reziduuri în alimente
sau produsele alimentare, În final poluarea apeloT, aerului, solului etc.
Iată unele cauze ce au determinat luarea unor atitudini hotrlrÎte pentru
limitarea Jolosirii pesticidelor şi acceptarea spre folosinţă şi a metode
lor de combatere pe cale biolegic" a dăunătorilor.

La sfecla de zahăr mai mult decît la alte plante a apămt ca o necesi
tate utilJzarea acestor metode În vederea limitării populaţiilor de dăunători

COlaborator tehnic: Aurelia Todor-Mureşan.
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sub pragul ele dr1unare, deoarece frunzele elecoletatc în timpul recoltr1rii
sînt folosite ca hrană la anililale şi prin carnea sau produsele acestora rezi
duurile rănlase de la insectieide pot ajunge uşor in organislllui uman.

Bazîndu-ne pe aceste neccsitr'ţi şi în dorinţa de a aplica legea nr.9j
1973 referitoare la protecţia mediului înconjurător, începînd din 1975
a existat o preocupare pentTu realizarca uuci crescrttorii în lUaSr1 a oofagului
Triclwgram,ma de.1tdrolim,i. In acest sens s~aorganizat in prhna perioadrl O
unitate ele bază pentru creşterea în lnastt a l110liei Htinii. (Ehphcslia kueh
niclla)* a cruor OUr1 s-au utilizat ca suport ele patazitare de substituţie 
-- pentru TrIch-ogra11141w, deoarece in vederea obţinerii unui număr filare
de oofagi este absolut neceSar s{t aveln o cantitate foarte luarc de OUr1 ele
E. Il1lehllieUeI.

La noi în ţurtt pîuri. în prezent s-au crescut în condiţii de laborator
Dlai multe specii ale acestui oofagublizînell1-se însr1 ca suport ele parazitare
ouăle de SilolrogeI cerealeUeI OI. (K Iau s :F abI' iti u s, la Constanţa;

1 5 a c la ŞteHmcşti-Argeş;S f1 v e s cu, 1 a c o b IVI ari a şi 1 a c o b N.
la Bucureşti).

Pe plan lllondial printre priIl1cle încercări le-a f[tcut F 1 a n el c r s
in California (1927, 1929, 1930) folosind ca suport de parazitare pc S. ccrCcI
lella. Pe parcurs însă s-a renlarcat în urIna cercetr1rilor cOlnparative Între
prînse de SaI t (1935) dt din ouăle de E.knelml:clla eclozcaz'l exemplare ele
Tricltogra1lt1JUI mai mari şi mai ,riguroase dccît elin our1le ele 5 .cercaZella,
remarcrl frlclltr1În decursul anîloI" şi de alţi cercetători printre care s~atvi

dcnţi8.t Da Uffi a 1 care la Antibes~Franţa pune la punct creşterea în
mas'l a lui E. knelmieUeI (B i I i o t ti, Dau mal, 1969; Dau mal,
Vo gel e, 13 r Ull, 1974). AccasUl luetodr1 ÎnSrl nl0dificatr1 se practic{l la
Braşov din 1975.

Ou{\le de E .lwehlliella se folosesc şi ca suport de creştere pentru diferite
specii ele entomofagi pr{ldrttori dintre Calcoptere (f~nnilia CoccincZidae: Cocci
'11ellaseptcJnpu,nclala, i'1donia 11 ~1Zo/ata ş.a.) care au o luare Î111portallF1 în
limitare" populaţiilor de eIpliidac şi eoce-idae (1 per ti ş.a. 1972; 1 p C 1'
ti, Brun, Daum"l, 1972; Iperti, Trepanicr-BL,is,
1972), hetcroptcre - familia 'Anlhocoridae: CeIrdiaslhellls 1"'OarellllS Ren!.
(D au mal, 1968), himenoptcre-fam. For11licideIe (B eno i s, NI a l' r o,
1973) şi la o serieîntrcagr1 de hiIncnoptcrc parazite aparţinînd familiei
BreIconidae ca: Cltelonns elcaphilns Sih,. (A ram b Q U l' g, 1968), Pltanero
IOJlleI flavileslaeea 1Oisch. (H il i o t t i, Dau m" 1, 1969), Jl1icrobreIcon
hebetor Say (1' a y ne, 1934) Ş.".

Referindu-se la influenţa ce o cxcrcitrl suportul de parazitare asupra
fertilităţii diferitelor specii de TricltogrammeI V o gel e, Dau mal, B 1'

U n, O n i II o n (1974) experimentează influenţa frigului şi a razelor ultra
violete asupra ourtlor de E ~kllelmiclla.

*) 1Tulţumim cu acest prilej condllc~rii INRA - Franţa şi colegilor de la AnHbes
1. P. 1ourdheuil, c, Bcnassy. J. P _ Lyon, şi 1alltlC Daumal pentru amabilitatea cu care
ne-au sprijinit în realizarea acestei crcscrttorii, in perioada 1975-1981.

Se remarcrt f"aptu1 C'l rolul deosebit cle important asupra metollei de
creştere lndustnala a !tu E. kl(cllJl~'lella 11 arc scoala francczrt de la Station
dezQologie ei Iutte biologique---...: Antibes, car~ a pus lumii întregi la dispo
ziţie o lnetodr1 lnodernă. Tot aici se află în ll101uentul de iaEt cel mai puternic
c:ntru di!llnn:-e de, c:cştcrc în ln3;s{l a oofaglliui Tricllogrenmna pe ou{~ de
J!.. ltlldJhnwZlaşi una· dIntre cele. luaI complexe colecţii vii de specii şi rase de
Tric~.ol!/·aJJIl1za. Col~cţic,de Trichogram11ur. cxisU"i şi în Elveţia la Zurich şi
In LJ .H.. S.S. la Lt'111ngr2.cl.

În- decursul anilor s-au încercat şi ourtle altor specii de insecte ca suport
de parazitare pentru TrichogriI'lunta, însr1 f{ll-rt rezonanţ{t doritr1, astfel C hen
(1955) încearcă pe ou"cleBrac!z1!lia 1!lodicelleI Chr., S t c i n (1960) pe Galle
1'1a HullonelleI L., I'n ŞI LIU (l962) pe AlleIe!!s cenlliia ricini Boisd, iar B l' e
ni el' (1962) şi A b bas şi An w a l' (1963) pe Corcyra cep!zaloniw S.;
10 1 an d c l' s(1930b; 1945), l'. î v k i n (1959),13 a k o w s c h i (1970);
1aco b (197.2) experiUlcntcazr1 pc OUri de PhtoriiJWca. .. opcrculela, Bombix
mori L., H cliotll1:s :'t::at', Orgya Jninula Şi: Dcndroli-mus pim: L. La noi s~a utili
zat ca suport de par,azitarc şi ourtle Icpidoptere1or Angcrolta prultaria L.
şi Ostrinia nub-ilalis Hi.ib., În:;:tl îriJllulţirca în 111as(1 este asiguratr1 foarte bine

1111111ai pc E. kuchll1:ella.

ORGA?\JZAREA CR.EscATORIEI

Calnera in caTe este instalatt1creşterca în Inasr1 a llloliei frtinii (E.
lt'1l,chniella) arc un voInD1 ele 20111:1 , Pentru menţinerea tcmperaturii, lunieli
tiţii .relative şi a lunlinii, CaUlera este echipatr1 cu 1 ternlonletru cu contact,
un hlgrollletru cu dublu contact, 2 aerotenue, 2 un1idificatoarc de cau1eră,

1 ventilator şi 2 corpuri cu lumin'l fluoresccntă de 2 X 2 X 120 \1', toate
acestea fiind conectate în circuite silllple sau compuse la un tablou ele cOlnandr1;
climatizarea fiind rcalizaEl dup" metod" C i o ehi a şi colab. (1974).

Pentru creşterea Jnoliei frtinii în call1eră sînt instalate un dulap cu
dourt cOlllpartimente, În fiecare aflinelu-se cîte 7 rafturi pe care se afIr1 cutii
<ţe creştere, UD elulap dispozitiv de eclozare cu formr1 pentagonală (în sec
ţllme), o masă de lucru, 3 cilinclri din altiglass pentru adulţii de EpheslieI
lmelmiella, un aspirator, un tub flexibil, 2 pensoane, cristalizoare, seringi
de 1,2 şi 4 cm", un raft metalic demontabil pe care se afl'l cutii de van
din sticlă ce servesc ca izolatoare pentru cupluri.

E:x~stă şi o anticamerrl pentru pregrttirea lucrrtrilor ele creştere, unde
are loc ŞI evacuarea surpluslliui de aer cald din call1era propriu-zisrL Pentnl
cOll1pcnsarea aerului evacuat printr-un tub mare metalic prevăzut cu liIni-'
tator de vol11111 , vine aerul din exterior.

ivIai există o call1cr{l uscatrl nec1illlatlzatrt, unele se ptlstrează hrana
penhu larve, cartonul ondulat, alcoolul sanitar, brOlllocetul etc. 'Acea.str1
call1errt este izolatr1 de crescătorie pentru a nu avea posibilitatea să ajUngr1
femelele de molia frtinii.
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SUPORTUL DE HRANĂ

S-a utilizat 111ălai grişat, lnălai industrial, griş provenit din grîu ŞI

tărîţe de grîu, remarcîndu-sefaptul eA grîşul ca şi mrtlaiul grişat au dat
un randament mai bun faFl de celelalte suporturi de hrană utilîzate.

Dau mal ş.a. (1974) remareA faptul eA întrcloturile de larve hrănîte

cu grîu concasat şi griş din porumb cu granulaţie luare nu s~au observat
diferenţe. Ni col a s G o n zai e s (1966) a subliniat necesitatea adăo

gării de mălai la raţia fQlmată din grîu concasat, deoarece mrllaiul dctcr
ll1ină un randament mai luare alcrescrltorici.

Din observaţiile.noastre ca şi ale lui Dau mal ş.a. (l.c.) a reieşit că

alÎmcntul cu granulaţie lnarc.estc·foartc bun pentru creştere, deoarece cxisHi
posibilitatea aerisirii acestuia şi căderii eXCl"clucntelor spre fundul cutii de
creştere. MJtlaiui industrial ca şi tărîţa ele grîu avînd granulaţie foarte luică

nu permit o bunrL aerisire a mecliului de hranrl şi datoriEi excreluentelor,
particolele aclertl între ele determinînd astfel un randanlcnt luai sctlzutal
crescătoriei.

În cresccltoria de la Antibes, Dau mal ş.a. (l.c.) an realizat prin folo
sirea grîşull1i ca suport de hranfl o raţie de 0,25-0,33 gflarvă lllatură, ceea
ce înseaU1url U11 randalllent de 6 000-8 000 Olllizimatllre/cutia de creştere.

În cazul grîului concasat U 11 y c t t şi M e r w c (19'17) il obţinut un
C0115U111 pe larvrtcle 0,4 g. La Braşov s-a obţinut pîurl în prezent un COnSiliTI
mediu de lllftlaiindustrial pe adult de 0,27-0 }55 g. În cazul consillllului
de 0,27 g mălai/adult din cutia de creştere S-~l obţinut 5 127 adulţi, deci
din ccle 6 750 celule posibile pentru a fi ocupate ele larve numai 24 % au
fost neOcllpate Sal\ cu crisalidc llloarte în ele. Înălţi111Ca suportului ele hrană

fonnat din lllrllai industrial a variat între 1 şi.1 ,5 em. Se Tcrnarcă faptul
că în cantÎtatea ele hranrl repartizatrl praduit obţinut este inclusă şi canti
tatea de suport de hran8,folositădelarve pentru fonnarcatrlsuţeîde hărniTe

şi crlptlcirea acesteia Înainte de înpupare; ele aSC111Cnea şi suportul de hTantl
rflluasneutilîzabil în cutia ele creştere. Raţîa·cl~ mrtlai a variat între 1400
-1 500 g/cntie, iar hraml rămasrl intre 50-80 g. Eefcrindn-nc la folosirea
suportului de hranrl format numai din griş, aceasta a dat un randalllcnt
de 2 981 adulţi/cutie; într-un singur caz trlrîţc1cdin griu au dat 2 064
adulţi reveninel astfel 0,33 g tărîţe/adult.

Dirijareacreşteriî în Clltii limitează astfel spa'ţlul de deplasare al
larvelor, iar prinfolosirea cartonuluî ondulat în celulele acestuia îşi 1in1i
tcază fiecare larvtl teritoriul de hrantl şi COllSUlllUI ele suport ele hran;lcste
mult rcdl1sîn realizarea căsl1ţei de hrănirece-i serveşte şi drept CrlSl1ţrl

nimfaEi.. Se remarcrl faptul dl adulţilornu li s.:.a dat nici un fel de hrană.

Nor ris (dinD au mal ş.a., l.c.) a stalJilit dt hrrlllirea adulţilorare o
influenţă foarte micrl asupra fcrtilităţi!.

DULAPUL ŞI CUTIA DE CREŞTERE

(fig. 1 şi 2)

Elementnl de bazel al crescrltoriei este cutia de creştere care arc pereţii

construiţi din lemn de brad (70 X 30 X 5 cm)şivopsiţi cu vopsea de ulei
de culoare cenusie. Capacul cutiei este demontabil fiind din PVC negru cu
o grosime ele 4 ;nm sau din carton presat de 5 mm.Pe fundul cutiei este
montată sticlă de 2,5 11lffi ce este transparentă pentru a-putea observa ac
tivitatea 1a1'velo1' în lnediul de hranrl şi luai ales situaţia pttstrării neaţ

terate a IllCdiuluÎ de hrantl, situaţie deosebit ele importantă pentru menţI

nerea unei săntltrtti normale a larve1or.
S-an utilizat şi cutii din tablă zincată (67 X 29 X5,5 cm) cu capacul

tot de tablă, prevrlzut cu orificii cu un diametrn deJOj3 mm acoperite
cu pînză de evelin pentru aerisire. S-a constatat că estePo-~ibilă utilizaTea
-cutii lor şi fără capac putînd fi păstrate pe rafturi <siInple, neinchise.

Cutiile de creştere sînt prlstrate Într-un dulap constrllÎtdin cherestea
de brad şi placaj ele fag, avind dimensiunile ,(de 133 xp8X 79cm) ce al'e
ht bază 4 picioaTc de 20 CI11 întllţiIllC necare. In înteriorsegăsesc2colllpar-

Fig. 1 - D~llapul de creştere din cresdttoria de la Braşo'J" (Orig.)
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B

Fig. 2 ---, Cutia de crc.,;,lcre din lemn (A) şidill iabliI ZillClltii (D) (Orig.)

tinlcnte verticale ce la rînclullor sînthnp;lrţite în 8 sp~lţii. (1~,5 c111,în{11
ţiIllca ficdtruia) prevClzute fiecare lateraL şi în ,faţrt cu ŞlPC~ de glisare:
în aceste spatii se' instaleazrl cutiile de creştere. Pentru ll1cnţlnerca unCI
temperaturi u~ifornle in interiorul dulapului de creştere uşil~ sînt prevrlzute
cu sittl. metalică, iar cOlupartinlcntul de la baza du1a~ulul nu s-a ocu.pa~

cu cutii. De asenlcnca Ia ultinlul comparthncnt ca Şl la celelalte eXIsta
spaţiul nccesar (10 cm) pentru a circula aerul, cchiJibrîndu-sc astfel tem:
pcratura interioarel cu acrul cald provenit ~lin intcno~'ttl caUlerel. Se rC?1arc.<l

faptul ct, Dau 111 a 1 s.a. (l.c.) ,tU folOSIt dulapUrI de creştere cu chmatI
zare proprie; de aceea uşile sînt pre,:ăzute cllsticlfl, ,iar cutiile sîn~ realIzate
în întregÎ1ne din material plastic. In momentul de faţă acest SIstem este
modificat.

TEl\'lPERATURA, UMIDITATEAŞI FOTOPERIO.-\DA

Prin1ii eloi factori au o iInportanţ[l cleterminantrl asupra dezvoltării

embrionare şi postembrionare, iar asupra adulţilor în perioaJa ele pont(l,
fotoperioada şi culoarea hnninii.

Observaţiile noastre sînt lunlt apropiatc cu cele citate de Dau mal
ş.a. (Le.), care n1cllţioncazfl faptul ctl tClnperatura elin interiorul suportului
de hran;i cc este infestat cu larve v~Hjaz~l faFl de lnediul îns:onjurfltor cu
4~7°C în perioada prenlerg;itaare hnpup{lrii cu lJ·~12 zilc. In Calncra dc
creştere în această perioad;i. au fost 20°(. Deci în acest caz lllcdiul de hran{l
atinge tClnpcraturi de 2YC şi () umiditate reb.hv{t deaproape 90_°';;). Tem
peratura dup(l hnpupare scade la cea a lTIedi1.11ui înconjur{ltoL In <LCeaSEl
situaţie lojele de în1pllparc elin cartanul ondulat sînt ocupate' după 40 zile,
însă creşte brusc consuITml dehranfl şi concurenţ;l pentru ocuparea lojc1or
de în1pupare. lncazlll în care tCll1pcra.tllra zilnic;\ di~1 GlTI1erft a oscilat Între
15 şi 20°C s-a observat o repartizare llLtl unifonn:l a crJsaliJe10r inlojclc
ele f!npuparc. În aceasttl situaţie tCJllpCnLtllra 111ec1illlui ele hran;l a oscilat
foarte puţin avînd variaţii ele 1 pînA la LOC şi o u1l1iditate de 50o/~. În ca
111c1';1 Îl1S;l un1ielitatea rc1<:lUv:1 nu a Întrecu'~ .sO ~/o. ACC8SUl alternare de tcn1
peratură a dus la ohţincrea unei generaţii cleac1111ţi la 40-70 zile.

S~a observat erl pc nl~.sura sdtderii tC11l_pcr;::'.turii S11b lYC durata dCl

volt;lrii larvclor a crescut dcpf1şir:.cl cu nnlÎt 47 zile. Se evit{l însă supn_:.~

îildtlzirea şi l.11TIczcab. ridicat<\ a suportului dc hranfl, situaţie ce ac1ese,: a
dus la neliniştea crescuti\ a larvelor lTIa.ture, iar cc:mpetiţia pentrulojclc
de ÎJllpupare a detennlnat starea de v,lgabondaj a Uilor b.T\'C Î1npupîndu~se

in afara loje1uL l\Iinill1ulll ele tenlperaturrl pentru o dezvoltare 11CC0111
petitivi't a fost de -1-9'·C.

Variaţia de temperatllr;'i şi W11iditate s~a rC'flL'ctat şi asupra adulţilor

ce se aflttu în dispozitivul pentru pont;t, cresCÎnd longevitatea acestora chiar
prolificitatca femelelor. P a y n c (193"), remarc:, faptul,':, la o tempc
ratur;t de 2T:JC S~a obţinut o fecunditate optiu1;t, inS;~l Nor ris (1933) şi

Rai c 11 o 11 n el hur y (1936) nl(~nţion(~az{t cftla o astfel de tCJllperatur;l
apare o oarecare stcrilitatc la n1~lsculi. În acc8t sens D a li 111 a 1 :;;.a.(1.c.)
au optat pentru lllenţinerca unei tcn1peraturi constante ele zoce pentru
creşterea adulţ.iloL ulniditatca la noi a variat între 30 şi 50~<) obţinînd o
fecunditate bun{l, fapt remarcat şi de alţi autori C~tn: au crescut la o umidi
tate rclativ;i ele 60%). Yariaţiile ele tempcratur,I şimnidib.teane-au dus la
obţinerea unor generaţii viguroase.

Factorul huuinrl nu a influenţat cu nilnic dezvoltarea larvar;l, deoarece
în cutii este obscuritate total:'i, Pentru perioaeb de pont;l a felueldor s-a
ţinut un prog-ranl de 8~10 h lmnin{l redus;t. S-a constatat în~ă erl şi 1n cazul
unei obseurit(lţi totale a avut loc împerecherea şi depuncrea norn1alfl a pontei.
În Franţa (D au mal ş.a., I.c.) ca şi in Polonia (G o 1 e b i o w s k a, 1968)
s-a constatat Crt hunina portocalie şi roşie arc o acţiune stiInulatoare asupra
ovulaţiei şi nUlTIrlrllllli dc aUrl depus. Accastrl situaţie se bazează pe faptul Crl
speciile de Piralidac dintre PhyZ:cihllae ec1ozl'azii în natur{l în crepuscul
şi încep depunerea pantti la cea 5 ore dl1p{l eclozare, bineînţeles tiInp in
care arc loc şi împercchcrca.

•
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DISPOZITIVUL PENTRU DEPUNEREA-PONTEI (fig_ 3)

o parte esenţială a crescătoriei este acest dipozitiv de care depinde
intregul succes al procesului de inmulţire al lui E. kuelmiella şi bineinţeles

'al crescătoriei de T1"l:chogranuua. Dispozitivul constă dintr-un cilindru trans
parent de altuglassce are diametntl de 33 cm iar inălţimea de 30 cm, fiind
format din dOUrl corpl1rL unul cu înrllţimea de 25 Cfi în Care pe capacul
superior se află 8 rinduri radiale formate fiecare din cîte 4 baghete de altu
glass, pe care stau fluturii în repaus. Acestea au diverse lungimi aranjate
·descrescînd ce variaz', de la 9-21 cm. Distanţa dintre tije este de cca
-1 eTIl. Corpul superior este prevăzut în partea de sus lateral cu un ori
'ficiu ce are diametrul ele 2 ero; prin acestea se introduce tubul colector, iar
în tin1pul neefectuăriicoleetrlrilar de adulţi este acoperit cu un dop de cauciuc.
În partea de jos arc sit" metalic" inoxidabil" cu latura orificiilor de 0,8 mm;
prin aceast" sit,\ cad ouăle depuse de femeIe in corpul inferior al dispo
zitivului ce are acelaşi dian1etru cu corpul superior, iar înrllţiInea de 4,7
cIn.Acesta lateral are un orificiu cu dialnetrul, de 3,3 cro, prin care se intro
duce tubul aspiratorului, care determină prin scoaterea aerului o depresiune
ce permite astfel absorbţia adulţilorprin tubul colector. Aceste două corpuri
.ale dispozitivului sînt etanş prinse cu ajutorul unor cleIue. Notrnn faptul cA

Fig. S ~ Dispozitblll de colectare a adulţilor În ·{ede_
rea dqJUocrii pontci (Orjg.)

corpul superior are ca!?acul Cu tiie d~montabilc in vederea posibilităţii ex
ţragc;ll a~ulţI~O: morţi ş~ a .,menţ.1!1Cr:l curăţeniei acestuia. Tijele sînt aran
Jate ~n pIramIda truncluata, aSIgurInd repartizarea unifonnă a fluturilor
care- intotdeauna prefcrrl să stea pc suporturi verticale în poziţie paralelrt
cu acestea.

. Tubulde colectare este din material plastic, avind o lungime de t23
nn, !,,~r. onfiCIUl cu d~amctnl1 de 1,5 eUl. Deprcsiunea dispozitivul colec-
tor se iac," eu un aspIrator de 400 \V.

COLECTAREA ADUI.TlLOR

Colectarea se face zilnic în perioadele de vîrf cînd eclozează UllI1ti
adulţi, situaţie ce variazrt în funcţie de data· Însrnnîl1tării. ·Aceasta se refe~ă
b~ n'"t~t~~a extragcrii directe a adulţilor din cutiile ~lec:rcştere pe n1~isura
eclOZ;-trll acestora.

Eclozarea adulţilor a început dup,' 40~45~H zile de la introducerea
outtlc't pe suportul ele hranA, Inornent cînd a incl'putşi colectarea acestora,
eate s-a făcut cotidian pînrt în a 30-a zi de la începutul ec1ozării.

O altrt TIletoc1{l puţin practicaUi de noi este aceea anarcotizrlrii adulti
l?r î!~tr~lll1 dispoziti\~ special ce este construit din nl1ue dc lemn, iar pe p~r
tile L:dcralc pe .ung~lllulde crlc1erc este n1ont.<:ltă sticltl transparentă. Aceasta
li:partc'a superIoara arc un capac ce se inchIde ermetic (fig. il) cu dhnensiu
BIle de 73>< 71 C111. Acesta c~te împflrţit în4 sectoare egale: clOUrl aconeritc
cu ~ti.cICL i~r dOUri cusiL\ ll1ctalicflinoxidabilrl nccesarfl'-pentru aerisireâ dis
poz!t;vuhl!. Peste accsi:easbt instalrde la fiecare cîte un capac etans care
nu pC!'1nite evacuareaT02 saua narcoticttlui folosit pentru in10bilizar~;1 flu
turiloL La lnijlocui capacului se af1rl un orificiu de lCTIl prin carc se in~
treducc tubul de gazare. Pe Z ptlTţi 11.teralc dîspozitivulare sticlă, iar pe cele
lalte doufl placaj de carc, în inh'rior, sînt fixate 7 perechi de ghiduri din tabIrl
zincat{L ~c au infilţinle~t ele 39 cn1, 1;~~ţiInC'a de 3 nu, ieU' diiAallta dintre ele de
2,5 era. In acestea. se in.trcduc blocurile de carton ondulat în carc 5e află hn
p~patc larvele .de E. kllchiliella.. În l?clrtca. ~in faţii. exist:\ spre baZrl un orifi
C1U de 9 cn1 pnns-urc se colectcaz{t tlutuni narcohzaţi. Acesta este acoperit
de u:ldop etanş. Intregul dispozitiv cst(~ instalat pe 4. picioare proprii ce au
lun~p~11ea. de 53 crn.-:~ Partea ele jos a. dispozitivului este fom1atCi elin 2 pla
nun ll1cl1natc la 4Y pentru a permIte alunecarea adultilor narcotizati.

In 2.cest dispozitiv', în ulo111enhd apariţiei în lna~rl a fluturilor: se in
t~'oduce C021ao12rcsiUJlr:~e 1,5 kg tirnpde40 secunde (D au ITI a 1 ş.a., Lc)
tI111P În carc ta'ţl adulţll ahUl('C;} spre fundul elispoziti\"ului

J
de unde sînt

as-riraţi în clispozitîvul de pOllţ'i. Apoi în dispozitiv se introduce aer C0111
pr?~n,:,~.pcntru. evacu:;l.rea ca::. In tot,:.l această gazzu'c nu depăşeşte 1 minut.
DItenp auton lnenţWl1CaZrl erl această gazare nu afectcazfl potentialul vital
.al fluturilol', faptînsfl care IneriUl rcdiscutat. '

Dau In a 1 reIllardi faptul c{l cclozarea· in 111asrl a adul tilor arc loc elin
a 3-apînrl·in a 20-a zi de la data apariţiei primilor fluturi. '

, Pentru a obscrva randaiTIcntulunei cutii de crestere s-au colectat adul-
ţii din ffimnentui ec10zrlrii prinlclor exen1plarc, pînri ~il1d au edozat ultirnile
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BLOCUL DE CELULE Dl:; CARTO:; ONDVLAT(fiS' 5 şi 6)

în cutie a rtl1na~ în Inedie 50-80 g hranrl ncCOnSU111atrt, iar rata zilnicr1 de
eclozare a fost între 500 şi 2 300 aelulţi în funcţie ele perioael'l.

Ranc1anlentul crescătoriei poate creşte substanţial în funcţie de necc
sităţiprin Inultiplicarea dispozitivelor.

173V. CIQCH:IA

Pentru lhniLnca ter;tcr~llhri ek hr2.1 fl şi punerea la dispoziţie a unui
loc sigur de ilnpup2.H.' S.::~~U ut:l;72.i fîŞ1i de c~Ttcn cr~dulat pe o singură faţrl

cu o lungilue de 75 CIU, ]ăţin1C[: d;- 2 crn şi o îr:llfIne a alveolei ele 3,5 Inm,
ceea ce revine 115 alveolejm liIll'r.L :Fi~iil", :;ÎEt ?.r~~njate în pachete de cîte 4.5
bucăţi ce la capete sînt legate cu SfC<'·,lrt ~c cÎlJ.Cp{l. PentIu ohţinerea acestora
din sulul de carton de 1 111 lăţiu1e s-au El1at fîşiilc cu un fcrăstr~lUfineledric.
astfel ca alveolele 5" fie tAiate tre-nwcrsal. lin astfel ele bloc contine 3 375
alveole, înSrL prin suprapunerea fîşiilor s-au cbţinut 6 750 celule po~ibi1epen
tm împupare. Astfel legat blocul de celule ,-a stropit pe una elin pArţi cu ap"
p:rovenitrL clintr-un pulverizatcr, apoi ,:o-a ('.şezat pe suprafaţa suportului de
hran[l, care aderrt Într-un strat subţire la acesta, apoi cu partea pe care sînt
alveolele libere se fixează deasupra suportului ele hran[l deja înstunînţat cu
ouă. Au fost cazuri în care blontl a fost intrcclus deasupra hranei dUpr1 cîteva
zile de la înSr1111înţaru, nu ins':1 111ai tîrziu ele apariţia larve10r de stadiul 1,
carc în proporţie foarte mare OCUP~l fiecare c.Îte oal':~eolrl, cele serveşte la li
Jllitarea teritoriului de hran{l, la posibilitatea ntlpîrlirii în bune condiţii şi

Fig. -1. - J)ţsptJZiti"llJi dc cc!Ui,ne cu blocuri de cartoll
ondulat lI) ci (Orig.)

excll1plarc, adidi ?O-----:-?2 7,ilc~ ,Îl~ ac~:~st fel S'-(l ob~er:'(:t di !1l prhnele. 30 zil~
eelozeazfl 70-73 ~/n d1l1tre <'.chIlţl, elIn carc ele abJccl In prnDele 20 ~ll~ apd;~
68 ~!oadlllţi, în urmtttoardc42 zile 30 ~<) dintre ~~dulţj. Au fost însfl.şl .sItuaţJ1
(iulie-august) cînd maxinllI1 ele eclozare ;:-a 5Jtuat între a 20-a zI ?I a 30-.a
zi din IDOlnentul apariţiei aclulţ\lor. Axincl în vedere ~cestc ~ate nOI c.xpcn
cuta s-alÎ1nitat hl colectare a adulţilor in prilnele 30 ZIle consIderate ,9,ln mo
111dntul apariţiei prÎInilor aclulţiflind perioacl(l optimrt .:le cclo:are. In a.cest
felIa un interval de 70~77 zile s-a fflcutevacuarea cut1l1or a caror conţInut

avea. aceastti vÎrstt1.
Pentru un ritnl ele crestercnornlal este necesar stI se iniocuiasdllln dis

pozitivpc s~iptălnlna ce aS1gurrl o producţie de 2 500 adulF/z.i. ~ccastti situ
aţie apare astfel, deoarece în dispozit.iv se jntrod~lc) rogoJl111 du: carton OI~~
dulat care conţin pînA la 40 000 crisallele ele fluturL In momentulmtroelucerll
blocurilor de carton ondulat în dispozitivul de eclozare, cu ajutorul une~
pcnsule mai aspre se perie hrana nccon;;;ulnaelcc adcrrlde aceasta. La nOl

Fig. 5 - Cutic de creştere cu blocllTi de cartou ondulat in ea (Orig).
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Fig. 6 ....,... Bloc de carton scos din cutie, la care şe observă în partea inferioară

miilaiul aderent prins cu măfase de către larve (Orig.)

la lmpupare folosind pentru acoperirea alveolelor pe llngă mătase şi hrana
aflată pe alveolele superioare. În acest caz al utilizăriiblocului cu alveole con
sumul de m,ttase allarvelor este foarte redus; de asemenea deplasarea inutilă

a acestora, ceea ce avantajează creşterea şi prosperarea indivizilor obtinîndu-
se generaţii viguroase şi fertile. '

în cadrul unei crescătorii luai mari este posibil ca la 7 zile să se prepaTc
clte 7 blocuri cu celule alcăţuite din 50 fîşii, adică un număr de 7 500 loje
pentru harnăşi împupare. In acest fel se poate realiza un număr Dlare de
adulţi, adică teoretic cca 52500.

Noi am avut un ritm de 3 blocuri/săpt'lmînă în perioadele de vîrf. Rit
mul preparării acestor blocuri cu alveole este în funcţie de mărimea cresdl
toriei de necesitatea de ouă, în funcţie de scopul urmărit.

oada jocului prenupţial adulţii filfiie aripile nedesprinzîndu-se de suport;
ades:,a masculul face .deplasări .în semicerc î.n j.urul femel~i dî?d dÎI~ ari.!?i.
Dupa accept.ar~ade catre femela .se. acupleaza ŞI stau o penoada eu vufunle
a"!,domenuiul lIpIte, pe aceeaşI lInIe, însă cu corpurile şi capetele în părţi

dIametral opuse.
După acuplare femela se linişteşţe şi-şi ocupă un loc pe tijele de altu

glass, de upde începe depunerea l?ont~1. Masculii după cîteva zile de activi
tate mor, Iar femelele pot supravIeţuI fără hrană chiar 25 zile.

In cercetările noastre prin izolare de cupluri s-a obţinut între 111
-348 adulţI pe cuplu la o raţie de 80 g mrllai industrial, ceea ce a revenit
în medie 231 adulţi/80 g mălai, adică o raţie de hrană 0,34 g/adult. De re
marcat faptul că media temperaturii a fost de 18'C, iar umiditatea relativă

de 32 %. într-o asemenea sItuaţIe randamentul unei cutii ar fi în medie de
4331 adulţi, ies în situaţie de fertilitate bună de 6525 adulti/cutie' cei lH
adulţi obţinuţi de la un cuplu se consideră ca limită inferio~răa fertilitătii.

. ~ăcînd o comparaţi.e cu ,!-ive,:şi autori se vede că Dau mal ş.a. (l:c.)
CIteaza medIa de 241 oua obţInuta de la un cuplu la 20'C în timp de 6 zile,.
D 1 eu zel de (1926) 118 ouă de la o femelă, Pa y ne (1934) 177 - 200
onă, Golebiowska (1968) 240 ouă.

Deci în cazul nostru obţinerea a 111 adulţi de la o femelă cît şi maxima.
de 348 adulţi reprezintă o situaţie bună ce dovedeste că umiditatea scăzută

şi temperatura nu prea ridicată (16-20'C) detexmină o fecunditate bună;
se remarcă însă faptul că datorită temperaturii scăzute durata dezvoltării

embrionare şi postembrionare a fost de pînr, la 90 zile. .

Tabelul l'

Fecundita.tea. femelelor de E. kuelmiella

DEPUNEREA PONT~ZI ŞI FECUNDITATEA
N,.

cuplului Fclulhranei
Nr. adn1ţi

obţill.utijCllplu

Cantitatea de
branăjadll1t, g Obs.

Dupfl eclozare adulţii se împcrechează şi stau acuplaţi o perioa.dă de
timp, după care femelele încep depunerea pontei. In mod obişnuit ele au o
depunere deosebită între orele 17~22.

S-a observat adesea perechi acuplate chiar în cutiile de creştere de unde
zilnic sauperiodic (în funcţie de rata zilnică a eclozăriişi a perioadei de eclo
zare) s-au colectat adulţii. Aceştia au fost într-o proporţie de 5,7%. Dacă

perechile sînt deranjate în timpul acuplării, împerecherea ulterioară este
foarte dificilă. Ajunşi în ciliudrul de pontă, dacă perechea nu a fost despăr

ţită/ acuplarea continuă, jar feulelele deja acuplate, care au eclozat de minÎ
Inum 5 orei încep deppnerea auăloL în acest sens îşi ocupă locuri pe tijele
din cilindru sau pe pereţii acestuia (în proporţie mică) fixîndu-se lUai ales
cu picioarele mijlocii şi posterioare, îşi curbează apoi abdomenul spre partea
dorsală printre aripi, carele coboară puţin lateral, şi-I ţine ridicat aproape
la 45' pînă depune ouăle sau oul. Depunerea ouălor este individuală şi aces
tea întotdeauna le Iasă. să cadă .. ajungînd astfel izolate prin sita metalică
În colector, unde cad şi o seriedesolz"i:de,'pearipi, care provin mai ales din
momentul joeului prenupţial şi al acuplării. S-a remarcat faptul că în peri-

1 mălai· 80 g 348 0,22 rC~16-20

2 -
" - " - 301 0,26 U% ~ 26-38

3 - " -
" - 296 0,27

1 - " - " - 257 0,31

5 - " - " - 252 0,31

6 - " - " - 167 0,17

7 - " - " - 117 0,68

8 - " - " - 111 0,72

In ultimii ani la Antibes (D au mal ş.a., l.c.) s-au obţinut un recol
tator automat de ouă bazat pe un sistem de bandă rulantă, la .care momen
t~n au renunţat. Noi sintem în cu~s să ~eali~ărncolectar~aouălor printr-un
SIstem automat, care ne va permIte ŞI Intmderea. ouălor pe s]iportul de
carton în vederea introducerii acestora pentru a fi parazitate.
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îNS;\':\IîNTAHEASUPOHTULUI DEHHASA ŞI ASPECTE A.LE
DEZVOLTARII E.:\lBRIOXARE (fig. 7 şi 8)

Unuldin rnarile uyantaje pc care le prezÎnttl E ,klfehll1~clla este acela că

îşi depune ou~ae separat şi astfel sînt uşor ll1anipulabile. In felul acesta din
corpul inferior al dispoziti-vului de POlltrt, cu ajutorull1nei pensule fine, se
perie ol1{l.le într-un cr1staliz~torunele se toarnfl aptl. Apoi, prin nlai l1ll1ltC
decanttlri, se spalrl solzii dimînînd nUlnai GUrtlc curate. Odatfl cu spfl1area
solzilor proveniţi de la adulţi se spalfl de pe corion şio serie de gcrn1cni, din
tre protozoare carc ar putea provoca neajunsuri prin ill1bolnflvirea ulterioartl
a larvelor i cît şi substanţa aclczivfl ce o au pentru aderarea pc suportul ele
hranrl. Pentru a avea o cantitate 111ai Inafe de CUrlacestea se pflstreazrl în apfl,
unde în condiţii nonl1ale arc loc t:mbriogcrJeza, Diferiţi autori subliniazrl
faptul. că la aceastfl. specie poate S~l se c1esflvîrşcascrt submers întreaga embrio
genezrl, fapt obscrvat şi de noi.

CantÎtatea ele Ol1rl ncccsarrt însfunînţrlrii s-a HlCl1t \'OluDletric cu ajutorul
unei seringi, deoarecc.cste ştiut cflpe lU;lsura dezvo1trlrii c111brionului greu
tatea oului scade. Ori neputîndu-sc avea Întotdeauna în aceeaşi zi cantitatea
nccesar{t înstlmînţrlrii suportului de hranfl s~a procedat la folosirea metodei
vohunetricc.

În acest sens lDen ţion(lll1 d~l.tclc cbţinutc elcD a u ln El 1 ş.a. (Le.) L. două
loturi de aUrl: astfclb, un lot cu cuă c1cpllse de 24 ore greutatea l11C'c1iea unui
ou a fost de 0,0285 mg, iar a unuia provenit di!Îtr~un letcicpus de 72 ore

Fig. 7 -Hccoltarcn ollălor (Orig.)

Fig. 8 -Bloc de carton ondl1ht ek.zmembrat pentru ase observa :alvcolele
de Jlf8.l1~~şi .împup<:tre(Orig.)

a fost de 0,0256 mg, faţă de B," ind le y (1930) care a obţinut o greuta:te
medie a unui ou de ?,0230nlg. In cazul nostru cuu obţ-inutogreutate medie
deO ,028 1 mga unul oudepl1s de 24 ore.

Recornandabil·şide.dQrit este. ca. sti aveln posibilitatea îns1Î1nÎntării
înainte de a avea ouăle 240rc de incubaţie, fiind vorba mai ales de sensibili
tatea şi fragilitatea acestora. D a li ro a 1 ş,a, au folosit la oînsăIIlîntan"'pe
cutie 225 rog ouă. '

Prin metoda volumetrică disparerisc1l1 pe care îl ridicft pierderea din
greutate şi deci al însălnînţăriiunui număr luai Inare ele ouă, La Antibes s-a
realizat la 1 cln3 de ouă biue tasate o greut2.te de 675 rog cu C2.re s-au putut
însălnînţa 3 cutii de creştere.

Noi aIn obtinut Uilllumărde cea 20 000 ouă ems. La Însămîntarcaunei
cutiîdehrană s:aufolosit.aproxilrrativ 8000 ouă, . ,

Spre deosebire de. al ţii ,care expull. ouăle.pepartea jnterÎoarăa capaeu-.
lui ,noi le-am întins tot cu Opensulă fină de pictllră pe o fîşie de hîrtie !lea
gră punîndu-ledireet pC·:111cdiu, păstrîndu'-se astfel uluiditateu· necesară·ec1o
zrlrii larvelorîn bune condiţii. Duprtaceea hncdiat ,sau la' cîteva zile, s-a ins
talat pe mediul de hranr, blocul de alveole din carton ondulat.

S-a relnarcatJapttildt adcseacrisal1clele nceclozate· potfipînăla 20 %,

De aceea raportare8. cantiţ{lţii de hranft la laTvel~ lu?-turc opţinutepoate să

eronezeealcu lcle.ln acest scns s-a raportatcanbtatea de hrană ca ·şi proli
ficitatea, la adul'ţii obţinuţi,situaţierecolllanuabilă în orice crescătorie.
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PĂSTRAREA IGIENEI îN CRESCĂTORIE

Jt'Icnţincrea în crescătorie a unei curăţenii exemplare este absolut nece
sară pentru evitarea apariţiei unor bolila larve.

Pentru curăţirea cutiilor de creştere din lemn ca şi a celor din tablă

s-a folosit alcool sanitar ce s-a alternat cu bromocet.
. în "azul al?ariţiei.unor larve bolnave, datorită protozoarului Maiie,ia

dtspora NavIll dIn faImha ,Sclnzocyst<dae .ce atacă c~h:lele tisulare adipoase
s-a pr~cedat la ehI!11uarea lntreguh~l conţInut al cutlCI ce s-a ars, apoI cuba
s-a spalat foarte bme cu alcool sal11tar, lăsîndu-se O perioadă liberă fără ca
pac în incinta crescătoriei.

,Referindu-ne la diferite insecte parazite menţionăm că numai într-uu
sIngur caz am avut o parazitare foarte redusă a hymen,opterelor N emerUt's ca
nescens Grav. (Ichneumonidae) şi Hab1'Obracon sp. (Braconidae).

Parazitarea larvelor sau crisalidelor este destul de dificilă, deoarece
crescătoda se află la subsol, are o anticameră cutiile sînt etans închise cu
capace, iar ladulapul de creştere usile sînt prevăzute cu sită iuetalică cu
ochiuri foarte mici. '

Referitor la apariţia neogregarinidului l\!Iattesia dispara Nav. aceasta
se dezvoltă în larve, dar şi în ţesutul adipos al adulţilor. Proliferarea aces
tUIa se datoreşte creşterii preamari a temperaturii în cutiile de cfeştere, cau
zată adesea de un număr prea mare de larve. Exemplarele bolnave, care îşi

schImbă culoarea pe măsura dez.voltării parazitului, au obiceiul Srt vagabon~

deze~ fapt. pencu}os de~~rec,.,e pnn deplasarea pe cafe o fac răspî~de~c aceast.ă
boala peneuloasa. Mednle 1il care au fost larve bolnave se vor memera aSI
gurind astfel neproliferarea acestui periculos protozoar.

în cazul nostru am avnt apariţia acestuia numai cînd temperatnrile
de creşt.ere au fost peste zooe cu un regim continuu. Varia.ţia anuală a tem
peratunlor a fost de la 9 pînă la 20°C, ceea ce a asigurat o stare de sănătate

foarte bună a larvelor.
Randamentul crescătoriei cît şi creşterea în masă a oofagului Tricho

gramma vor fi subiectul unei viitoare lucrări.

CONCLUZII

. " ~entru a 1?utea produce în ~asă oofagul Trichagramma în vederea li
mItam populaţnlor de larve defohatoare ce atad sfecla de zahăr este abso
l~t necesară punerea la punct a unei crescEltorii de molia făini (Ephestia kueh
nzella). ce ne permIte să avem în permanenţă foarte multe ouă ce servesc ca
suport de parazitare. Folosirea ouălor acestui lepidopter este indicată, deoa
rece creşterea în masă se face uşor şi în plus ouăle acestuia dau indivizi de
Trlchogra1:Jlmamari sifoarte fecunzicomparativ cu cei obtinuti din molia
eerealelor (Sitotroga 'cerea/elia). ' , ,

E. kuelmiella este mnlt mai prolifică decît S. cerea/elia asignrîndu-ne
astfel un număr mai mare de ouă. Un 'alt avantaj este acela că raţia de hra-

nă poate fi variabilă, pe cînd la S. cerea/eZZa fiecare larvă ocupii nn bob de
grîu, neputînd urmrlri dcz'i-'oltarca lor. Pentru viitorul apropiat se recmnandă

construirea de staţii pUet de creştere a roaBei făinii pe suportul de hrană

fornlat din lnălai. Raţia unei larve să nu depăşească 0,35 g. TCUlpcratura în
cameră va fi variabilă de la 9... 20°C, iar uluiditatea rclativh sub 50 %, Ouă

le pînă la parazitare sau utilizare normală se vor păstraîll apă sau se VOT

trata cu raze ultraviolete.
în cutiile de hrană ca şi în dulap se va păstra o igienă desăvîrşită. în

perioada de pontă a fll1turilor programul de lumin'l optim este de 8-10. ore,
iar umiditatea între 35 şi 40 %.

ReeoItarea ouălor se va face zilnic. Referitor la dezvoltarea Iarvară

folosirea de blocuri din fîşii din carton ondulat este indicată, deoarece se
obţin generaţii Ulai viguroase cu prolificitate mare; acoperirea el.tiilor nu
este obligatorie.
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TRE SEMI-INDUSTRIAL GROVJING TECI:L~OLOGY OF TRE
ENTOMOPRAGOUS TRICHOGRAMMA, IN TREVIEJN OF ITS USE
FOR LlMITING TRE. PESTPOPULATIONS IN SUGAR BEET CROPS

ROMANIA
1. TECHNOLOGY OF GROWINGBIGAMOUNTS OF THEPARASITE SUPPORT:

FLOUR MOTH (EPHESTIA lWEHNIELLA ZELL. - LEPIDOPTERAj

Summary

A nursery of EJ~"~stia kL,chniella was. organised ...~t J3raşov .il1 .order to produce cggs as
parasite şupportfor TricJlOgrammade:ttrolimî .. Thegrowillgtt'chnology .. bascd, on maizc flour
as.larvae nourishmcnt isdcscri13cd, The mostcHidentamount:oLmaiseilour, per butterfly was
0,34 g~ Theembrionary and' postcmbriol1ary' developmcrit'lasted'10"-74 days at 9-2U~C

temperature and 35'--- 40% moisturc; dur ing the cgglayinffpedodthe lig~lt regiiue varied
bct\vecn 8 and 10 11 per: day.

Tile author thanks thc Zoology ·and, Biologica! ControlrSfa:tioU in Antibes (I:N. R. A.,
France) for he1pingin this re::;earch work.

LA TECRNIQUE DE L'ELEVAGE SEMI-INDUSTRIEL DE
L 'ENTOMOFAGUE T RICHOGRAMMA EN VUEDESON

UTILISATlOlN FOUR LA LlMITATION DE CERTAINS I\NSECTES
NUISlBLES DE LA BETTERAVE SUCRlt.:RE EN ROUMANIE

1. L'ORGANISATlON ET LA TECHNIQUE DE L'I'LEVAGE EN MASSE DU
SUPPORT DE PARASITAGE - LA TElGUE DE LA FARINE (El'REŞTIA

KUEHNIELLA. ZELL. - LEPIlJOPTERA)

Resume:

AUn de produire en masse l'oophaguc Trichogmmma a etc misc au point~aBr[lşov,.un
e1e'ragc de Epl/eslia kHclmiella,. dont on a utilise les oenfs. commesupport de parasitagc- paur,
TricllOgramma dendrolimi. Dans 1'ouvrage est presentee la techniquc d 'e!evage utiliscc a'JeC
la farine dC111als comme support de nourriture pour les larves, la ration efficace de farinejpa
pi1lon a efe de 0,31 g. Le devcloppcment embryonnaire ct postembryonnaire a ete de 40 11 74
jour cn conditions de c1imatisation, a un regime de temperature de 9 a 20°C et unc humidite
relative de 35 a 40%; dans la periode de ponte des fcmclles, le programme de lumiere a varii:
de 8 it. 10 lleurs/jours, L'anteur remercie ii Station de zoologie et lutte biologique d'Antiles
pour son appuie.
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DIE TECI-INOLOGIE DER. HALBINDUSTRIELLEN AUFZUCHT DER
SCHLUPFWESPE TRICHOGRAMMA ZUR VER"VENDUNG

BEI DER BEGRENZUNG DER SCHil.DLINGSPOPULATIONEN
BEI ZUCKERROBEN IN RUlVIil.NIEN

1. ORGANISAUON UND. TECHNOLOGIE DER MASSENAUFZUCHT DER
PARASITENUNTERLAGE - DERMEHLMOTTE (EPHESTIA HUEHNIELLA ZELL.

_ LEPIDOPTERA)

Zusammenfassung

FUr ·die Massenal,tfzuchtder Schlupfwespc Tl'ichogramma '\yurde in Bm~a'; cine Vcrmc
hrungsanlage van Ephcstiâ lwelmiella cingerichtet VOll der dic Eief als Parasitcnunteflagcfilr
Trichogramma cva1lCSccns yerwcl1det wurdcn, In der Arbeit wird die verwendete Auizllchttcc1ll1o~

logic dargcstcl1t, bciderl\Iaismehl als Futtcr fur dieLaryen venvcndet \Vird. Es wird gC7.eigt
dass dic effiziente IIIaismehlration fur eine l\Iottc O,34g betriigt. Die embrionare und nachem~

brionâTc Enhvicklung war 40-74 Tage nnteT Klimatisiel'ungsbedingul1gen mit einem Tcmpe
raturilltefvall yon 9 - 20°C, eincr relativen Fcuchtigl;;eit yon 35..;...40%. In der Pedade der
Eierablageder \Veibchenwurde 8~ 10 Stundcn/Tagheleuchtet.

Es wird dcr Statiol1 fiir Zoologie und biologischc SchădIingsbcldimpfungAntibes (I.N.
R.A. - France) ftir ihrc RUfe gedankt.

TEXHOJIOfl151 nOJlynpOMbIlliJIEHHOfO PA3BED:EHI151
9HTOMO<MfA TRICHOGRAMJl1A C lJ,EJIbIO EfO

HCnOJIb30BAHH51 B J30PbBE C nOnYJI51D,51MH HEKOTOPbIX
BPED:HTEJIEI:) CAXAPHOB CBE KJIbI B PYMbIHHI1.

,IlJUI·!\iaCCOBOrOpa3ne}l,CIJIHI·5Ii}.uec)l,a TriG1:ogrftmma, B I3pnllIOBe 6WICl opraUH30BaHa

paCTl1J1blUl a~16apHoil OfHeSKH - Ephestia ](uelmiclla, niiu;a Koropoii CJly:aWJlU D KaqeCTUC

HOClITeJl5i JJ,.!l5I Bblpallvmmmn YKa3aHHoro flliuee,rr.a, UpljIjei\l il pa60Te 0n11CbmaeTCH nplfMelUJE~

wa51Cn TeXHOJIOrHll BblpamllBJHHll. TIPII UCnOJlb30SaUHU EyKYPY3HOii lflyKlI fi l\BlleCTge Hll

m.eBoro cynopTa ,rr.ml lIHQHHOK, 6bIJl yCTallOBJleH aq)qleKTHBHblfi p<JUHOH pal3llbli'1 0,34 r K)'Kypy
3I/oii MyKH ua 6aUOQKy. B yCJlOBlHIX HCKyccTBeHHoro iWllM3rH, upa TeMnepaType OT 9 AO 20cC
H OTIIOCIlTeJIbllOi'1 BJla:>KHOCTH B03,1J,yxa aT 35 Jl.O 40%, 3M6puoHapHoe Il nOCT.3M6pnoUapHoe pa3
BUTUC npoJl.OJliKaeTCJl 40-47 AReii. B neplIo,!/. j1iiueKJla,1J,IOI caMOK npOJl,OJDKIITeJlbHOCTll CEeTOHoro
Aun paDluvlOcb 8-lO qaCaM.
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