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LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZARAH, 3"984, VOL. XIII

SARCINI CE REVIN CERCETĂRII ÎN DOMENIUL
CULTURII ŞI INDUSTRIALIZĂRII SFECLEI
DE ZAHĂR SI A SUBSTANTELOR DULCI. .

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR CELUI DE-AL XIll-LEA
CONGRES AL P.C.R.

v. POPESCU

Institutul de Cercetare şi Producţiapentru Cultura şi Indus
i rializarea Sieclei de Zahăr şi a Substanţelor Dulci beneficiază,

incepind cu anul ~ 1984, de 'sediu JIQU, dotat cu laboratoare şi apa
ratudi modernă, cu sere compartimentate, casă de vegetaţie, răsad

niţe, staţic de COildiţionat sămînţă eliHi, staţie pilot pentru zahăr
şi substanţedulci, atelier de prototipuri etc. De,asemenea, dispune
de peste 1 200 ha teren arabil destinate cîmpurilor experimentale,
producerii de sămînţă din' verigile biologice superioare, precum şi

extinderii tehnologiilor din, cercetare in fermele pilot proprii. '
Toate acestea reprezintă concretizarea indicaţiilor date de

secretarul ,general al partidului,~tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care
s-a interesat in mod direct d,e realizarea investiţiei privind plat
forma de Cercetare şi producţie in {jomeniul culturii şi industriilJi
zării sieclci de zahăr şi a substanţelor dulci şi ne-a onorat cu
vizita sa in', 'ot;ţombric 1984. "

Dotările rcalizate obligă. toţi lucrătorii din cercetare, in
d9meniul sfec1ei de zahăr şi a substanţelor ,dulci, de a-şi inzeci
eforturile pentru a realiza' in totalitat,eprogramele de cercetare, a
produce sămînţa necesară şi a elabora' tehnologii ,care să asigu'e
producţii ridicate de zahăr cU: un' consum energetil? redus.

Cercetările trebuie să prospecteze viitorul pe,baze ştiinţifice

şi să realizeze" ceea ce tovarăşulNicolae Ceauşescu'arăţa ,in cuv;in
tarea rostită la Consfătuireade lucru pe problemele agriculturii din
decembrie .1984 '" ... ,Consider că cercetarea noastră trebuie ca, de
pe acum, acţionînd,pentru a asigura realizarea 'prevederilor pe care
le avem pe 1985 şi in anii următori, să se gîndească şi să elaboreie
seminţele şi alte plante, speciile de animale. pentru perioada de după

1990, cind. fără îndoială, va trebui să avem seminţe cu caracteristici
mai bune ,decît cele actuale ... noi tehnologii. mai bune decît cele
existente in prezent."

•
Direcţiile principale de acţiune' pentru prezent şi mai ales pentru

perspectivă se referă la;
- Crearea de noi soiuri şi hibrizi de sfeclă pentru zahăr care să asigure

obţinerea a peste 10 tone zahăr pe fiecare hectar cultivat;

15
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--:- noile creaţii să aibă perioada de vegetaţie mai scurtă, capacitatea
şi ritinul de asimilare a zahărului mai mare, pentru a se putea începe reeoI
tarea şi, prelu.crarea rădăcinilor mai devrclue;

- să aibă rezistenţă mărită la temperaturi scăzute şi la lăstărire în~

primul an de vegetaţie, pentru' a da posibilitatea însămînţării mai devreme
în ferestrele iernii sau, în anumite zan,e, c,hiar din toamnă; ,

-'-. să fie rezistente la boli si la factorii de mediu ;,efavorabili;
- sa se 'yalorifice tendinţa'de :creştere epigee şi uniformă a rădăcinilor

de sfeclă de zah{lr, 'pentru a se nşura reeDltarea;
--:- -În structura· soiurilor Sfl predomine 'Cele' lla,llogerme;
- să se aprofundeze şi .să se, extindrl ,cer,ceiările de genetică,_ fiziologic,

biochimie şi clnbriologic, 'pentru a se elucida procesele privind dezvoltarea
. plantei, acumularea zahărului, formarea seminţei, transrniterch caracterelor
parentale la descendenţi etc.

Un accent deosebit se va pune pe ingineria genetică prin care s{t se
obţină plante cu caracterele dorite.

O atenţie-mai mare se va acorda producerii de sămînţă atit din cate
goriile biologice superioare cît şi seminţei originale, asigurînd întregul ne
cesar pentru însămînţare, pentru rezervă cît şi disponibilitrtţi pentru ne-
voile economiei naţionale. ~

Se vor extinde cercetările privind producerea de sămînţă cu indici
calitativi superiori, perfecţionareametodelor şi mijloacelor de condiţionare.

şi de prelucrare a seminţei în scopul creşterii energiei germinative, a puterii
de străbatere etc,

Un deziderat important îl constituie concentrarea producţiei de să

mînţă în unităţi' şi ferme speCializate, cu asigurarea unei.bune cointeresări
a producă tarilor. .

î~ ceea ce priveşte tehnologia de cultivare a sfeclei de zahăr, cer
cetările vor urmări valorificarea potenţialului productiv al soiurilor şi al
fondului funciar, prin măsuri care necesită un consum cît mai redus de forţă
de muncă şi de energie,

Pentru lucrările solului, aplicarea îngrăşămintelor, semănat şi lucră
rile de întreţinere, se va experimenta o gamă cît mai diversificatăde maşini

şi' utilaje în agregate complexe,' pentru a se stabili cele mai economice.
La unele maşiui sînt neCesare modificări sau adaptări pentru a corespunde
·cerinţelor acestei culturi; de asemenea este necesară realizarea unor maşini

specifice pentru cnltnra sfeclei.,
.' Hotărîtor fiind, în reuşita cultllrii, modul cum pregătim'patul germi-

nativ. pe un teren bine nivelat din toamnă şi cum executăm semănatul,

este necesar să insistăm ca industria să reali~eze o unealtă care să satisfacă

cerinţele sfeclei şi ale altor culturi asemănătoare. Caracteristicile "seminţei"

(glomerulei) de sfeclă impnn anumite adaptări ale semănătbrilorpneumatice
existente sau chiar construirea unor semănători speciale, Adaptările vizează,

în primul rînd, posibilitatea de a repartiza "sămînţa" la o anumită adîncim,'
şi la distanţa stabilită,

",

Execntarea semănatuluiprimăvara timpuriu, cînd terenul are nn grad
ridicat de umiditate, duce la încărcarea roţilor de tasare cu pămînt, la pa
tinarea acestora şi în final, la o transmitere discontinuă a mişcării la discu
rile distribuitoare. Ca urmare, este ne,cesar să asigurăm transmiterea miş

cării de la roţile de copiere ale semănătorii sau din altă sursă, ce ar putea
asigura o mişcare continuă.

Pentru a asigura executarea semănatului imediat ce terenul permite,
este necesar să se adapteze maşina de semănat în mirişte MCSNc6M, cu care
să se efectueze lucrarea fără pregătirea patului germinativ. La aceasta, este
important să găsim soluţiile privind asigurarea reglării adîncimii de lucru.

Dificultăti mari in re~lizarea densitătii la semănatul sfeclei apar, şi
datorită înfundării orificiilor de la discuril~ distribuitoare, Este necesar să
Iărgim gama de măsuri pentru prevenirea înfundării orificiilor sau pentru
desfundarea lor. Astfel, discurile distribuitoare var trebui să aibă marginea
subţiată şi să fie prevăzute cu orificii tron~onice, s~ se luonte~e ~~ ştuţ

sub camera de depresiune, în dreptul canlerel de egalIzare a preslunll, care
să şe racordeze printr-un furtun la butelia de aer comprimat al tractorului
si care să sufle impuritătile ce înfundă orificiile discului !distribuitor. Prin
~onfecţionareaşi montar~a unui disc paralel cu discul distribuitor prevăzut
cu pinteni în dreptul orificiilor şi care prin intermediul unei CUIne, comandă
pătrunderea pintenilor în orificii, se- va realiza desfundarea acestora.

În cadrul cercetări'lor de agrofitotelmie, se vor aprofunda măsurile
de crestere a energiei germinative a glomerulelor, de răsărire explozivă, prin
'puner~a în contact intim a acestora cu solul, prin prevenirea putrezirii,
aplicînd diferite tratamente (hidrofobizarea), prin drajarea seminţei, fo
losind printre ingrediente şi substanţe cu rol de protecţie împotriva ciu
percilor din sol, substanţe cu rol biostimulator etc.

Se vor extinde măsurile ce pot intensifica procesul de fotosinteză prin
menţinerea în activitate u, inţregului aparat vegetativ, prin aplicarea ex
traradiculară a îugrăşămif,telor cu microelemente, a îngrăşămintelor fo
liare în' amestec cu insecto-fungicide şi a altor substanţe chimice cu rol
stÎululator sau inhibitor, care să ducă la o acumulare cît luai mare prin
fotosinteză şi la o pierdere cît mai redusă prin procesele fiziologice.

Este necesar să se pună un accent mai mare pe măsunle de combatere
a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, aplicînd doze mai mici de substanţe

chimice şi folosind mai mult metodele agrotehnice şi biologice de combatere.
Extinderea suprafeţelor irigate la cnltura sfeclei de zah{lr nece

sită cercetări aprofundate privind momentul aplicării udărilor, normelor
folosite şi tehnica de irigare cea mai economică, pentru a asigura desfăşu

rarea normală a proceselor fiziologice cu cheltuieli cît mai mici.
În general, cercetarea trebuie să treacă la o etapii nouă, calitativ su

perioară, cu' efectuarea de analize de fineţe care să ducă la cunoaşterea I?r~

cisă a fenomenelor fiziologice şi biochimiee din plantă, precum şi a pOSIbI
lităţilor de dirijare a acestora, pentru a, răspunde intereselor producţiei.

În domeniul substa:nţelor dulci 'se va unnări:
- extinderea sortimentului de plante cu conţinut ridicat de substanţe

dulci prin luarea în cultură a noi specii din flora cultivată şi cea spontană;
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extinderea cercetărilor privind folosirea bostănoaselor (pepeni, do·
vleac) pentru extracţia substanţelor dulci;

- trecerea la ameliorarea soiurilor şi populaţiilor existente de sorg,
topinambur, dovleac şi la crearea de soiuri şi hibrizi cu conţinut ridicat
in sU,bstanţe dulci; . .

- stabilirea tehnologiilor specifice de cultivare' a acestor specii pen
tru cresterea continutului Îll substante dulci;

-'- stabilir~a tehnologiilor de ~xtracţie a substanţelor dulci cu randa
ll1cnt si eficientă sporită;

. ~ realiza~ea de maşini şi utilaje pentru cultura şi extracţia snbstan-
telor dulci;
, -,- executarea de experimente În staţia pilot şi determinarea consu-
murilor specifice şi a costurilor de producţie;

- folosirea concentratului "de substanţe dulci Ia prepararea sucurilor
răcoritoare, in industria conservclor, în patiserie etc.;

- stabilirea condiţiilor de transport şi depozitare temporară a mate
Tiei prilne vegetale;

- valorificarea subproduselor rezultate de la plantele cu conţinut in
snbstanţe dulci;

- realizarea de substanţe dulci, naturale, hipocalorice, sub formă de
siropuri folosite in alimentaţia diabeticilor şi a supraponderaliloL

în domeniul extraeţiei zahărului, se vor intensifica cercetările de per
fecţionare a tehnologiei. de obţinere a zahărulni, cu reducerea pierderilor
de zahăr şi a zahărului în mclasă prin:

- reducerea consumurilor energetice în, industria zahărului şi a pro
duselor zaharoase;

- realizarea de utilaje şi instalaţii prototip pentru industrializarea
sfeclei şi pentru obţinerea produselor zaharoase; ,

- perfecţionarea controlului fizica-chimic în industria zahărului şi a
produselor zaharoase etc. _

Permanenta preocupare de ridicare a nivelului profesional, de auto
perfecţionare a cercetărilor din dOlneniul culturii ş,i industrializării sfeclei
de zahăr şi a substanţelor dulci, va asigura realizarea tuturor acestor
sarcini şi obiective răspunzînd astfel, prin fapte, prevederilor din docllmen
tele celui de-al XIII-lea Congres al Parti4ului Comunist Român,

POSIBILITĂŢIDE CREA.RE A. MATERIALULUI INIŢIAL
DE AMELIORARE PENTRU SFECLA. DE ZAHĂR,'

PORNIND DELA. SOIURI ŞI HIBRIZI TRIPLOIZI,
PRIN INTERMEDIUL ANEUPLOIDIBI

DOlNA ARGASEAL.~, M. DI1UTfUU, A,F. BADn;

În lucrarţ: se prezint[t metoda de obţinere de l11aterihl iniţial

de ameliorare diploid, :J'aloros din pUJlct de vedere al capaciUiţii

de sintedt it zahărului, prin utilizarea metodei aneuploidici aplicate
la hibrizi!" triploiâ şi la soiurile anizoploide. .

Prin utilizarea aCestei metode din hibrizii J);: creali pe b"tz;i
de androsterilitate nuc1eo-citoplasmidt se obţin, pe parcursul il.,~

generaţii, descendenţe cu un procent de pinii la 60% diploizi cu
capacitate .ridicat,l de sinteză il zahflrului, utilizabili in l;on·tinuare
ca material iniţial in procesele de ameJjorarc pentrn obţinere de
soiuri şi hibrizi de sfeclrl de zahăr.

Particularit'lţile biologice ale sfeclei de zahăr fac imperios necesară

luarea in studin a unui foarte bogat şi variat material biologic, ceea ce
implică un efort considerabil din partea amelioratorului, în vederea crc5rii
de soiuri monogermc, cu' o bună energie, germinativfl, cu un conţinut" de
zahăr ridkat si o bună dinaIuicrl de acumulare a acestuia, cu efect hete
rosis sporit a(productiei de rădăcini si zahăr, cu rezistentă la atacul bolilor
şi dăunrttorilor,;cuo ~eacţie pozitivă ia măsurile agrotehn'ice aplicate, dc o
mare· plastici"ate ecologică şi uniformitate fenotipică. .

în vederea....creării unor astfel de soiuri este necesar a se porni selecţIa

unor caractere cum sînt productivitatea, conţinutul de zahăr, de la un ma
terial biologic cu o mare variabilitate geneticrl, cu însuşiri valoroase şi o
creditate superioară. Este cunoscut faptul C{l cele mai valoroase soiuri, exis
tente în cultură în ţara noastră, sînt soiurile triQJpjde.,_şi_,auizoploide,-,la

care există o..I.Qlaţk.favorabilrl intre conţinl'tuLde zahăr .şi producţia de
rădăcini:-_.. .

:..--" Existenta a trei şi respectiv patru seturi de crolllOzomi în celulele
somatice la s~iurile amintite, imprimă anumite particularităţi ale meiozei
acestora. Astfel, in cazul triploizilor cei trci cromozomi omologi se pot
imperechea de aşa manier'l încit pot da naştere la trivalenţi. bivalenţi şi

respectiv univalenţ.i. Poziţia kiasmatei la bivalenţi şi trivalenţi in 'C1ia
Idneză va determina anumite configuraţii. :Disppnerea bivalenţilor în zona
plăcii ecuatoriale a fnsului nuclear şi respectiv r~partizareaacestora în ANA
FAZA I are loc la fel ca la diploizi. Orientarea lrivalenţiJor pe fusul nu-
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clear depinde de poziţia centromerilor celor trei cromozomi omologi. În
acest sens, sînt posibile trei tipuri de coorientare: lineară, convergentă şi

indiferentă. Repartizarea cromozomilor în ANAFAZA 1 are loc în functie
de această coorientare. Astfel, în cazul triploizilor, se vor forma grăunci~ri
de polen cu un complement cromozomial nebalansat, ceea ce duce la o ste
rilitate ridicată, foarte puţini fiind viabili, iar o parte din descendenta ce
se formează o reprezintă aneuploizii. '

În cazul tetraploizilor în diakineză, în funcţie de poziţia kiasmatei
cel?r patr~ cromozomi omologi, vor lua naştere diferite tipuri de configu
raţu. Ca ŞI în cazul triploizilor, univalenţii şi bivalentii se vor comporta
în continuarea lneiozei ca la diploizi, iar tetravalenţiise ~or dispune în zona
plăcii ecuatoriale a fusului nucle,!r, în METAFAZA 1, în funcţie de po
ZIţIa centromenlor, dînd naştere la patru tipuri de coorientare: lineară,

convergent'i, paralelă şi indiferentă. Repartizarea cromozomilor în ANA
FAZA 1 se va face în funcţie de aceste coorientări, astfel încît în cazul te':
traploizilor se vor forma atît grăunciori de polen cu un complement cro
Inozomal balansat, cît şi grăunciori de polen cu un cmupleluent cromozo~

mal nebalansat; descendenţa tetraploizilor fiind constituită dintr-un a
mestec de llldivizi euploizi şi indivizi aneuploizi.

De asemenea, literatura de specialitate me~tionează că, în cazul hi
bridărilor 'di~tre fanne euploide, cu un număr {DIpar al setului haploid
de cromozomI: de exe;uplu triploizii" şi formele aneuploide, se. J;0t obţine
desc:udenţl dlplOlZl, III st:-uctura carara au avut loc recombruan genlce
la nIvel crolnozomal, practIc avînd loc un schimb de crolnozomi Între o
formă şi alta. Acest lucru favorizează apariţia unOr constelaţii genice noi,
~a:e. sr~ Î~trunească Î1:suşiri favorabil~ cal~tativ diferite faţă de populaţia
llllţlala dlll care proVlll formele euplOlde ŞI aneuploide.

MATERIAL ŞI METODĂ

În eXBer~enţa noa~tră.s-au luat în studiu soiul anizoploid rOlnâllesc
IvIonocrom ŞI hlbndul tnplOld de provenienţă suedeză Monohil creat pe bază
de androsterilitate citoplastmatică.

.,Di,n sălnînţa originală a sO,illrilor luate în studiu s-au extras probe
medn d1J1 care s-au produs butaşI originali. În anul următor, aceşti butaşi
au fost plantaţi izolat în spaţiu în lojete de cînepă, obţinindu-se sămînţa
generaţiei AN,. Cu această sămînţă S-au produs butaşi AN" procesul decur
gind asemănător pînă la generaţia AN.,. În fiecare an, o parte din sămînta
rezultată din omogenizarea seminţei recoltate de pe seminceri a fost retinută
pentru analize diologice şi pentru verificarea capacităţii de prod'ueţie.

. în ultimul .an, s-a verifi~at în cultură'comparativă capacitatea de pro
ducţIe a generaţnlor onglllala AN•. Metoda de aşezare a experienţei a fost
metoda dreptunghmlUl latlll., '

I S-au. făcut determinări ale producţiei medii pe unitatea de suprafaţă
ŞI al conţlllutului mediu în zahăr al fiecărei variante. De asemenea, s-au

efectuat analize citologice pentru determinarea frecvenţei grupelor euploide
şi aneuploide pe probe medii de sămînţă din materialul semincer destinat
verificării capacităţii de producţie.

,
REZULTATE OIlŢINUTE

"
Producţia de rătlăcini. Aualizînd în tabelul 1 producţiile medii de ră

dăcini şi coroborîndu-Ie cu nivelele ploidice (tabelul 2), se observă la am
bele soiuri O scădere pe parcursul descendenţilor a producţiei medii de r['
dădni, ca urmare a scăderii procentului de triploizi din s{lmînţă, triploizi
la nivelul cărora se nlanifestă efectullnaxim heterozis la sfecla de zahăr. Ast
fel, la soiul Monorom, scăderea producţiei este de cca 15% datorită, in parte,
scăderii procentului de triploizi de la 38,5% la 5%, cît şi scăderii procen
tului de tetraploizi de la 44% la 9~10%.

La hibridul Monohil, datorită formei materne androsterile diploide,
iT scăderea producţiei de răd{lcini este mai drastidi, în prima -generaţie scă

zînd cu peste 60% datorit[, scăderii procentului de triploizi de la 70% la
cca 10%.

Procentul de zahăr hiologic. Din analiz", in general, se observ" o
tendinţă de creştere a procentului mediu de zahăr biologic al populaţiilor

AN, 'şi AN., faţă de martor - populaţia originală, tendinţr, ce s-ar putea
datora noilor "forme apărute ca unnare a recombinărilor' genetice.

La soiul l\fonorom, creşterile sînt semnificative numai la nivelul pri
melor două generaţii descendente, pentru Ca să scadă apoi sub niveluLmar-
torului. '

La hibridul Monohil, continutul mediu de zahăr cunoaste o crestere
distinct semnificativă în gener~tine 2; 3 si 4.'" "

Privite din prisula ambilo{' factori ~conomico-procluctivi, producţia
de rădădni şi conţinutul de zahăr, cele două soiuri luate în studiu se C0111

portă diferit. Astfel, la soiul Monorom (fig. 1), ambele caractere au ten
dinţa de a descreşte pe parcursul generaţiilor AN, - AN., sÎtuîndu-se, în
general, sub media populaţiei originale.

La hibridul Monohil (fig:2), în timp ce producţia de rădăcini, după

o descreştere puternicrt în prima generaţie ANi' capătă o tendinţă de creş

tere, conţinutul de zahăr manifestă de la inceput o tendinţă certă de creş

tere, ajungînd să ,cleprlşească în generaţia AN,} cu aproape 30% conţinutul

mediu al populaţiei originale. '
Procentul"de euploizi (2x ,3x, 4x) şi procentul de aneuploizi (tabe

lul 2 şi fig. 1). In cazul soiului :Monorolll se observă o creştere uşoară a pro
centului de diploizi, precum şi o· creştere. semnificativ{l a procentului de
ancuploizi, cOllcOlllitcnt cu o descreştere a procentului de 3x şi 4x.' Acest
fenomen se datoreazrl faptului că, ambele, forme parentale ale soiului fiind
fertile în populaţie, există În permanenţă triploizi ca sursă ele obţinere a
ancuploizilor dar şi eliploizi şi tetraploizi ca sursrl de formare a triploizilor,
populaţiile descendente aflîndu-se intr-un relativ echilibru din punct de
vedere al componenţei pe fracţii ploidice.
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G";'I' R,raţm . IR. '-1 R. I x % IS'IDUU.j DL ", I ",IR·IR.j x % Is'mn;'-I

TabeJitl·. ·1

DL

'"'"

MONOROM

o 60,0 63,0 63,0 61,5 63,12 100 11,6 13,1 13,8 12,5 12,75 100 ~

ANl 62,0 46,5 57,5 57,5 55,87 88,51 '5%=9,(J2 12,5 12,8 14,0 14,4 13',42 105;25 Y%=lj5
A1'f2 60,0 59,5 58,5 69 61,75 97,82 1%=12,6 12;6 13,2 13,8 14,2 13,45 105,49 1%=2-;20
AN~ 63,0 39,0 59,5 55,0 54,12 85,74 0,1%=17,9 11,7 9,8 13,5 14,9 12,47 97,80 0,b3,11
AN, 53,0 57,0 49 57 54 85,55 o 12,0 11,9 ,10,7 14,6 12,30 96,40 o

MONOHIL

o 84,0 67,5 75 78 76,12 100 11,4 10,1 10,0 11,25 100
ANl 26,0 25,5 22,0 41,5 28,75 37,76 000 5%= 6,~ 12,1 9,8 10,9 11,82 105,06 5%==0;94
AN, 51,0 44,0 44 48,5 46,87 61,57 000 1%=9,0 13,8 12,9 13,1 13,70 121,77 1%:::::),31
ANa 56,0 38,5 50,5 51;0 ~ 49,0 64,37 000 0,14_12,7 13,8 12,2 14,4 15,1 13,87 125,28 0,1%=1,86
AN", 59,0 41,5 49,0 57,0 51,62 67,81 14,7 12,7 15,1 16,0 14,62 129,95 ***

Tabelul 2

Variatia numărului·de. eup10izi şi aneup10izi .1a generaţia .originalăşi în descenderiţele·1~ 4 la.Soiurilc· Monorom şi MonahiI

M O NO R O'M !Il O N OHI L

Origin. ANI AN~

!ttc~N'% 1

AN. Origill. ANI AN2 AN~ AN~
Specificarll Spllcifit:lrll

nr. 1% n•. 1% nrJ% nr. I % nr.1 % nr.l· % nr.1 % nr./. % nel %

Total plante Total plante
analizate 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 analizate
din care: din Care: 190 100 141 100 241 100 173 100 193 100

2x 5 2,5 13 6,5 15 '7,5 41 20,5 18,0 9,0 2x 8 4,2 83 45,0 82 34,0 97 56,0 110 56,9

3x 77 38,5 10 5,0 35 17,5 8 4,0 11,0 5,5 3x 133 70,0 17 9,4 11 4,5 - -, ~ -

4x 88 44,0 9 4,5 21 10,5 10 5,0 19 9,5 - - - - - - - - - - -

---- - -- - ---- - -- - -- - -- - -- - --
Aneuploizi 30 15,0 178 84,0 129 64,5 141 70,5 152 76 Aneuploizi 49 25,8 82 44,9 148 61,5 76 44,0 83 43; 1
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Fig. 4 - Variaţia procentului de dipioizi şi a conţ-inutului de zahăr la generaţia O - AN,
la soiul Monorom şi hibridul MonahiI

Fig. 3 - Variaţia procentului de aneuploizi triploizi, 'tetraploizi şi diploizi la soiul Monorom
şi hibridul MonahiI

In cazul hibridului Monohil, lipsa formei tetraploide fertile poleni
zatoare, precum şi datorită faptului că forma mamă este diploid sterilă,

se observă o creştere a procentului de diploizi în detrimentul procentului
de triploizi; din figura 2 reiese evident că, în ultimele două generaţii AN3

şi AN" formele euploide ale populaţiilor sînt alcătuite în exclusivitate din
forme diploide (fig. 3).

Analizînd figura 4 se observă o interdependenţă destul de strictă între
procentul de diploizi al generaţiilorAN1 şi AN, şi conţinutulmediu în zahăI

biologic al acestora la ambele soiuri luate în observaţie.

Privind prin prisma utilităţii metodei folosite pentru obţinere de ma
terial iniţial de ameliorare, se evidenţiază faptul (fig. 5) că. în timp ce di
ploizii obţinuţi în descendenţele AN1 şi AN, ale soiului Monorom de-abia
ating Un maxim de cea 20% în generaţia AN3 , în descendenţele hibridului
Monohil, din prinia generaţie aceştia ating valoarea de 45%, aceasta cres
cînd în generaţia AN, la aproape 60% din indivizii populaţiei.

Avînd în vedere specificul comportării în meioză a triploizilor şi aneu
ploizilor, există preniisa ca materialul diploid obţinut prin aceastămetodă,

să fie un material valoros, cu o constelaţie de gene mai favorabilă în sensul
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" r' ,

unor caractere economico-prodnctive majore (procent de zahăr biologic,
capacitate de sinteză a zahărului etc.). Faptul că, în cazul hibridului Mono
hil, conţinutulmediu în zahăr biologic al descendeuţilorAN, şi AN4 creşte

concomitent cu creşterea procentului de diploizi din populaţie, pledează

pentru întrebuinţarea acestor diploizi ca material iniţial ,de ameliorare,
care să fie supuşi în continuare lucrărilor specifice privind, creşterea conţi

nutului de zahăr biologic: selecţia în masă, selecţia pe familii, selecţia re
curentă, inducerea de mutaţii, tetraploidizarea fonnelor valoroase, testarea
capacităţii combinative generale şi specifice etc.,

60

Fig. 5 - Variaţia procentului de diploizi în cadrul populaţiilor originale - AN4 la soiul
Monorom şi hibridul 11onohil
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BIBLIOGRAFIE

1. Utilizarea metodelor .an~uploidiei pentru obţinerea de material
iniţial de ameliorare diploid este justificată numai în cazul folosirii, ca
surse de gene, a hibrizilor triploizi de sfeclă de zahăr pe bază de andro
sterilitate, obţinîndu-seîn 2-4 generaţii un procent de 40-.50% 2x faţă

de sămînţa originală,

2. Formele diploide obţinute prin metoda aneuploidiei din hibrizi
triploizi pe bază de androsterilitate necesită testarea capacităţii combina
tive generale şi specifice pentru determinarea coeficienţilor de ereditate.
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POSSIBILITIES OF OBTAINING INITIAL MATERIAL FOR
SUGAR BEET BREEDING, STARTING FROM TRIPLOID
HYBRIDS AND VARIET,lES BY MEANS OF ANEUPLOIDY

B03MO)l(HOCTI1 C031l,AI-IH5I HCX01l,HOro CEJJE KU,HOH
HOrO MATEPHAJJA CAXAPHOi1 CBEKJJbI HA
OCHOBE TPHDJJOH1l,HbIX COPTOB H fHI3PH1l,OB C

, DOMOliIblO AI-IEYDJJOYI1l,HH

TI paVOTe npUBO,iJ;UTcn MeTO;a; nOJlylJCIJIUI I-ICXOţ!;Horo ,iJ;Hn.TIOIf;rJ;Horo CCJlel{UHOHItOrO MaM
repHaJla, ueHHOro D OTUOlllel1lm cnoco6110CTH C1UlTCTH3IIpOBaTb caxap, nyTeM npI1!11ellCHII5I
IIIe"foga aHeyOJ10n;rJ;llIl, nplnl~fl5IellJoro I( TpnnJIO,[{Hf:,illl fIJ6pHALlM II alIU30nJIOH.u.Hhl~1 copTaM.

.. nyTeM npHMeue~~II5I 3Ţoro IIleTo,ll,a, H3 c03;rJ;aHHbIX Ha 'OCl:lOBe UHTOII.1Ja3MaTHlICCl{oii !IlY}l(c~
J{()U CTCpIIJI~1I0CTJ-I TpOllllblX fII6pII]:I;oB, Ha npOnDli:ellllH J.IeTblpex OOIW_1CIlHii C:l>IJIII nOJIYlJCllbI
1I0TO/lICTua, CO;II;cpJli:all.l,l-Ie;rI;o 60% AllnJIOII~.on C BbICO!Wli cnoco6HoCTbIO CJIJlTCTll311pOraTb ca:xap,
KOTopbIe MOIlmO llCIJQJIb30IJaTb B AaJlbHCHIl1CM il 1(a4eCTBC }lCXOAHOro lIlUTepnUJIa B npouecce
!:;(?JleKllllll liP. nO.!ly4CiJIIe COpTOB 11 rnGpllgoB caxapHQlI CBCI(JlbT.

DU MATERIEI:, INITIAL
BETTERAVE A SUCRE

CREATION
POUR· LA

POSSIBILITES DE
D'AMELIORATION
PRENANT COMME POINT DE DEPART DES VARIETES
ET DES HYBRIDES TRIPLOIDES PAR L'INTERMEDIAIRE

DE LA METHODE DE L'ANEUPLOlDIE

,
The paper presents thc creatioll lUcthoel of initial diploid brecding material, lIaluable

as the sugar synthesis capaeity concerns, by me.:LllS of aneuplciiely method applicd to the tri~

plaieI hybrids aneI ta the, anisoploid varieties. '
Using thi5 method, irom the hybrids Jx developcd an cytoplasmatic malesteriHty basis,

during 4 generations, descendants Irom which up to 60% are dipInie! have becn obtained.
They O\yc a high capacity of sugar synthesis and can be tlsed futille:r as initial material in
the breeding process f?r tbc dloelopmcnt of new sugar bee1 hyhrids and 'Farietics.

Res1I1ne

L'ouvragc presente la mcthode cl'nbtcntion du materieI initial diploYde (l'amcli6ration,
important du poiut d~ vue de 5(1 capacite dc syntlH~tiscr le suere, en utilisant la m6thode
aneuploide appliquee aux hybrides triploides ct aux variet6s anysoploides.

Par l'utilisation de cettc methode OII obtiel1t, en partant des hybridcs 3x, crees a base
d'alldrosteri1ite llUl:?leo-cytoplasmatique, aprcs quatre generations, la descendence dans UllC

proportion de 60% de diploides ayant une capacit6 CIevee de syuthese du suere, hybrides utili~

sablcs par la suite comme materiel di.ltls les pTQcesSus d'ameJioration pour obtenir des variet(s
ci' des hybTides de betterave a sucre. •

MGGLICHKEITEN ZUM ERI-IALTEN VON AUSGANGSMA
TERIAL FUR ZUCKERRUBENZUCHTUNG AUSGEHEND
VON TRIPLOIDEN SORTEN UND BYBRIDEN MIT HILFE

DER ANEUPLOIDIE

Z Itsammcllfassung

In der vorliegenden ArLeit wird clic Erhaltl1ngsmethode 'Ion diploidem Ziichtungs
.l1l6gangsmatcrial,.l11it wertv-aUer Kapazitat \Ton Zllckersynthcse, dargestcllL Dieses :Matcri[11
wui-de mit Hilfe der an elen triploiden Hybriden und anisoploielen SOrten ange'....endetell
Allcuploidiemethode erhalten.

Durch VerwCJldullg dieser Methode, aus den Hybriden Jx, die mit Hifle VOI) zyto~

plasmatischen Mannlichsterilitiit gezuchtet wurdcn, erhiilt man in 4 Generationen Nach
kOmmCJ1, dic bis zu 60% diploid Bind, riie cine hohe Kapazităt von Zuckersynthesc hesi
tzen und dic ...veiter als Ausgangsmaterial HiT dic Zi.i.chtllng von ueueu Zuckerriibcnsorten
und - hybriden 'J"erwcndet werden kOlll1cn.
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VARIAŢIA UNOR COMPUŞI CHIMICI ŞI INDICATORI
DE CALITATE AI SFECLEI DE ZAHĂR îN RAPORT

CU DENSITATEA PLANTELOR

P. ŞTEF.:i.NESCU, GI-I. CLOŢAN

Lucrarea analizează influenţa,_densităţii plantelor, cuprinsii
între 75000 şi 220 000 plante/ha, asupra greutăţii rădăcinii, pro
ducţiei de 7.ahăr alb şi asupra unor compuşi chimiei din sfecla de
zahăr (potasiu, sodiu, N':""- aminic ,şi zaharoză) ş"i implicaţiile

asupra fabricării zahrtrului. S-au stabilit rcgre:o;iilc polinomiale de
ordin multiplu pentru modelarea influenţei densităţii populaţiei

asupra indicatorilor de mai sus. Modelele stabilite au avut proba
bilitatea de simulare a variaţiei valorilor reale, probabilitate cu
prinsă între 50 şi 97%.

S-a constatat că densitatea care a dat cele mai bune rezultate
este cea cuprinsă intre 80000 şi 100 000 plante/ha.

Densităţi1e mai mari de 120 000 plante/ha au influenţat, in
majoritatea cazurilor, calitatea tehnologică şi productivitatea
sfeclei de zahăr.

în caarul Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfeclei
de Zahăr, Braşov, au fost întreprinse cercetări experimentale în vederea sta
bilirii, in lumina noilor cerinţe, influenţei densităţilormari asupra produc
ţiei şi calităţii sfeclei de zahăr.

La sfecla de zahăr cerinţele calitative devin hotărîtoare pentru indus
tria prelucrătoareşi ii stabilesc condiţiile economice de luCJ;u. Aceasta deoa
rece aproape toate costurile aferente fabricii de zahăr sint proporţionale cU
tonajul sfeclei prelucrate şi mai puţin cu zahărul produs.

Dar, aşa cum au evidenţiat numeroşi'cercetători, calitatea sfeclei nu
este un caracter simplu, care poate fi definit printr-o singură valoare canti
tativă. Ea este o combinaţie a unor aspecte fizice, chimice şi de altă na
tură, care, afectind randamentul zahărului sau al unor subproduse, conduc
la reducerea costurilor de fabricaţie.

Pe această linie'se poate spune că principalele obiective ale fabricii
de zahăr, pe care cultivatorii, cercetătorii şi alţi factori care se ocupă cu
asigurarea materiei prime pentru unităţile de industrializare sînt datori să

le cunoască şi să.le susţină, sînt: extracţia zahărului cU randamente maxi-.
me (D evi 11 e r s, 1984); producerea unui zahăr de calitate (O 1d fiei d.
1974) şi (Ve r h a a rt, 1962), realizarea unor cheltuieli cît mai reduse.
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Tabelul 1

Suma temperaturilor şi precipitaţiilordin perioada de vegetaţie a sfec1ei de zahăr in zona Brasov
in anii 1981-1983, '

1983H>8"1981 -

I I
I

I
Luna

I
zile

I

suma suma zile suma SUma zile suma Sl!ma
veget. tempo jlredp. ",et. I tempo prccip. \'egct. tempo ]Jreeip.

aur (cC) '(mm) aer (ce) (mm) aer ("C) (mrn)

I

IV 19 132 35 20 107 39 21 244 57
- --

21v 31 370 57 31 448 31 455 39
~-----

VI 30 541 127 30 491 97,1 30 456 133
--~--------

VII . 31 518 152 31 51.3 134 31 560 67--
VIII 31 516 15 31 jj3 129 31 j20 115

-: ----
IX 30 416 67 32 494 37 30 420 16-------
X 20 222 36 19 182 6 10 88 24--

SUl\IA 192 2715 489 192 2788 463 184 2743 451

74 000 (D, ), 88 000 (D2J. 111 000 (D3) , 148 000 (D 4) si 222 000 (D,) plante
recoltabile la hectar. '

Tipul de. sol a fost humico-semigleic· cu textură mijlocie şi un pH
neutru, bine aprovizionat în NPK şi avînd nivelul apei freatice la J
1,5 ill. Planta prenlergătoare a fost orzoaica. Lucrările de bază si lucrările

, de primăvară-vară au fost Tealizate în intervalele considerate ~ptime, în
conformitate cu cetinţele tehnologiei de cultivare specifice zonei. S-au apli
cat 600 kg îngrăşăminte complexe (2 : I : O) şi 200 kg sare potasică la
hectar. Recolt.area s-a realizat la datele de 20.X.1981, 19.X.1982 si res-
pectiv 10.X.1983. '

S-a efectuat interpretarea statistică prin analizele variantei si core
laţiei stabilinclu-se regresii polinomiale de ordin Iuilltimplu, 'care să
modeleze cît lnai apropiat fen01nenele reale.

Metodele de analiză chimică şi de estimare a calitelţii tehnice în raport
cu compoziţia chimidt au fost cele utilizate curent în acest domeniu. Conti
nutul de zahăr alb s-a calculat cu o regresie lineară stabilită de Steiii-
nescu şi colab. (V li k o v, 1958 -- 1959).' .

Datele nlcteorologice luate în studiu sint cele cuprinse în tabelul 1,
elin care se fCluarc;l repartizarea asemănătoare a sumelor temperaturh medii
a aerului şi precipitaţiilor în cei trei ani 'experimentali' (2715 - 2788°(,
respectiv 451-489 l/m') pe durata vegetaţiei sfeclei, valorile lor putind
fi considerate ca nonl1alc. Se remarcrt de asenlcnea, ca un fenomen general
al celor trei ani, cantitatea mare de precipitaţii (127-152 l/m') din lunile
iunie şi iulie. Cele mai secetoase luni au fost august în 1981 (15 mm), mai
în 1982 (21 mm) şi septembrie în 1983 (16 mm).

În condiţiile pedoclimatice din zona Braşov, s-a urmărit, între anii
1981 si 1983, influeuţa densităţii unor populaţii de sfeclă de pMr ain 4
soiuri' româneşti: Stupini. (S,) - soi monogerm diploid, Braşov (S2) ~ soi
plurigerm uiploid, RPM 519 (S3) - soi !nonog:r,?- poliploid şi Polirom (S~)
_ soi plungerm pohplold. S-au stablht J graduan de denSItate a populaţIeI:

MATERIAL ŞI METODĂ

. în toate aceste obiective materia primrt, sfecla de zahăr, inten:ine
cu influenţe a căror pondere, deşi diferită, este determinantă.

Ceripţe1e f~bricilor de zahăr în privinţa materiei prhne sînt următoa

rele:
_ referitor la caractere fizice şi anatomo-morfologice: greutatea

în jurul valorii de 900 g (Popovici şi colab., 1972); formă tronconică

scurlă şi groasă, diametre între 7 şi 12 cm şi raportul diametru/lungime de.
1/2, cu colet rotunjit, ca~e asi~ur~'t ~ b~1l1ă. re~zistcnţă .l~ m.~niI?ulare.; ~u
prafaţă netedă cu şanţun puţm admcI; hpsa de ramlflcaţu ŞI de sem.m
ceri; tesuturi vasculare puţIn ftbroase ŞI lemnoase (R a S fi li S 1 11,
W i k l'u n g, 1962); lipsă de spărturi; sfecle sănătoase fără vătămări me
canice sau microbiologice şi fără ţesuturi necrozate (D evi 11 e r S , 1984;
Oldfield,1974); .

_ în privinţa caracteristicilor fizica-mecanice ale sfeclei de zahă;;
rezistentă la tăiere între 0,8 si 1,4 kg . cm/cm'; modul de elasticitate
între 65 si 140 kg/cm' (V u k bv, 1958-1959); "

_ r~feritor la compoziţia chimică: conţinut de zaharoză cît mai ridi
cat (peste 17%);. conţinnt d~ .impurităţi solubile (K, Na, inv~rt, rafinoză;
aminoacizi, betamă etc.) CIt mal redus; coeflCleut de alcahl1ltate (moh
K -j- Na/moli N - aminic) ma'i mare de J ,8: cantitate nlinimă de zaharoză
în sucnl celular 87%; coeficientul MZ (zahăr în melasă/zahe,r alb) sub 25
etc. (Devillers, 1984; Oldfield, 1974;Verhaat şi Old-

· fie 1 ci, 1962; B u r b a; 1971; Ram u s o n ŞI W Jld u n d, 1962;
\Vleninger şi Kubadinov, 1971; Ştefănescuşicolab.;

1981). l' d' d f . f' ti'" 1" .
Există o IUli htu Iue e acton agro ltO e lnICl ŞI cea OglCI care lll-

fluenteazrt calitatea., Dintre aceştia, o contribuţie de10c neglijabilă o arc
densitate" plantelor. Despre influenţa densităţii asupra producţiei şi cali
tăUi există numeroase cercetări care evidenţiază că densitatea optimă de
cultivare la ,sfecla de zahăr Jn unele ţări europene este cuprinsă între
74 000 şi 100 000 plante/ha (P o p o vie i şi colab., 1972). Opţiunile se

· indreaptă către deusitatea de 80 000 plante/ha. Aceste cercetări nu se ocupă

de populaţiimai mari de JID 000 plante/ha.
. Referatul de faţă îşi propune să aducă unele completări. la cercetările

· care' pri\'csc'inUuenţa dcnsităţilor şi, în special, a deu,sităţilor mari asupra
unor caraCteristic;i fizica-chimice cu aj~torul cărora se, estimează actual
mente calitatea sfeclei de zahăr: .
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Greutatea medie a rădăcinii (fig. 1) scade pe 'măsura cre~t,:,rii
densitătii populatiei. Scăderea medie este de 2.3 g pentru creştereadensltaţll
cu 1 000 plante. Pină la 120000 plante greutatea rădăcinii scade mai mult
(5 g/1 000 plaute) decît În intervalul de 110000 - 220 000 plante (1,5 g/
1 000 plante). Diferenţieriledintre soiuri se menţin aproape la oac:laşlUlvel
la toate densităţile. Soiurile monogerme au avut greutatea radaclll." IJ.Ial
mare ca cele plurigerme la toate densităţile,. diferenţele hllldsem':lf!catJvc
si distinct semnificative. între soiurile diplolde ŞI cele pohplOlde dIferenţele
~esemnificativeau fost În favoarea celor poliploide (fig. 1).

Conditiile climatice anuale au influentat semnificativ greutatea ră
dăcinilor (fig. 2). Condiţiile cele mai fav';rabile. d~zvoltării răd~cinilor
s-au Înregistrat' În anul 1981. în acest an, cu preclpltaţll norm,:Ie In luna
mai si foarte abundente În lunile iunie si iulie, greutatea rădăcllulora avu t
valo~i cu 75 - 180 g mai mari decît ÎI; 1982. Tendinţa de scădere a greu-

I
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Fig. 1 _ Variaţia greutăţii medii a rădăcinii de sfeclă de zahăr în
raport cu densitatea plante10r (Braşov)

1907U

Fig, 2 ~ Variaţia. anuală iL greutrLţii medii a rădăcinii de sfcc1U
de zahăr în raport cu densitatea plantclar {Braşov)

tătii, pe măsura cresterii densitătii, se mentinc. Variază aIllplitudinea SC;t

de~ii, ea fiind mai mare În anul favorabil (2,8 g%o plante faţă de 2: 1 g%o
în anii 1982 şi 1983). .

~e poate considera că densităţile care au asigurat greutate bun" pentru
prelucrarea industrialăau fost cele cuprinse Între 70000 şi 110 000 plante/ha.
Este cunoscut d sfeclele cu greutate redusă au o suprafaţă mai mare. A
ceasta conduce la creşterea impurităţilor aderente, a proporţiei coletului
faţă de rădăcină şi scăderea rezistenţei la vătămări mecanice. Datorită

acestor factori, costurile legate de transportul, depozitarea, spălarea, tă

ierea sfeclei şi extracţia zahănl1ui, care sînt pozitiv corelate cu tonajul
sfeclei prelucrate, vor fi mai mari. Creşterea influenţei coletului în preln
crare la densităţi mai mari de 100 000 plante, afectează negativ şi randa
mentul de zahăr alb din fabrica de zahăr, datorită continutului mai ridicat
de compuşi chimici melasigeni din coletul sfeclei. '

Regresia polinOlp.ială de gradul 4 a modelat cu probabilitate destul
de mare (81 %) curba de variaţie a valorilor medii experimentale cu predi
lecţie la densităţi cuprinse Între 75 000 - IOD 000 plante/ha.

2. Producţia de zahăr alb reprezintă produsul Între producţia de rădă

cini la unitatea de suprafaţă şi conţinutul de zahăr alb din sfeclă.

S-a înregistrat o creştere, medie a producţiei de zahăr alb de 150 kg/ha
atunci cînd densitatea plantelors-a mărit de la 75000 la 110000 plante,
densitate la care s-a obţinut dealtfel şi' maximUln de producţie (6,3 t/ha).
La densităţi cuprinse Între J 10 000 şi 220 000 plante/ha producţia de zahăr

alb a şcăzut nesemnificativ de la 6,2 t/ha la 6,1 t/ha.

•

210

o
li':-_---

190170\50

B Volorlle c(l\cula\e

G Slupini

m Braso'!

rn RPM ,519

IT] Polirom

•B Va\ord e medii experiment;! le

130110"

1 Ol 5"10

o
+
x\

\
,\

70

?So

ProbabIlitate' 61,]"/0

c

,~ 500
'0

'- 450
o

ii 400

E350
o.
g 300
il
0'5'250

700

LEGENDA
COEFICIENTil DE REGRESIC'"

Q. 77379'1O-~ X

O.358~3. to-~ X2

_0,/,,2146·10-
5
.X3

0,10399>10-7.'..,;1,

600

"""



38 P. ŞTEFANESCU ,şi GH. CLOŢAN CALITATEA SFECLEI IN RAPORT CU. DENSITATEA 30

C:OEF1CIENTiI DE RE3ilE::::O:

6,577"·

1 D L "'10

6.677"
6,780'

6.301)(JI

6,018

5,7~O

03

Tl 7.270

"
] 55

, I-,71l--~-'9rO~-"r,l--'''''.-,T3r~-~'1S-0~-"ro--'-,T90-r-"2l0-

l)

"''~

.,
"; 'i

8' !j'1

C·

-~ G!i

T! De 5'/.

B \'ator,l~ dd exp"r1m

B '/ulorl1e calculate'

~ St"f"r1.I

W 3'Il';;OV

m RP)·1 SI9

IT] P,;,IJr-1m

+
+

"

+

x

+

-Q38770·~O-3.X:'

O 13.8~':8 '10-~ X'

LEGEN DA

Fig. 3 - Variaţia producţiei de zahăr alb a :;fcclci de zahăr, in
raport cu dctlsitate<l plantelo!" (Braşo'/)

Comportarea soiurilor (fig. 3) a fost diferită sub acest aspect: la so
iurile lllonogennc producţia de zahllf alb a crescui de Ja 5,1 la 6,2 tjh;J.,
in timp ce la soiurile plurigermc ea a sdiznt de la 7 la 6 t/h~, pc măsura

sporiIii uensit"ţii plantclor de la 75 000 la 220 000 plante/ha. Intre somnle
eliploide şi cele poliploidc nu au eXIstat dIferenţe seml11frcatr\'c. Cea mal
mare producţie de zahăr a avut-o, sOlul: Braşov la dcns1ta,tea de 74 OQO
(7,2 t/ha), dar comportarea medic mai bnn" a avut-;:> soiul Polirom, ear.e"a
dat producţii constant peste 6 t/ha la toate graduanlc de denSItate; ?C,,
derea cea mai semnificativă de producţie, în raport cu creşterea densItaţll,
s-a inrcgistralla soiul diploielplurigenn Braşov (10 leg zahăr alb %" plante)
si la soiul poliploid plurigenn Polirom (5,8 leg %0)' .
., Conditiile climatice anua'le (fig . .:j) au avut şi în acest caz o influenţ{l
cOllsidcrabilrl, di-terenţicrile dintre producţiile celor 3 ani 'ex.perimental~
fiind semnificative. În annl 1982 producţiile de zahăr alb au fost cele mal
rnari, situîndu-se Între 6,6 tjh şi-7,2 tjha, CU peste 1,5 tjha mai l11Ult decît
în anul ,t"983, care a avut producţiile cele mai scăzute. Situaţia se datoreşte
producţiilor mari de răeI,"eini (inUc 48,3 şi 52,6 t/ha) din anul 198: cu
6,1-10,6 t/ha mai mari decît În 1983 cînd s-au' ÎnregIstrat cele· mal scazute
producţii de rrldtlcÎni.

,
Fig. 4 - Variaţia anuulit a producţiei de zahUr alb a s!'cclei de

zah;ir în raport eli deIlsitate<t planteior (Braşov', 1981- .198.1)

Regrcsia polinomială de gradu'l 3, a modelat relativ bine curba 1'ea1:1
medic, dar abate:ile individuale ma;i, faţă de ·medie, au făcut ca probabi
litatea modeluluI S:l fIe doar 70 %

, Prinderea influentei unor interactiuni
şi a altor factori ar conduce la sporirea fidelităţii mod~Iării. '

3. Conţin:rtul de zaharoză din sfeel'l este cel care in proporţie de peste
90% determ1l1a randamentul d1l1tr-o fabrică de zahăr.

Urmărindu:se \'ariaţia lui În raport cu uensitatea pl'l!1telor (fig. 5) se
observă că, la tnplarea densităţii valoarea conţinl}tului de zah:lr s-a menţi

nut relativ constantă l'n jurul valorîi de 17,1 oS. Tendinta r:lmîne aceeasi
la toate soiurile cn excepţia soiului RPM 519, care la uen~itatea de 220 000
plante/ha a avut un conţinut de zaharoză de 17,32"5, cu 0,7°Smai mare
elecît cel de la densitatea de 75 000 plante/ha.

La densităţile de 150 000 şi 220 000 plante/ha există tendinţa de
unifonnizare a continutului de zah{lr din sfeclă influenta soiurîlor resimtin-
uu-se l11ai puţin. ' '"

Soiurile lnonogerme au înregistrat valari maxime la densitatea de
150000 plante/ha (17,7°5), iar soiurile plurigerme la densitflţile 90000
110000 plante/ha (l6,8-l7,0"5).

Între soiurile diploidc şi cele poliploide, diferenţele,deşi nesemnificati\'e,
au fost totnşi în favoarea celor poliploide la toate nivelele de densitate.

Interacţiunea dintre condiţiile climatice anuale şi densitatea plante
or a influenţat conţinutul de zahăr în special în anul 1983. în acest an con
ţinutul de zaharoz" la densităţilc ele 150 000 şi 220 000 plan'tc/l", a fost
cu 0,55 şi respectiv 0,76"5 mai mari decît cele de la densitatea de 75000

. plante/ha (fig. 6). .r
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Fig. 7~ Variaţia anuală a coeficientului melasigen al sieelei de
zahăr in raport cu dcnsitatea plantelor (Braşov, 1981- 1983)

în anul 1981 sfecla de zahăr a avut c.onţimitulde zahăr cel mai ridicat
(17,2-17,6"5) la toate densităţile. Cele mai reduse valori ale conţinutului

de zaharoză s-au inregistrat in anul 1983 (16,8-17,1"5).
Datorită abaterilor mari fată de medie a valorilor individuale deter

minate experimental, incercarea' de modelare a variaţiei conţinutului de
zaharoză in funcţie de densitatea plantelor priutr-o regresie de gradul 3
a avut o probabilitate de aproximativ 76% ..

4. Coeficientul melasigen reprezintă cantitatea de zaharoză reţinută

în melasă datorită prezenţei în siropurile purificate a unor impuritrtţi 50- .

lide ce nu pot fi indepărtate in procesul tehnologic. Dintre acestea potasiul,
sodiul, ~zotul aminic şi betaina sînt principalele componente melasigenc,
în funcţie de care s-a calcuiat coeficientul melasigen.

Urmărindu-se variaţia coeficientului melasigen în raport cu densitatea
plantelor, se observă că, în medie, acesta s-a' menţinut în limitele erorilor
statistice intre 2,2 şi 2,4 g zahăr alb % sfeclă. EI variază.după o curbă

av ind un minimum la densitatea de 11 O000 plante la hectar, un maxinmm intre
150 000 şi 180 000 plante/ha şi un punct de inflexi>l>:e intre aceste valori.

Condiţiile climatice anuale (fig.' 7) au avut şi in acest caz o influenţă'

importantă: in anul 1982 s-au inregistrat valorile cele mai reduse la acest
indicator de estimare a calităţii siecle! de zahăr (2,0% sfeclă). iar in
1983 cele mai ridicate (2,6-3,0% sfeclă). Valorilor mari din 1983 se dato
resc in mare parte cantitătilor ridicate de K si N - aminic inregistrate la
sfecla de zahăr În acest a~. ", '

în anul 1983 coeficientul melasigen la densităţile de 150000, 220000
plante/ha a fost semnificativ mai mare (0,36-0,37% sfeclă). faţă de densi
tatea de 75000 plante/ha. Comportarea soiurilor de sfeclă in anul 1981 la
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de 220 000 plante/ha şi 75'000 - 90 000 plante/ha. Dar de aceastrt daUl
coeficientul melasigen la densitatea mare a fost. mai l1lic cu 8,.:) - 11,3%1.

La acest indicator 'de estimare a calităţii sfecIei ecuaţia de simulare
nu a modelat satisfrtcător curba valorilor reale (probabilitate 50%) fiind
necesar, probabil, stl se schimbe forma şi tipul regresiei .

5. Conţinutul de zahăr alb este diferenţa intre conţinutul d~ zaharoz[l
din sfeclă si zahărul ce r~imîne în lnelasrl, reprezentînd la scara reală zahărul

cristalizat J ce se obtine după prelucrarea sfecIei.
Valoriie medi'i nu sint inflnenţate prea mult de densitatea plantclor.

Există tendinţa de creştere a valorilor pînă la densitatea de 1la 000 plante/
ha si de scădere a lor pe m[lsură ce densitatea plantc'1or atinge 220 000
plante/ha. Diferenţele însă nu sînt asigurate statistic.

Condiţiile ped~climatice anuale au influenţat destul de mult. acest
indicator calitativ. In anul 1981 conţinutul de zahăr alb a fost în medic
14,9% sfecl'l, cu 0.46% mai mult decîl în anul 1982 şi cu 0,79% mai ri·
dicat în 'raport cu 1983. -Cu toate acestea, aşa CU111 se obser"ă ~i în figura 9,
în toţi anii de cxperimentare există tendinţa de creştere a conţinutului de
zahăr alb pînă la densitatea de 90000-110 000 plante/ha 'şi de scădere în
continuare pc măsura luăririi densitrlţii planteloL Accastrl tendinţă s-ar putea
'usti . rin lipsa unui spaţiu de nutriţie şi ele fotosintcză corespuI1zrtt<?r
la densitrlţile foar'c lua·,

Inleracţiuneadintre 'soi şi clensitatea p1antelor (fig. 10) a dat diferenţe

semnificative între clensitatea de 220 000 şi ec.a de 75 000 plante/ha la am·
bele soiuri monogei'me şi la soiul plurigerm Polirom. Diferenţele au fost
În favoarea densităţii mari (+0,6* % soiul Stupini. şi +0,8"*% sfeclă la
soiul RPN[ 519), la soinrile monogenne şi a cclei de 75 000 plante/ha (0,6*'/,0
sfeclă) În cazul soiului Polirom.
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Fig. 8 - Variaţia coeficientului melasigcn al sfcclci' (Il' zuJdr, În raport
cu densitatea plante lor (Braşo"J, 1981- [983. '1 soiuri)

acest in.dicator a fost innrs celei din 1983: densilalea de 220 000 plante/ha
a dat sfeclă cu coefic;ient melasigen mai mic cu 0,2% sfecl~ l~ecît densitatea
de 75 000 plante/ha.

În legătură' cu comportarea soiurilor (fig. 8) se remarcă valorile apro
ximativ egale la toate densil[lţile dintre soiurile diploide şi po'lip1oic1e
(2,3-2,4% sfeclă).

Între soiuriJemonogerme şi plllrigerme există însrt diferenţieri în func
tie de densitate; la densitatea de pînă la j la 000 plante la ha coeficientul
~elasigen al SoiUl-ilor monogermc este semnificativ mai mare ca cel
al soiurilor plur,igenne (0,2% sfeclă); la densităţi mari situaţia-se invcrscazti,
soiurile monogerme avînd un coeficient melasigen cu 0, 17~/o sfeclă la densi
tatea de UO 000 plante/ha şi respecliv 0,24% sfeclă la cea de 220000
plante/ha Ulai mic decît soiurile plurigerme. La soiurile plurigerme (Braşoy

si Polirom) densitrltilc luari au influentat foarte semnificathr coeficientul
;nclasigen în raport'cn densităţile de 70~100 mii planle/ha, diferenţcle de
păşind martorul cu peste 10~~. Diferenţele semnificative între densitatea

'.
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Soiurile plurigcnne au avut conţinutul de zahăr alb luai mare ca so
iurile monogcrme (+0,4% sfeclă la 110 000 plante/ha şi 1,1 ***% la 75 000
plante/ha) cu excepţia densităţii de 220 000 plante/ha in care valorile au

-fost egale (13,75% sfeclă). '
Între soiurile diploide şi cele poliploide se observă o diferenţă nesem

nificativă in favoarea celor ,poliploide. La densităţile de 150 000 şi 220 000
plante/ha conţinutul de zahăr alb a fost egal cu (13,8%) la ambele categorii
de ploidie.

Regresia polinomială de gradul 4 a modelat destul de bine curba va
lorilor medii experimentale, probabilitatea atingind aproape 83%. Inclu
derea în regresie a unor tenneni care să evidenţieze şi relatiile reciproce
dintre factori, va spori probabilitatea modelării. ' ,

6. Conţinutul de potasiu. Potasiul este unul dintre principalele ele
mente melasigene, el trecind in proporţie de peste 90% in melasă, unde
reţine in medie aproximativ 3,5 moli de zaharoză pentru fiecare moi de
compus cu potasiu.

Conţinutul mediu de potasiu din sucul celular al sfeclei de zabăr a
avut variaţii nesclnnificative în raport cu densitatea. El a înregistrat

DeflSI~(I'eQ pio;"ltelor ~"recoltare )( '{JDa

. Fig. 11 - Variaţia conţinutului de potasiu din sfecla de zahăr in raport
·'-:u densitatea plantelQf (Braşpv, 1981-1983, 4 soiuri)

valori de234mg/l00 g sfeclă la 75 000 plante/ha, valoareaminimăde 226 mg%
la 110 000 plante/ha şi maximă de 241 mg% g sfeclă la 150 000 plante/ha
(fig. 11). în anul 1983 la densităţile de 150000 şi 220000 plante/ha conţinu

tul de potasiu a fost cu 35,6*** mg şi respectiv 39,7 mg mai mare decit
la densitatea de 75 000 plante/ha. .

Condiţiile pe;!.oclimatice anuale au influenţat destul de puternic acu
mular~tas1Ului in sfeclă, existind diferenţe foarte semnificative la
toate densităţile, intre conţinutul de potasiu. in special intre anii 1982
(cel mai scăzut conţinut' 195 mg) şi 1983 (cele mai mari valori 247-290
mg/100 g sfeclă (fig. 11). .

Variaţia conţinutului de potasiu la soiurile experimentate a fost di
ferenţiată. Astfel, ambele soiuri plurigerme au avut conţinutul maxim de
potasiu la densitatea de 220 000 plante/ha (261 mg/100 g la Braşov şi 254
mg/l00 g sfeclă la soiul Polirom). La soiurile monogerme in schimb, cele
mai mari cantităţide potasiu (244 mg/100 g sfeclă) a fost la densităţile75 000
şi 90000 plante/ha. În amindouă cazurile conţinutul cel mai scăzut (219
232 mg/IOO gsfeclă) de potasiu a fost la densitatea de 110 000 plante/ha.
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Fig. 1"1 - Yarîaţia conţinutului de sodiu din .sfecla de zahilr în
raport cu densitatea p1ante1or (Eraşov, 1981- 1983, 4 soiuri)
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Curba de modeIare (fig. 12) a variaţiei conţinutului de potasiu a avut
probabilitatea de nUlnai 68 % cee?- ce dov,edeşte că variaţia densităţiî nu
poate explica decît in proporţie redusă variaţia conţinutuluide potasiu.

7. Continutul de sodiu din sfeclă contribuie la retinerea zahărului in
me1asă, deo~rece acest elclnent chimic ·,nu poate fi înlăturat în procedeele
de purificare practicate in fabricile de zahăr. Coeficientul său melasigen
variază între 1,5 şi 11, fiind considerat în Iuedie ca avînd valoarea 2,5.

Nu 'aiI existat variatii semnificative ale continutului Iuediu de sodiu
în rap~rt ,cu densitatea piante1or. Se observă. o uşoară' tendinţă de sc'ădere
(1,5 mg/lOO g sfeclă). .

Oşcilaţiile a.nuale (fig. 13) sint de asemenea nesemnificative. Excepţie
face amil 1981 în care continutul de sodîu din sfeclă la densitătile de 90000,
110 000 şi 220 000 plant~/ha au fost cu 3,0**, 3.1** şi respectiv 3,9***
mg/JOO g sfeclă mai mici, in raport cu cel de la. densitatea cle 75000 plante
/ha (14,1 mg/lOO g sfeclă).

'Nici: variaţiile acestui ind'icator, în raport cu caracteristicile SOill
rilor (fig. 14), nu au fost mari. Diferenţele dintre soiurile monogenne şi

·cele plurigerme sau diploide şi poliploide sint in limitele erorilor experi
mentale. Conţinutul cel mai ridicat de sodiu a fost la soiul l<PM 519 la
densitatea de 7.5'000 plante/ha (14,7 mg/l00 g sfeclă, iar cel mai scăzut

·la soiul poliploid plurigerm.Polirom (10,1 mg/IOO g sfecl',).
8. Conţinutul.de azot aminie (fig. 15 şi 16) este dat de cantitatea de

amino'acizi prezenp in: sfeclă şi are influenţe negative importante asupra
procesului tehnologic. a randamentnlui de zahăr din fabrica de zah',r.

/
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Densitatea plantelor a avut 'o slabă influenţă asupra conţinutului de
N ~ aminic la valoarea de 57-61 mg/100 g sfeclă. O uşoară tendinţă de
scădere se observă la densitatea de 90 000 plante/ha.

Diferenţierileanuale ale conţinutuluide N aminjc an fost însă foar- ,
te mari, valorile oscilînd. de~fttJtrg:]Ieclă în 1981 la 97 m 100 g
sfeclă în 1983,-~ordiferenţe anuale va trebui căutată pro aDU---
în in(~~iunea fertUizare x coudiţii pe4sclim' lantă premergă-

toare, tIl1rn.cît djferenţierile dintre sg.i.~t nesemnificative 19. ). -
Singurele diferenţe semnificative datorate creşterii -dens4tăţii s-au

observat la soiul Polirom (cu 10,8* la 150000 şi 11,8* mg/100 g sfeclă la
220 000 plante/ha, mai mult decît la densitatea de 75 000 plante/ha),

in aceste condiţii, regresia de gradul 3 propusă-pentru m<ldehrfea va
riaţiei N - aminic, în funcţie de densitatea plantelor, a avut probabilitate
foarte mare - 97,8%.

CONCLUZII
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o --- - --

1. D evi 1 1 e r 5, P., 1984, Qu'est-ce la qualite? ~ Faeteurs de qualitc inf1uences par la
mccanisation Compte-rendu de ·ne Congres d'Hiver IIRB Bruxelles, pag. 165-
-28. .

2. O 1 d fie 1 d, J .F.T., 1974, Exigences qualitatives pour une fabrication ccollomique eu
sucrerie, IIRB 37(J Congres d'Hiver, Bruxelles.

3. Ve r h a a r t, M.L.A., 01 d fie 1 d J.F.T., 1962, Summary of the proceedings of the
llfh Sess of the CITS, Frankfurt 1960, Elsever Pllbl, Co, pag. 1- 4.

. Sin!etizîndu-se rezultatele experimentale din cei trei ani, pot fi trase
următoarele concluzii:

1. Influenţa densităţii plantelor asupra unor ridic"ri de producţie şi

de calitate a fost, în cazul sfeclei de zahăr, relativ redusă.

2. Se constată că, în general, densitatea cu rezultatele cele mai bune
din punct de vedere productiv şi calitativa fost cuprinsă între 80 000 şi

100 000 plante/ha.
3. Densităţile mai mari de 120000 plante/ha au influenţat în majori

tate" cazurilor îu mod negâtiv calitatea tehnică a sfeclei de zahăr, întrucît
se,nlicşorează gre.utatea si mărimea rădăcinilor, se~J:esc cantităţik.....d.e

coriipuşlmelasigwi,prţCl'iinsi: ].2!:Q.P-ortIa de Impurităti aderţ.IJJe_. Ponderea
mflue~l~gativea caIetului sfeclei asupra procesului de fabricaţie se mă

reşte _Q.?_ as~.!-!!enea în cazul rădăcinilor mici, ale căror caractenstlCirîz:îCO"::
mecanice sjnfd~sem~~~C!-=x~~~.~.:_,_"_. . . .

4, Regresiile polinomiale de diferite grade propuse pentru modelarea
variaţiei unor indicatori chimiei, de calitate şi de producţie au avut proba
bilităţi cuprinse între 50 şi 97%, Calculul probabilităţilor permite să se
aprecieze satisfăcător, pentru fiecare indicator în parte, în ce măsură este
influenţat de variaţia densităţii planteloL
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Fig. 15 ~ Variaţia anu~Hi. a' conţinutuluide N-aminic din sfecla
d(~ zahtlr, în raport CII densitatea plalltelor (Braşov, 1981~ 1983)

Fig. 16 - Variaţia conţinutului de N-aminic din sfecla de: zahăr,
in raport cu densitatea plantclor (Braşov, 1981-1983, 4 soiuri)
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LA VARIATION DE CERTAINS COMPOSES CI-!IMIQUES ET
DES INDICES DE QUALITE DE LA BETTEI<AVE A SUCRE

PAR RAPPORT A LA DENSITE DES PLANTES

L'ou'lrage' analyse l'jnf!uel1ce de la clensHe, des phntcs, comprisc cntre 75--220,000
plantes/ha, sur certa ins composes chimigucs de la. bettcrave [L sune (potasiuJ1I, sodiulll, N~ami
nique ei saccharose) e1' les consequences qui Cil resu1tcnt dans la prodllction du sune. On a
6tabli les regrcssiollS polYIlominales multiples dans lc rlwdclage de l'influcnce de la deI1si1'6
de la population sur les indices mentionnes plus haul. Les modcles etabJis (lllt cu 11ne probu
bilite de simulatiou de la variat ion des valeurs reelJes cQ11lprise cn1'l"e .'50-97(~/tI.

On a constate que la dcnsite optimale pOUl" la productiOll du S11ere est comprisc cnhe
80- 100.000 plantes/ha., '

Les dcnsit6s dcpassant 12o.oon plan1'es/ha ant inf111cncc, dans la plupetrt des cas, la
qllalit6 tec:hnologiquc ct la procluctivite de la !)cttera.'/e;\ :mcrc.

DIE VARIATION ElNIGER CHEIVIISCI-IEN BESTANDTEILE
UND OUALITATSKENNZIFFER DER ZUCKERRUBEN IIVI- .

BEZUG AUF DIE PFLANZENDICHTE

Z IIsall1/JlwfClsSUI/,g

Die _.\rh(;i1' armlysiert den Einflup der Pflauzcnbes1'andesdichte (zwischcn 7500 und
220000 PIlanzen/ha) auI das Gc\vicht der H.iiben, der ProdnktiCJIl 'von \\'cBwcher, aur
einigc chcmische Bes1'alJd{~teîlc der ZuckerriibeIl (l{ali, NatTiul11, N-:\mine l1l;d Saccharolic)
und "diu Folgen auf dic Zucherhcrstcllllug.

Die polinomiualen Eegressioncn "-ron ViclfachsgrarJ fiir die l\'lodcllicrung des Pll[lnzcn~

bestandcsdÎchtecin I1usscs aur -die schou erwiihnten ~ ECllnziffer wurden ·l.)cs.tlll1ll1L Dic
festgcstcllicn Modelle habcn clie Sirnulierungswahrscheiillichkcit dt~r realcn \Verte':ariationcn
gehabt: diesc Vvahrschcilllichkcit l.icgt "l,wÎschcn 50 tlIld,70(%.

Es \\'11n1e IestgestclIt, daf?: dic Diehtc diG dic besten Ergcbnissc gegcbell bat, zwi
schen RO 000 uud 100000 PIlallZClljha.

Dic Dichten von tiber 120.000 PflanzcnjlJa. halJen in dcn 11lcislcn Fălkl1, die tech
llologische QuaIiHit tind Zuckerriibcl1prodllktiviHit beeinfIu~t.

VARIATION OF SOME CHEMICAL COMPOUNDS AND
QUALITY INDICATORS OF SUGAR BEET IN ImLATION

1'0 PLANTS DENSITY

SUlIllHary
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The "paper analy,scs thc influencc of plan1's density (behvecn 75,000 and 220,000 plu.nts
Iha) on some chemical compotlnds 01 ,sugar beet (potassium, sol1ium, N-aminic and saccha~

rose) and the implica1'ions on the sugar manufacturing-. Tbe polynominal regressioJls oI mul
tiple grade were cstablished, in order ta model the inflllence of the population densi1'y ou
the.inclicators mentiolled above. Thcse models hatl 1'118 ;;imnlation probability of 'thc rcal
values lJariiţtion, probability cornpJ'jsed betwecn 50 aw1 97'%. .

.It ·was obscrlJcd tIlat thc density, that ga'lc goot! results ior thc, :;ugar factory, \vas
hctwcell !'îO,OOO and 100,000 plants/ha.

Dcnsitics o'rcr 120,000 plants/ha inflllcnccd, in most of thc cascs" tlw technological
qllality aud 1'1lc sugar bect'producti'li1'y.

B.pa6oTc UllaJlll3HpycTcH BJIIlHlllle rycToTbl paCTetllli'! OT 75 tlO 220 'IbIc.ira - Ha CO)ICP-
,KallHC XHMH'--IeCKllx coc;:J;ulicmIii u caxapBoii CBCI{Jle (IWJlH5I, HaTpI15I,. a1\Il1I1OBOrO a30Ta Il ca
xapo3bl) II Ha BblXO;n; caxapa. Bblsm YCTUUOBJ1CJjbI nOJlllHOlllHaJlbHblC pcrpecclllJ llOp51;l!ia iipaT
HOCTII IIJW MOţ{CJWpOnLtBII51 BJlIl51HH51 rYCTOTbI nonyswUlIll mt Y~(asaHliblC EblWC IIol{U3aTeSlll.
YCTallOBJleHHhle MOţJ;eJlIl HMCJIH p,Cp05ITl-JOCTb IIlOge.TlHpOnfl-tlHH hOJletaIlIlH pea.'1bHb!X BeJlIJlH-JlJ
OT 50 }:ţO 97%. 6bIJIO yCTa.llOBJlCJlO, tITa ryCToTa, npIl KOTOpoii pesy,,'1bTfl,lh! 6bJ.T:IH npllrOJ~HbI!ltlI

I-~JUI caxapllb!x saBop;oB, KO.rICQJICrCH OT 80 000 }~o 100000 paercIIui-i/ra. fycTO"Ja, npCBblW<lIO
ma'tI 120000 'pan,/ra, B 60JJbUJ1JHCTBC C.lIy1laCB oTPHu;:ne.TIbEo EJl115I,1liL Ila TCXIIOJJorJI4eCl\l{C
KallcCTEa II Ha ypOlKa.ilnocTb caxapl-lOii CIJCJ{JlbI.
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INFLUENŢA UNOR FACTORI DE VEGETAŢIE

ASUPRA PRODUCŢIEI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

ŞI POSIBILITĂŢILE DE SUBSTITUIRE A ACESTORA,
IN FUNCŢIE DE DOTAREA TEHNICO-MATERIALĂ

A UNITAŢILOR CULTIVATOARE

Il. POPOVjCI 1

Experienţele au iost organizate in perioada 1981- 1983 la
Staţiunea de c'ercetare şi producţie pentru sfecla de zahtir, Braşov,

pe un sol <Lluvia1-cambic-molic format pe şes alllvo-proluvia1'plau.
S-au studiat epoca de semănat, cpmbaterea chimică si mecanic;1 a
b:nruienilor. mOJ]lţ}!tuLrfu:il.ultl,i, d~~Jţate~anţelor_şi .doza de
îngrrlş_~'9linte cll azot.

Epoca de semănat s-a dovedit LI. fi dependentă de şuma prc
cipitaţiilor din luna noiembrie pinii in momentul semănatlllui. La
un volum de precipitaţii de pest~.-!QQ}!!m, epoca de semiinat va fi
la o siiptăminrL de la ieşirea îr('cîmp. La"precipitaţii sub ·140 nnu,
se va semăna imediat ce se va putea ieşi in cimp. ~ -" _.-. -- ~

Folosirea crbicidclor este obligatorie în zona umedă şi r[lco
roasă. Aceasta nu exclude, ci impune efectuarea unei praşi1e manu
ale pe rînd, executatrl odată cu răritul culturii.

Folosirea seminţei monogerme semănată la 5- 6 cm Între
glomcrule pe rind permite prelungirea perioadei de rarit la 10- 1.'5
zile.

Producţiile cele mai mari se asigură la elcnsiHiţi de.80 .000::""
- lQQ.QOO _plante/ha cind şi mfLrimea 'rădăciniloreste optirll~rpeilt"ru
prelucrare.

Doza de azot de 128 kg/ha aplicată la semănat pc un fond
asigurat din toamnă cu 150 kg/ha azot, 100 kg/ha P 20 5 şi 80 kgjha
1(20 a asigurat producţiile celei mai mari.

În cazul cînd unii factori nu pot fi asiguraţi la nivelul optim
J,'ezultat din datele prezentate, se pot face unele substituiri, conform
tabelelor şi în raport cu disponibilităţile.unităţilor.

Este bine cunoscut că fiecare zonă de cultură a sfeclei de zahăr valori
iică diferit factorii de vegetaţie pe care îi oferă mediul înconjurător, unii
dintre aceştiadovedindu-sea fi determinanţi în stabilirea volumului pro
ducţiei. Se -ştie de asemenea că unii dintre aceşti factori pot fi manevraţi

cu uşurinţă de către cultivatori, realizarea lor depinzînd în cea mai mare
măsură de conştiinciozitatea cu care..se aplică în practică tehnologiile reco
mandate.
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Data C)lCCllUirii

Tabelul 1

Lucrări de prim;'ivară şi dafa executării lor

Factorul D~distanţade rărit; Dj-rărit la 16 cm (,139000 plante/ha);
D2--rănt la 24 cm (92600 plante/ha); D3-rărit la 32 cm (70000 plante/ha).

Factorul E-dozadeazot; E,~64kg/haN;E2-'128kg/ha N; E 3 -192
kg/ha N., ,

Experienţa a avut ca plantă prelnergătoare arzoaica.
Sub arătura de baz" efectuaUtlaadîncimea de 28-30 cm s-au aplicat

600 kg/ha îngrăşăminte binare de tipul 25-17-0 la care s-au ad'lUgat
200 kg/ha sare potasieă.

În tabelul 1 se prezintă lucrăril~ efectuate în primăvară.'

18.03

25.03
.1 1.0.1-7 -:'18_04
12.lD-JO.0'1
16.05-lJ.06
14,OG
29.06
26,09

1983

05_04
08.15-22.04
04.09- 15.05
27.05-23.06
24.-25.06
25_06
04_10

26.03

19821981

02.04
05.03-21.04
27.04
04-09.05
02-22.06
25-27.06
28_06
15,10

24.03- :Nivelat + gr{tpat
- Erbicidat cO'lcomitcnt cu

pregătirea patului genni
ll<ttiv

- Semănat

- Răsărit

- Rărit

- Prăşit manual pe rînd
- Prlisit mecanic
- Rec~ltat

Lucrarea

Cităm astfel factorul "spaţiu ele uutriţie" determinat de densitatea
planţc10r la unitat: de s"upraf~Ft; r~aliza:ea un~i anumite densităţi depinde
de dIstanţa de semanat Intre nndun ca ŞI cca dlI1trc plante pe rînd. Aceasta
din urmă este însă în mare parte hotărîtă de modul Jn care lucrătorul care
prăşeste taie plantele de prisos, 1ăsind la distante egale sfeclele care vor tre
bui sk realize~e producţia; c1ir?inan~a în exces' a plantelor pe rînd duce la
obţinerea UTIUI lan rar, neîncheIat , care va ~a producţii scăzute.

Punerea în valoarea a altor factori cum ar fi "îngrăşăInintele" sau "er
bicidcle" depinde în mai 111ică măsură de cultivator, care, desi stie ce are
de frlcut, nU poate sati~face tchnoIogi~ decît în 111ăsura În car~ (se pun la

, , dispoziţie aceste ~atenalc. .
Experienţ7 cu factori de .ve.getaţie s-au făcut destule, dar acestea aveau

în vedere expenmcntarea unUI smgur factor de vegetatie CUln ar fi de exerll
plu ,;epoca de sem{lllat" sau "lucrări de întreţinere. a' culturii" etc.

Spre deosebire de aceste ccrccUlri 111OTIofactoriale, în luci-area de fată

se prezintă rezultatul unui studiu în care ·s-a avut- în vedeTe combinarea co~
comitentă a cinci factori de vegetaţie.

Seap\lI ~ercetării este dc. a, deter~ni!1~ car: din factori are o influţI!El~,_
Ptep.ondcrent~ asupra 'I'mducţlel ~ra~p..zah'ir,-Bpre a putea astfe~
sţablll care Sll~t ,acţIunIle pnontare ~entnLaslgl!~?:I.lli1JlllUl.~optim,.. capabiI '_
să ducă la obtinerea unor recqlte.l1JCin.

în ace!;şi timp experienţa urmi;:;'şte să stabilească posibilitătile d"
substituire a p.nui factor prin altul? pentru Ci face asiieI fată unor ev~ntuaIe
dificuItrtti de asigurare fI unuia dintre acestia. ', '

~iATERlAL ŞI METODA

Experienţele în cîmp au fost organizate în perioada 1981-1983 la Sta
ţiunea de cercetare 'Ii producţie pentru cnltura sfeclei ele zahăr, Braşov, pe
un sol aluvial camhIc molIc format pe şes aluvo-proluvial plan. Roca mamă
lut/nisip, 'pietriş cu apa freatică înt;e 4 şi 10 m cu dren?-i moderat spre bun.
PnnC1paln mdlcaton agrochimIci smt: pH-p,8 (slab aCId), fosfor mobil 44 7
ppm (aprovizionare bună), potasiu mobil 115,0 ppm (aprovizionare miil~-
cie), indice azot (IN) - 4,6 (aprovizIonare bună). , "

S-au cercetat 5 factori cu următoarele graduări:

Factorul A~ epoca de semănat; Al - cînd în sol se realizează 5... 6'C
$ pe adîncimea 0-10 cm; A2 - după 7 zile; A3 - după 14 zile.

Factorul B - combaterea chimică şi mecanică a buruienilor' B 
tratat cu Ro·Neet :,1- Venzar ,(6 + .1) concomitent cu pregătirea patuÎui ~er
minativ -1- o praşIla mecalllea pe'l11terval; B 2 - Idem -f- o praşilă manuală

pe rînd,; B3 - tratat cu erbicide ca în BI + o pra.]ilă manuală pe rînd (ne.
prăşit pe interval).

Factorul C - momentul răritului; CI - cînd plantele au 6-8 frunze;
C

2
- după 10 zile; C3 - dup;' 20 zile. ,

Dozele de azot s-au aplicat pe sol im~diat după scmănatul fiecărei

epoci. S·a sem'mat soiul monogerm RPlVI 519 la distanta de 5-6 em între
glomerule pe rînd. . ' ' .

Datele climatice pc anii de experimentare sînt prezentate în tabelul'2_
S~au făcut notări privind 'temperatura solului la semănat pe .adînci

mea 0-5 şi 5-10 cm (tabelul 3).
Se observă că în toţi anii, temperaturile solului pe adîncimea 0-5 cm

şi 5-10 cm au fost apropiate între ele şi s-au situat cu 1...3°C în plus fată

de temperatura ~inimă de germinaţie în toate cele trei epoci de semăna't.

REZULTATE OBŢINUTE

În tabelul 4 se prezintă rezultatele .medii obţinute în cei trei ani de
experimentare.

Examinînd influenţa factorului A "epoca de semănat", se constată că

producţia scade pe măsură ce se întîrzie semănatuI faţă dc luinimum de
temperatur;' propus de 5_ .. 6'C. Intr-un singur an (1981) productia a crescut
la rădăcini cu 4, I ,şi respectiv cu 6,2% şi la zahăr cu 10,2 şi 7>10 prin se
măuatul la 7 şi 14 zile după epoca 1. Aceasta se explică prin rezerva
mal mare de apă din sol. atît în perioada de iarnă-primăvar" (167,8 mm),



56 I. POPQVICI
INFLUENŢA. UNOR FACTORI DE VEGETAŢIE ASUPRA PRODUCŢ:EEI 57

Influenţa unor factori de vegetaţie asupra groducţiei de rădăcini şi zahăr..Media 198i-1983

O

Tabelul J

Tabelul '1

Umiditatca la:

5 cm 10

0,2

5,7 100
5,7 100

.5,5 96,5 -0,2

Tcmperatllra "la;

100
98,2 -0,8
97,5 - 1, 1

5 10

2,0

4.),8
43,0

.42,7

La semănat şi

la 10 zilu

Temperatura (0C) !şi umiditatea (%) solului la semănat şi după 10 zile

Rădăcini Zahăr

Variantele P.R. diC P.R. dU.
tlha % t/ha semnif. . t/ha .% tiila scmnif.

--- --------- --- ------
O 1 2 3 4 5 6 7 8

DL 5%

Factorul A - epoca de semunat

cînd in sol se realizeaz{i
5.. ,6°C pe adincimea de
0-10' em
Semănat după 7 zile
semănat după 14 zile

Anul IEpoca I
em em em

.5 aprilie 5,3 5,2 15,5 20,3
1 15 aprilie , 9,2 . 9,1 11,8 19,5

1981 II 13 arrilie 9,8 8,4 11,7 19,6
23 aprilie 9,0 8,1 13,3 21,4

III 21 aprilie 6,4 5,9 19,4 23,5
1 mai 7,9 7,7 13,7 18,5---

1 8 aprilie 10,6 9,5 4,9 10,8
18 aprilie 9,1 8,0 18,9 24,7

1982 II 1.'5 aprilie 7,4 7,9 22,5 26,'
25 aprilie R,9 8,4 23,7 26,9

III. 22 aprilie 7,7 7,4 18,7 25,9
2 mai 7,8 7,7 18,6 24,2---

1 31 martie 7,8 6,8 17,5 20,7
10 aprilie 13,6 13,0 19,3 23,5

1983 11 7 aprilie 8,7 7,7 16,2 18,5
17 aprilie 7,5 6,8 15,9 22,9

III 18 aprilie 7,3 6,9 16, 1 23,4
28 aprilie 16,7 17,0 11,6 19,8
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° 2 3 5 6 7 8 Tabelul 5

Tabelul 6

Producţia de rădăcini (%) şi prccipitaţii1c căzute anterior scrnănatului sfcc1ei precum şi În pri
mele două luni de.la semănat

Influenţa condiţiilor termice aS\l.pra creşterii în greutate a rădăcinilor de sfeclă in ,primele 60
de zile de la semănat (19,82)

Producţia ele răd[lcini 1%) 1 100 100 100
11 104,1 " 94,9 97
III 106,2 " 90,8 97,6

Precipitaţii (mm) 1 XI-31 III 167,8 HS,O 86,1
Preciţ.. Haţii aprilie-mai (rom)

I
91,3 64,5 78,4

Suma temperaturii medii aprilie-
mai (0C) 18,2 20,0 25,3

Hl8319821981EpocaSpec"ificarc

Spccificare Epoca I Epoca II Epoca III,

Data semănatului 8 IV 15 IV 22 IV
Răsărit 4 V 9V '15 V
Interval semănat-răsărit (dle) 27 25 23
Interval răsărire-recoltareaprobei 5 iu-

nie (zile) 33 28 22
UTB de la semănat ia răsărire 33," 88,6 183,7
Idem~semănat-recoltat probe 538,1 515,5 515,5
Greutatea a 100 rădăcini ,(g) 75,6 69,6 33,8
UTB de la semănat la ridicarea probei

pentru 1 g' rădăcini 7,1 5,8 15,2
Producţia (%) 100 94,9 90,8

,
naţia sClninţeÎ' este UlUlt Juai îndepărtatfl de temperatura" optimă decit
aceasta de cea maximrL, fapt pentru care, procesele de creştere slăbesc de
zecÎ de ori I.a temperaturi joase, dar pozitive (Val o v i c h, Gri f, 1973);
se ştie că la sfecla de zahăr tClnpcratura lllinirnă este de 4.:.5°C, cea optin1ă

de 25"C, iar cea maximă de 35"C. De altfel, experienţele iutreprinse la Braşov

au confirmat acest lucru, dClllonstrînd dt prin sCluănatul la distanţe luai
mari pe rînd, epoca optimrt d.-u~mănat este în prilnele şapte zile de la ieşi

re",JQ._"JmP_ (C I o ţ a n, 1977), cu condiţia ca la soiurile monogeIme, ger
-:minaţia să fie minimum 90% (P o p o v ici şi colab" 1979),

-Sepoîexplica p,foQuCtiile mai mari asigurate dD;em,matul iu primele
7 jle de la iesirea în cîmp si rin r" a unitătO]Q[ termice biolog:i-G@ (UTB)
(suma tempera un or me ii zilnice ce depă~esc 10 0 C) acumulate de plantele
de sfeclă In primele 60 zile de la semănat,_dupăcum reiese diu tabelul 6; .
datele se referă la auul 1982 cînd la data de 5 iunie s-au recoltat şi cîntărit

cîte 100 de sfecle.

Factorul B -;- combaterea chimică şi mecanică a buruicni10r

B, - tratat cu Ro-Neet + Ven-
zar 16+ 1) concomitent cu
pregătirea patului gcnni-
nati'T +0 praşi1ă. meca-
nică pe interval 42,5 100 5,5 100

B, Î'lcm + o praşi1ii manuală

pc rînd "2,9 100,9 0," 5,6 10 1,8 0,1 ,
B, tratat cu erbicide ca in

131 -+ o praşiH'l manualâ
pe rînd (nepră,~it pe
interval) 44,0 105,5 '1,5 *** 5,8 105,4 0,3 ***
DL 5% 0,7 0,1
0,1% 1,3 0,2

Factorul C - momentul rttritului

C, cind plantele au 6-8
frunze HO 100 5,7 100

C, după 10 zile 44,0 100 5,7 100C, după 20 zile 4[,5 94,3 -2,5 000 5,5 96,5 -0,2 00

DL 1% 0,9 0,1
0,1% 1,2 0,2

Factorul D - distanţa de ,ărit

D, - rărit la 16 cm (139,000
1100

1

plante/ha) 43,1 5,7 100D, rărit -la 24 cm (92 600
plante/ha) 43,1 100, 5,6 98,2 1-0 1 '00

D, rărit la 32 em

1-0:1 '(70 000 plante/ha) 43,3 100,5 0,2 5,6 98,2 00
DL 1% 0,5 0,08

Factorul E - doza de azot

E, - 64 kg/ha N 41,9

1

100

I
5,50

1

100

I
EiJ 128 kgjha N, 43,3 103,3 1,4 '" 5,60 101,8 0,1 "Ea - 192 kg/ha N 44,0 105,0 2,1 '" 5,7,0 103,6 0,2 '"DL 1% 0,4 0,06

0,1% 0,5 0,1

elt şiîn pri:nele două luni după sem~n"at(91,3mm), precum şi a nnei tempe
ratunmedll luuare a aeru~u! moderata mpenoada semănat-răsărire(l8,2°C),
sItllaţIe,cu totul sclumbata m an111982 ŞI 1983, după cnm reiese din tabelul 5,

Semăuatul fu prima el?ocă in anii cu rezerve reduse ele apă in sol (1982
148 ·m;n ŞI [983-86,1 mm) ŞI la temperaturi mai ridicate (20 şi" 25 YC), acce
lereaza procesele de creştere, intrucit le apropie de optimum cerut de bio
logla planteL Se ştIe că temperatura miuimă la care se declauşează germi-
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., Din datele prezentate reiese că epoc~ 1 de semănat a favorizat acumu
larea pînă la recoltarea probei de sfecle a 538,1 UTB din care numai 33,4
s-au consumat în perioada semănat-răsărire, restul fiind folosit de planta
capabilă să asimileze" la creşterea ei. La această epocă de semănat, greutatea
rădăcinilor a fost de 75,6 g, fiind necesare pentru sinteza unui gram masă

rădăcini 7,1 UTB, Apropiat'e de datele epocii 1 sînt cele din epoca II, unde
pentru 1 gram rădăcini au fost necesare 5,8 UTB. Plantele răsărite prin
semănatul în epoca III, au avut nevoie de 15,8 UTB pentru producerea unui
gram de masă rădăcini" deoarece din 515,5 UTB acnmulate, 183,7 (35%)
au fost consumate în perIoada de semăllat-ră,Sfirirecînd planta nu asimileazrL

Decalajul în creştere s-a menţinut pînă la recoltare, productia des-
crescînd "în aceeaşi ordine. "

Analizînd ·efectul factorului B "combaterea chimîcă' si mecanică a
buruienilor" se constată că rezultatele cele mai bune, atît la: productia de
rădăcinicît şî la cea de zahăr, le-a asigurat tratamentul cu Ro-Neet +Venzar
(6 + 1) completat cu o praşilă pe rind efectuată odată cu răritul culturii
(spor foarte semnificativ şi economîc de 1,5 t/ha rădăcini şi 0,3 t/ha zahăr),

De altfel, se consideră că folosirea erbîcidelor în zona umedă ca mijloc
de luptă contra buruienilor apare ca strict necesară, cu atît mai mult cu
cît după cum arată V u Il i o u d şi colab, (1974) sfecla nu poate concura
buruienile timp de două luni, perioadă în care frecventa ploilor faee uneori
imposibilă intrarea în cîmp pentru executarea praşilelor'mecanice.Important
este'să se folosească erbicide de mare eficacitate cum ar fi Venzar, care s-a
dovedit a fi activ pînă la 90 zile (B o r o n a, 1975) şi Ro-Neet, a cărui

acţiune se prelungeşte pînă la patru luni (D a vid o v şi colab" 1975):
Aceste rezultate duc la/concluzia că în cop.diţiile zonei umede, lipsa buruie
nilaT din cultura sieclei de zahăr, situaţie ce se poate asigura prin folosirea
e:bicidelor, prezintă mai mare importanţă qecît afînarea solului ce se rea
lIzează prin praşile efectuate pe interval. In toţi anii de experimentare,
În a doua jumătate a verii au apărut unele buruieni, destul de rare, care au
fost înlăturate, cu uşurinţă prin plivit.

Momentul răritului (factorul C), a,şa cum arată rezultatele, se poate
întinde pe o perioadă de ·zece zile de la data începerii lucrării fără a duce
la scăderea producţiei, şi aceasta datorită faptului că s-a folosit un soi mo
nogerm genetic, semănat la 5-6 cm pe rînd, ceea ce a JavorizaLcreşter.ea

ul1()L:Rlant~ingyl:!JJ:: suficient de" cţi?tantate Între ele, a, căror ]ildăc;ini, nu
s-au· interferat_ŞL!!.lLall."Îoi;Cd."raniate-I1~irirKiH:-Esfe' 'ceunoscllt, de. altfel,

, dunul din_ava.l1.!ajele folosirii sOlUrilor monogerme semănate la'distanţe
mai mari pe rînd, este şi posibilitatea prelungirii perioadei de--rărit
(PO'po vi ci, 1970),---'-c _.-_. C -. -.- --- -----._

în medie pe cei trei ani de experimentare, densitatea plantelor (fac
torul D) a asigurat cele mai mari producţii de rădăcini şi zahăr la ha la un
număr de 139000 plante/ha, fiind totuşi foarte apropiate de cea din vari
antele cu 92 600 şi 70 000 plante/ha,

Se consideră că trebuie optat pentru densitatea de 80000-100000
plante/ha, densitate care răspunde şi cerinţelor pentru recoltarea mecani
zată, favorizînd -in acelaşi timp realiza:rea unei mărimi optime a rădăcinilor.

care asigură obţinerea unor tăiţei de ca_litate, cu rand~m_ent superio: ~a
difuzie, La această densitate recomandata ŞI aderenţa pammtulUl la rada
cini este mai redusă decît în cazul unor densităţi mai mari, ceea ce micşo
rează cU mult impuritătilemateriei prime, reducînd astfel cheltuielile"oca
zionate de transportul 'şi spălarea sfeclei (D evi Il e r s, 1984),

Urmînd preceptele lui H e r b e r ~ ,( 1974), c~re _re::o~andă ~sigur:area
unei nutritii forte la începutul vegetaţlel sfeclel ŞI slaba catre shrşlt, mţe
legînd pri~ aceasta că pînă cel tî:ziJl' la a 60-a zi de la s~măna~ ::ă se asigure
plantei necesarul de substanţehranItoare pentru producţiadonta, fact~rul E
"doze de N" s-a aplicat imediat după semănat, pe suprafaţa solulUI, sub
formă de azotat de amoniu,

îngrăşămintele cu azot au asigurat în toţi anii de experimentare spo
ruri foarte semnificative şi distinct semnificative, atît la producţia de ră
dăcini (102,9-105,9%) cît şi la cea de zahăr (102,4-104,9%), ceea ce se
reflectă şi în producţia medic pe trei ani: 103,3% şi respectiv 105,0% la
doza de N

128
şi N102 la rădăcini şi 101,8% şi 103,6% la aceleaşI doze la pro

ductÎa de zahăr,

, Pentru a putea aprecia valo~rea de substituire a unor combinaţii de
factori s-au ales acele interactIUnI tnfactonale, care aU aSigurat producţll
semnificative de zahăr. De rem~rcat că pe prilnulloc'se situează interacţiunile
dominate de factorîi A "epoca de semănat", cu graduarea A, "semănat la
7 zile de la ieşirea în cîmp" şi factorul B "erbicidat + praşilă" CU graduarea
B

3
"erbicidat + o praşilă manuală pe rînd" (tabelul 7),

Tabelul 7

Interactiuni <trifadoriale semnificative cu cele mai mari producţii de zahărjha

-'1 H5t1ăcini

I
Zahăr

IntllraCţiUlle<~
Iba I % t{ba I %

A:iB3C;t 46,1 100 6,1 100

A2B3C:l 45,7 99,1 6,1 100

A,B,E, 45,4 ' 98,5 6,1 100

A2,B:\D3
' 45,J 98,2 6,0 100

A2B3D;t 44,6 96.7 6,0 100

A,C,E, 43,9 9.;,2 5,9 96,7

A:lB2,D 3
43,1 93,5 5,7 93,4

A2,B2,E1
41,7 90,4 5,6 91,8

A2,B1 D 3
41,0 88,9 5,4 88,5

,

După cum reiese din t~belul 7, semănatulla 7 zil~ de la ie~irea îr,> teren,
combinat cu mentinerea culturii curată de buruIcm pnn folOSirea erbIcldelor
şi executarea un~i praşile pe rînd, co~comitent cu :'Iritul culturii, trebuie
asociat cu răritul în cel mult 20 de Zile sau cu aplIcarea a 128 kg/ha N la
semănat, pentru a realiza cea 'mai mare producţie:de zahăr (6,lt/ha), A~easta
presupune aplicarea totodată şi ~ celorlalţi dOI facton studiaţI la mvelul
la care ei asigură cele mal man prodUCţll,

\
/
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Tabelul 10

. 1 '~R~ih,"~,_in-i Z,OI-"-'------
tII a . OI t/11a 'Y<

Interacţiuni trifactoriale semnificative care.pot asigura producţii bune

, ," "
B:;C2,E;l 45,6 100 6,0 100
B~DzEz 'H,2.' 96,9 5,8 96,7
BaCaD1 42,6.i;' 93,1 5,7 95,0

C,D,]':, 'H,8 98,0 5,8 100
C1 DzE1 42,5 93,0 5,6 96,5
B1C1 D:; 42,4 92,8 .j,4 93,1
CaDaEl

, 40,2 87,9 5,3 91,4

RădăcJni Z"lJă~
Tlltcraciiunca

t/ha ~i;' t/hl1 %

A1B 3C2 45,1 100 6,0 100
A1E2E2 44.2 9S,O 5,9 98,1
A 1C1 D(I 45,0 99,8 5,7 95,0
Al BIC:) 4.),2 I ~)5,8 :l.I-l 93,3
A1H1E2 42,9 95,1 5,4 90,0
AlBIEJ 41,4 91,8 5,3 t:lh,3

Pe locul al doilea ca frecveuţă în participarea la realizarea unor pro
ducţii mari:d~~zahrlrapare graduarea A1-semănatl,11 "cînd fu sol se realizează

5...6"C pe adincimea de 0-10 cm" după cum reiese elin·tabelul 8.

Tabelul 8

Interacţiuni trifactoriale semnificative'care asigură producţii mari de zahăr/ha

Interacţiuni trifactoriale semnificative pentru cazul scmănatului tirziu

o altă scrie de comb,iuaţii prezentate în tabelul lase referă la factori'
din carc lipsci;te. "epoca de semănat". Se observă că şi în acest caz factorul
"B3 " are o frecvenţă mai luare şi se ·asocîază bine cu "Dz" ,~i "Ez".

Din d~tele prezentate reiese erl şi în acest caz epoca de semănat se aso-.
ciaz~l cel mai frecvent cu lucrările de întreţinere prin erbicidare şi- praşile,
dar în acest caz apare ITI-ai adesea' n'ccesitatea efcehiflrii unei praşilc pe'in
terval în scmănrttur~ Hicută mai timpuriu.

Pentru cazul cînd din diferite luotive se seamănă tîrziu (A3 ) fie din
cauza tilllpului nefavorabil, fie se rchlsălnînţeazrl, combinaţia de factori
favorabili, care Srl asigure' totuşi realizarea unor' producţii de zahăr accep
tabile este cea prezentată in tabelul 9.

CONCLUZII

J. Pentru obţinerea unor producţii mari la sfecla. de zahăr trebuie
create condiţii pentru aplicarea simllltanrL, la nivel optiIn" a ficcftrui factor
luat În studiu in lucrarea prezentată.

2. Epoca ele s,mănat va li aleasă in funcţie de' suma precipitaţiilor
din Juna nqiembrie ,pînă la data' sem.ănatlllui; la un volunl de precipitaţii

pc. perioada lnenţionată de peste 160 mIn, seulănatul se va începe la o săp

tămînă de la ieşirea în cîmp, în tinlp ce la precipitaţii însumînd 511b 14.0 lllm,

scmănatul se va face imediat ce solul se va putea lucra.

3. Pentru zona mlledrl si răcoroasă folosirea erbicide10r este absolut
necesară, ,pentru ..u evita ÎI;nb'uruienirea culturii, Inai ales în .anii ploioşi ..
Ro-Neet, Dual sau Olticarb asociat cu Vcnzar, asigură un control satisfă

cător al buruienilor pentru 3-4 luni. Este totuşi necesar{, o praşilă manuală.

pe rînd, executată odată cu rflritul culturi,i.

4. Culturile de sfeclă rezultate din soiuri monogerme semănate la
5-6 cm Între glomerulc pot fi rărite Într-un interval de timp prelungit
la 10-;15 zile.

'5. Densitatea de 80000-100000 plante la ha' asigură producţii bune
şi de calitate, cu sfecle de lliărime optimi'l, pentru prelucrare. O asemenea
densitate este convenabilă şi pentru recoltatul mecanizat al culturii.

6. La culturile de sfeclă, ci'lroTa li s-a" asigurat din toamnfl doze de
cea 150 kgJha N, adaosul ele 128 kgJha N' la semănat asigură producţiile
cele mai mari.

7. În cazul cînd unii factori nU pot fi aplicaţi la nivelul optim rezul
tat elin datele prezentate, se pot face unele substituiri confprm tabelelor.
prezentate şi în raport cu dlsponibilităţile unităţii.

t/l,"
H..ldiieini .

t/l
Inb>racţiUlwa

la ", ,o ,"

A;lC:!D~ 44,0 100 .5,6 100

A:JC1Ez -U,7 99,3 5,6 100

.A:JCzVI 44,0 . 100 5,5 98,2

A:JB::p:J 42,0 95,4 5,4 96,4

A3C:JD:1 . 11,1 94,1 5,4 96,4

A:JBzC:J 10.5 92,0 5,4 96,4

-A3C(l°e 40,4 91,K 5,.3 94,6

A3131Ei "10,5 92,0 5,2 92,8
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THE INFLUENCE OF SOME VEGETATION FACTORS
UPON THE SUGAR BEET YIELDS AND THEIR SUBSTITU
TION POSSIBILITIES ACCORDING 1'0 THE TECHNICAL
AND MATERIAL BASIS OF THE BREEDING STATION

51t1mnary

The ex:p~riments \Vere carricd out during t!le ~criod 1981- 1983 at the Rescarch anei
Production Station for Sugar Bcet I3rn.şo'l on <ln aIluvial ~ambium-molic ~oil formed an an
allu vo-prollUllial plane surface: The seeding timc, the chemlcal ...:'lnd mcchalllcai control oi .the
weeds, the thillning time, tile plants density.and the nitrogen fertilizers doses were studled.

The sceding time pro'lec1 ta be dependent [rom the rainfall of the pcriod NO'lember
seeding time, At a rainfall volume over 160 mm, tile secding tin~e \Vi.ll be a.week aiter the
begi'nning of tile fieIel worK. At a rainfall under 140 mm, the seedmg tJme begms the moment
\Ve' can cnter the field.

The tlse of herbicides in tlle wet and cool zoneş is oblig-atory. But t11i5 docs not ex
clude, on the contrary, it reqll ires the ha;ld' hocing on the row, carried out togefher 'with the
thinlling of t!le crap; on ,the contrary:'the hand hoeings reqllirec1.

'fhe use of the monogerm secds seeded at a distallce of 5-6 CUl in thc row makes
possible the extention of the thinning period to 10-15 elays,. "

The highest yields arc ohtained ,by densities of 80,000-100,000 plant.:; per hectar, when
tlIe roots have also reached the optimal si7,C for processing.

'fhe nitrogen dose of 128 kg/ha applied by seeding on a soil aIready treated in autumn
with 150 leg/ha nitrogen, 100 kg/ha P::Or; aud 80 kg!ha K:p.contributed to the getting of the
bighest yiclds.

'Vhen some of tlIese factors cannot be uscd at the optimal level resulted from the
mentioned data, some substitutions ure possible in conformity with the tahles and the stations
a·railabilitics.

INFLUENŢA UNOR FACTORI DE VEGETAŢIE ASUPRA PRODUCŢIEI

INFLUENeE DE CERTAINS FACTEURS SUR LA PRODUCTlON
DE BETTERAVE A SUCRE ET LES POSSIBILITES DE LEUR
SUBSTITUTION EN FONCTION DE LA DOTATION TECHNIOUE

ET MATERIELLE DES UNITES CULTIVATRICES -

Resume

Les experiences ont ete organisecs pcndant 1981--,-1983 a. la Statioll de Rechetche et
Production ponr la Betterave a,Sucre de Braşov, sur un sol alluvial-cainhique-mollique
forme sur nnc plaine planc allu'lo-proluviale.

an a Ctudi6 l'epoquc de scmailles, la lutte chimique el mecanique contre les mauvaL
ses herbes, le moment d'espacement, la densite des plantes et la dose des cllgrais avec azate •.

L'epoque de semailles s'est averec dependantc de la SOmme de precipitations au mois de
novembrc jusqu'au moment dcs semailleş. A un volume de prccipitations au~dessus 160 mm,
les semailles seront faites une semaille apres la sortie dans le champ. Les precipitatiolls au
c1e5sous 140 nun, les semailles seront faites des qll'on peut sortir dans le clIamp.

• L'uLilisation des hCl'bicides est obligatoire dans la ione fraîche et humidc. Cela impase la
realisation d'un sarclage mal1uel par rang, fait dans le meme temps avcc l'espacement de la
cultllre.

L'utilisation de la graine mOllogerme semee lt 5-6 cm el1trc les glomernles par rang
permet lc prolongement de la periode d'espacement a 10- 15 jours.

Les mei1leures productions sont assllrees a dcs densites de sa 000-100 000 plantes/h:l
ql1and la dimcusion des racines est ans-si optimale pour l'usinage.

La dose d'azote de 128 kg/ha appliquee au semis sur un fond assure des l'automne,
a'lcc 150leg/ha d'azate, 100 leg/ha F:Pr; et 80 li:g/h K:p a assure les plus gtandes produetions.

Quand certa ins factcurs ne petl 'lent pas etre· assures a un niveau optimal obtel1u des
donnees prc?entees, on peut faire quelques substitutio'ns, confonnemment aux tableaux et eu
rappart avec les disponibilites des·unites.

DER EINFLUSS EINIGER VEGETATIONSFAKTOREN
AUF DEN ZUCKERRUBENERTRAG UND IHRE SUBSTITU
TIONSMOGLICHKEITEN ABHĂNGIG VON DER TECHNISCI-I

MATERIELLEN BASIS DER ZUCHTUNGSSTATIONEN

Zusam"lenfassullg

1981-1983, wurden die Experimente der Forschungs und-produktionsstatioll fUr Zuc
kerrUben Btaşo'l, aui einen aUuvialen Baden mit Kambium auI eincs al1uvo-proluvialen
Flachland durchgefUhrt. Die Aussaatungszeit, dic chemische und mechanische Bekămpfung

der Unlerauter, clic Auslichtungszeit, die .Bestandcs dichte der pflanzen und die ])ose der
Diillgemittel mit Stickstoff wurden studiert.

. Die Aussaatungszeit wies sich abhallgig 'Ion den N iederschlăgen cler Periode N ovember~

Aussaatungszcit. Bei Volumen van uber 160 mm, NiederschHigen wird die Aussaatungszeit
eine Woche nach Beginn der Feldarbeiten durcngeffihrt. Bei Niederschlagen unter 140 mm,
wird die Aussaat sofort durchgefiihrt sobald man dic Feldarb,dten bcginnen lmnn.

Die Herbizidieruug in den feuchfen und kiihlen Gebieten ist obligatorisch. Das
schliefit uicht das manuelle Hacken, pro Reihe aus, das gleichzeitig mit dem Vcreinzeln
gem~cht wird, sondern eford,ert des.
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. Ab t" d j {$ em z\yîschen den GlomerulenDas' nlOllogermC Saatgut. dus In s an en van - . .'. ,
ansgesăt"Wird ermoglicht die Verlăngerung der :-\nslichtungszelt bIs zu 10_15 lagen,

Die grof3ten Ertrage werden bei Bestandesdicnten, von 80 O~O - 1~0 000 Pilan7.en!ha
halten wenn aueh clie Grof3e 'der Ruben optîmal fUr dte Verarbelt).lng ISt,. ci d

en, Die bei Aussaat angewendete,Stţckstoffdosevon 128 kg/hadk;~ :~fh:lll~n~~e~)~~lde~~
schon im Iierbst mit 150 kg/ha Slcks!off. 100 kg/ha P g0 5 un g :1

wnrde' dics versicherte die besten Ertrage. . el" h t Daten
. Falls einige Faktoren nicht an das optimale Nlveau: das aus ~nfJ erw% ? ~~'lcll' den

bervorgeht, verşichenn kOl:llen, dan,n k,~nnen diese den .:r.ab.eIlell gem un Je ,
Mogliehkeiten die der Stahon zur ţ edugung stchen ersetzt "erden.

BJJH5.1HI1E HEKOTOPblX <I:>AKTOPOB POCTA HA YPO)KAtl
CAXAPHOl1 CBEKJJbl H B03MO)KHOCTb HX 3AMEHb!
B 3ABHCl1MOCTH OT MATEPHAJJbHO- TEXHWIECKOI1
BOOPY)KEHHOCTl1 BbIPAIll,HBAlOmHX EE X035.1I1CTB

PC3fO.ue

INFLUENŢA EPOCILOR DE SEMĂNAT ŞI A REZISTENŢEI
SOIURILOR LA CERCOSPORIOZĂ ASUPRA' PRODUCŢIEI

DE .SFECLĂ DE ZAHĂR

I.COMES.C.GLODEANU

l.ucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor privind gradl11 de
,lt ac nI Cillpercii Ce1'Cospom beticola şi producţia de rădăcin i şi
zah,h alb la 5 SOţllri de sfeclă de zahăr sernănate la 3 epoci diJeritc.

(;radll1·c1e atac al ciupercii a crescut, mintii CJl întîrzierea
semănatlllui. iar producţiade n1dăcini şi zahi'lr alb a sdizlli treptat,
de la epoca 1 spre epoca a ITI-a.

Cercetflri1e privind combaterea cercosporiozei sfeclei de zahăr sint
destul de reprezentative (C o m e s şi G lod e a n u, 1980; 1981; I{ ă
du 1 e s cuşi colab., 1969; Stă nes cuşi colab., 1977), în schimb cele
privind influenţa epocilor de semănat asupra acestei boli. prec~m şi asupra
producţiei de rădăcini sînt relativ restrînse, cunoscut fiind faptul că se obţin
rezultate mai bune, cu cît sfecla se sea~ănă primăvara de timpuriu,

În unele cazuri determinate de umiditatea 'prea mare a solului, defec
ţiuni organizatorice, reînsămînţări în culturile puternic atacate de drlUn:l
to~i etc., semănatulse amînă Ia epoci,întîrziate, pînă Ia sfîrşitul lunii aprilie.

Avînd în vedere că în literatura fitopatologică exist;, puţine date cu
privire la influenţa epocilor de sem{mat asupra atacului de cercosporioză
şi producţiei, de sfeclă de zahăr în lucrarea fie faţă se prezintă rezultatele
unei experienţe bifactoriale, cu 5 soiuri de sfeclă sem;mate la 3 epoci, la
C.A.P. Catane-Dolj. .

MATERIAL ŞI METODĂ

Cele cinci soiuri (AJ Policama, Monorom, Polirom, .RPM 519,
R Poli 7) au fost semănate in 3 epoci (9; 16 şi 23 aprilie 1982) pe ?uprafeţe.
de cîte 20 m 2 în 4 repetiţii, după metoda 'parcelelor subdivizate. In lunile ,
iulie şi august s-a notat gradul de atac al ciupercii Cercospora beticola Sacc.,
iar la recoltare (4 oct.) s-a înregistrat producţia de rădăcini.
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Din analiza factorului. A (epoci de semănat) se constată că atacul de
cercosporioză a crescut de la 28,3% pentru epoca I, la 49,4% pentru epoca
a III-a, cînd sfecla a fost semănată la 23 aprilie (tabel"l 1).

Tabelul 1

semănat asupra cer~o,sPQ~iozeisfeclei de zahăr (grad de atac. %) la C.A;:p.
Catunc·· (1982)

Semnificatia·d

~9,6 ..
~2,6

-10,3 ..
-4,9
-9,1 •

-11,6 ..
0,9

-5,i
-8,3 •
-7,6 •

000

000
000

73,0
92,7
71, 1
86,2
74,4

100;0

DL' 5% = 6,94

DL. 1% ~9,30

DL 0,1%= 12,24

26,0
33,0
25,3
30,7
26,6

Gr:ld de
atac, %

AJPolicama
MonorOUl
Polirom
RPM -519

7

13)· A]Policama
13:JMonorom
133 Polirom
B",RPM 519
BsR Poli 7

BlAJ Policamu,
132 . Monorom
Ba Polirom
B",.RPM 519
Efi R Poli 7

i:ncdiil vad,\1ltclor

Interacţiuneaepoci1orde semănat şi a rezistenţei soiurilor de sfeclă asupra cercosporioaei·· (gl'ad
de atac, %), la C.A.P, Catane (1982)

***
***
000

Scmllific<lpa

variaţie a gradului

el

-7,3
-6,4

13,S

%

79,5
82,0

UB,S

100,0

DL· .... 5%· ,=·.1,8

01.1% = 1,58
DJ. 0,1% ==' 2,08

28,3
29,2
49,4

35,{i

REZULl'ATE OBŢINUTE

Grad de atac, %

Factorul B (soiuri de sfeclă), a determinat o
atac cuprinsă între 29,8% şi 40,5 % (tabelUl 2).de

Al 9 IV
A2 16IV
A3 23lV

I'IIcdi" variantc10r

Gradttarca· fa{:toriloi'

Influenţa en"dlm

Tabelul 2

Influenţa soiurilor de sfeclă de zaJIăr ·asupra,rezistcnţeila cercosporioză.(grad de atac, 70) la.
C.A.P. Catane(1982)

Graduarea factorilor ~ Grad de atac, % % d Semnificaţia

Producţia de rădăcini de sfeclă a avut în general o evolutie invers"
d~ gradul de atac al cercosporiozei. Astfel, producţia a scăzut de la

1 la epoca a III-ade la 54,3 la 41,0 t/ha (tabel"l 4).

Tabdul -1
Mridiil-.· ';'arialllo~lor 35,6 100iO

Mai rezistente au fost soiurileAJ Policama (29,8%) şi Polirom
(32,7%) iar mai sensibile soiurileMonorom(40,5%) şi RPM 519 (38,5%).

Interacţiunea celor 2 factori s-a manifestat 'cu valorî extreme la soiul
AJ Policama semănat la 9 IV (grad de atac = 26,0%) şî soiulRPM 519
semănat la 23 IV (grad de atac 57,5%) (tabelul 3). .

BlAJ :Policama
BzMotiorom
BaPolironi
]3'1 RPM 519
E s RPoli7

29,8
40,5
32;7
38,5
36,6

'83,7
113,8
91,S

10S,1
102,8

DLS%= 1,25
DL 1%· =2,04
DLO,I% = 2,69

-5,8
4,9

-2,9
2.9
1,0

***
000
***
000

Influenţa epocilor de semănatasupra cercosporiozei sfeclei de zahăr (producţia de rădăcini şi
dezahă:r alb, tJha)~ C.A.P. Catane, 1982

Gradllare3. factorilor
lUd5cini

%
Zahăr alb

tlha d t/ha Semnificatia

Media variantelor 47,7 100,0 5,65

19 IV 54,3 6,6 6,-53 ***
16 IV 47,9 l~n 0,2 -5,63

A~ 23IV i 1,0 -6,7 i,SO 000

DL 5% ~ 1,25
DL 1%= 1,68
DLO,l% =J,JJ
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Tabelul 5

Influenţa rezistcnţei~oiurilor de sfeclă de zahăr: asupra cerc;sporiozei (producţia de rădăcini
şi de zahăr alb. t/ha); C.A.P. Catanc, 1982

Influenta soiurilor asupra producţiei de rădăcini a fost mai slabă,

cU abateri maxime de 2,0 t/ha faţă de media variantelor (47,7.t/ha) (ta'
bel'l! 5),

pifereuţele J.Uicide pfoducţie i~tremedii.soiurilo;' de sf~clă se pot elG
prin toleranţa la cercosporioză, ca fenomen frecvent hitîlnit la nume,
soiuri de sfeclă tie zahar.

•Din interacţiuneaepocilor de semănat şi a soiurilor de sfeclă S'au îure'
p";,;tn,t diferenţe maxime ale producţiei de rădăcini intre soiul MonorOJJ1
seuluu;,.[ la 9 IV (58,6 t/ha) şi soiul RPM 519 semănat la 23 IV (38,3 t/ha) .
laO'''UI 6),

aceleaşi interacţiuni producţia de zahăr alb a variat între 7,12 .şi

Semnificaţia
Zah:i1: illb

t/had%
Rădăcini

t/haGraduaica factorilor

Media variantelor 100 O 5,65
CONCLUZII

Interacţiunea epocilor de semănat şi a rezistenţei soiuri lor de sfeclă asupra ccrcosporiozci (pro
ducţia.de rădăcini şi de zahăr alb, tlha). C.A.P. Catanc, 1982

PL 5% = 1,(,2
DI. 1% = 2,17
DT. o~l% = 2,117

Dt AJ P()1icama
B~Monorom

B 3 PolirOln·
B, RPM 519
Da RPoli 7

47,0
49,7
49,1
46,4
46,4

98,5
104,2
102,9
97,2
97,2

-0,7
2,0
1,4

-1,3
-1,3

5,65
5,96
5,77
5,53
5,35

,

Tabelul 6

Din rezultatele obţinute se deduc urmretoarele concluzii:
1.. Gradul de atac al ciupercii Cercospora betieo!" a crescut de la 28,6%

neutI·u epoca I, la 49,4%'pentru epoca a III,a. .
2. Soiul AJ Policama a fost mai rezistent decît celelalte patru soiuri,
un grad de atac de 26,0% (epoca I), iar soiul RPM 519 a prezentat un

de atac de 57,5% (epoca a III,a).
3. Productia de rădăcini de sfeclă de zahăr a scăzut odata cu întirzi,
semanatului de la 54,3t/ha (epocal) la 41,0 t/ha (epoca a III'a) ,

aceea de zahăr alb, de la 6,53 la 4,80 t/ha.
4. Producţia de rădăcini şi de zahăr alb a celor 5 soiuri a prezentat

uu.",'"W'" mici faţă de media soiurilor.

BIBLIOGRAFIE
Varianta

':pocari{: semănat· , I SOliI!

Zah':\r alb
tlha SeUlnificaţia

Al 9 IV
Al 9 IV
Al 91V
Al 9 IV
Al 91V,

A j l61V
A 2 161V
A 2 161V
A j 161V
A:l 161V

:Aa 231 V
Aa 23 IV
Aa 23 IV
:\3 2 ,>1"V
A;J2J IV

media variaritclur

El AJ Policarna
B 2 l\'Ionorom
BI · Polirom
134 ' RP'M 519

. EsI{ Poli 7

Br AJ "PolicaIlla
J3~Monoramn; Polirom
B 4 RPl\:I 519
B s RPoli7

BlAJPolicama
B 2 l\Ioflorom
Ba Poli,om
D<J RPM jl9
B5 1{Poli .. 7

Rădăcini
%t/ha

47,7 100,0

50,5 105,8
58,6 122,8

.53,1 IILJ
54,3 113,8
54,Ş 114,8

-'19,5 103,7
49.1 102,9
4S,~ 102,3
-16,5. 97,-1
45,4 93,1

41,5 86,1
41,4 86,7
45,5 95,3
38,3 80,2

. ·38,9 81,5

DL 5% = 6,2
DI, 1% "~8,J

DLO,I%= 11,0

d

5,65

2,8 6,12
JO,9 7,12
3,4 6,40
6,6 6,50
,7, [ 6,53

1,8 5,9 [
1,4 5,85
1,1 5,80

_ 1,2 2,55
-2,3 5,02

-6,6 4;92
-6,3 4;90
_2,2 5,10
_9,4 4,.'m
~8,8 4,56

,
,.

o
O

00
00

C om e S 'I.;G 1 odeD, nu C.,J980, Rezistenţa.la cercosporiozăaunorsoiuridc sfeclă

de zahăr, LUCr!lri ştiinţifice, serja sfecla dezahfLt', vol.X, Le.ep.1'. Fundulea
Ca m e s I.IG 10 d ea n II . C.; 1981, Cercetări' privind 1uptu- iritesrată împotriva cerco~

sporiozei sfcclci de zahăr, Lucrările ConierinţeiaVlI de Protecţ:ia plantelor,
GliIj-Napoca.

Rădulescu~.,TllşaCorina,Stflllescu Z.,Dumitrcscu E.,l969,
CercetăriaSUpra gradului de toleranţă al unor soiuri~e sfec1ăde ,.ahăt 1aatacul
ciupercii.· Cercospora betieola '. Sate" .•. Analele I.C.F;P.,·. val. Y; Bucureşti,

<in es Cu Z., C adI" es euAn a;' 1\:ova t'sM a r ia, 1977,Ullele aspccte-'pri~

vind ·rezistenţa.sfeelei' de 'zahă;t .la· ccrtosporioză, Revista Probleme tle gCJlctic<i
teoretic,fl şiapliclltivă,voLIX,'nr.J, J.C.C.P.T Fundulca.

INFLUENCE OF THE SEEDING EPOCHS AND RESISTANCE
AGAINST CERCOSPORA ON THE SUGAR BEET YIELD

SHmm(ll'y

~

1'he paper contâin;.;the re5ult-s of fIle invcstigationsconcewing the aHilek dcgrceo[
18,"'0;[""" beticola anei the root ulldwhitesllgaryieJd for 5 sugar bect '1arieties seeded al. 3

epochs.
The attackdegrce of Ce-teaspol"(/. il1creased proportional with thG seeding delay and, the

aud \yhite sugar yield gradually decrcused iram, the 1 st epoch ta the 3 rd one.
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INFLUENCE DES EPOQUES DE SEMAILLES .ET DE LA
RESISTANCE A LA CERCOSPORIOSE SUR LA PRODUCTION

DE BETTERAVE A SUCRK

Resume

LUCRAm ŞTIINTIFICE. SFECLĂ ŞI ZAHAR, lŞ84, VOL. Xln

L'ouvrage contieut les resultats des recherches concernant le clegte d'attaque du cham
pignon CC1'cospora beticola et la productiol1 de racines et de sucre blanc paur .5 varietes de
betterave a sucrc semees dans trois epoques diiil:reu>es.

Le clegre d'attaque du champignon a augmcnte it mesure que les semailles ont ete
retarrl6es et la produetion de racines et de suere blauc a hai5ee graducllement, dcpuis la
!ere epoque a la IlIeme l'poque.

DER EINFLUSS DER AUSSAATEPOCHEN UND DER RESIS
TENZ GEGENUBER CERCQSPQRA AUF DEN ZUCKERRUBEN

ERTRAG

Zusammen fassltllg

Die Arhcit enthălt dic Ergebnisse der Untersuchungen ZUlU Ce'rcosporabefallsgrad und
den Riiben- und weiBzuckeretrag fiir 5 Zuckerriibensorten an 3 verschiedcnen Epochen auş

gesăent.

Der Cercosparabefall verbreitet sirh gleichzeitig mit der Versp~itung cler Al1ssaat; der
Riiben~ und weiB7.uckerertrag vermindert sich van der L Epache 2U der ~.

BJU151HÎ1E CPOKOB nOCEBA H YCTOVItjI1BOCTH K UEP
KOCnOP03Y COPTOB CAXAPHOJ!I CBEK.nbl HA I1X

YPO)/(MIHOCTb

Pe31OJ.(e

B pa60TC npHBo;r:UlTCSI pesyJIbTan>l UCCJIeAOEaHlti1, l(acaIOlUI1:XCSI CTeneHU nopaJKellHn
rpn60M Cercospora b",ticola If ypoLKan KOPHC" H c60pa caxap03bl nmu copTon caxapHOll
CBeKJlbI, npli Tpex pa3J11JlIHhlX cpOKax noccaa. CTenCHb nopa>KcHlUl rpuGoM BQapaCTa,lIa IlO
'Iepe sanasAblBaHIiR cpoKa BblCcBa, npHqeM ypoLKaii Kopueii Il c6ap caXap03b1 DOeTCncnuo
CHllJKaJllICb OT nepBoro epoKa noceBa K TpeTbeMy.

•

CERCETARI PRIVIND RELATIA INTRE CALITATEA, .
SEMINŢEI. ŞI RĂSARIREA IN CIMP LA UNELE SOIURI
DE SFECLĂ DE ZAH,\iR MONOGERME· SI PLURIGERME
ŞI PRETABILITATEA ACESTORA· DE A' FI SEMĂNATE

LA DISTANŢA FINALĂ CU MAŞINA SPC

I 1. POPOVICI LA. ŞTEFANESCU

Lucrarea de faţă prezintă unele rezultate obţinute la
S.C.P.C .5.2. Braşov cu privire la relaţia dintre genuinaţia de la
borator şi răsrlrirea în cîmp a unor soiu'ri de sfeclă de zahăr Plono
germe şi plurigermc, precum şi pretabilitatea şi precizia de semănat

a acestora, în fimcţie de calibrul seminţei, modul de pregătire a
patului germinativ, umiditatea din 501, precum şi de distanţa de
semănat.

Facultatea genninativă a seminţei de sfeclă de zahăr, ca şi genninaţia

de cimp şi puterea de străbatere, constituie elemente de bază în asigurarea
unor densităţi normale a culturilor pentru fabrică. Soiul, ca şi condiţiile

locale de climă ·si sol influentează de asemenea în mare măsură modul de
manifestare a ac~stor indici d~ calitate. încercări de corelare a unor· factori
de vegetatie si indicatori de calitate ai semintei si solului au făcut Le b e d i k
si tab'; s;' i k o v (1977) care, pe baza v~lo~i1or germinaţieide laborator,
{,midităţii solului pînă la răsărire pe 5-14 cm adîncime, temperaturii·
acestuia la adîncimea de încorporare a seminţelor precum şi a granulome
triei patului genninativ, au determinat o fonnulă. de calcul care permite
stabilirea numărului de seminte la metru liniar ce trebuie să distribuie
semănătoarea, pentru a asigur'; o densitate optimă a planteloL

V.o l i a n sk i i şi colab. (1984) au consemnat la o sămînţă cu ger
minaţia de laborator de .{iJ 9Q%, O răsărire în cîmp de 52-80% pe cerno
zibmuI tipic şi 20-75% pe solul brun de pădure. Autorii citează cazuri cind,
datorită condiţiilor de climă răsărirea în cîmp a fost de 30-50%, iar în
anul 1978 <le 10-15%. K o 1 o mie t şi colab. (1984) atrag atenţia asupra
necesităţii unei bune pregătiri a patului germinativ cu bulgări ·pînă la 10
mm, pentru a avea o răsărire bună; Într-un pat germinativ cu bulgări mai
mari (10-:20 mm) răsărirea se reduce de două ori.

în ce priveşte aprecierea regularităţii distribuirii seminţelor în cîmp
cu semănătorile de precizie, Institutul tehnic al steclei din Paris (1975) a
stabilit un coeficient de precizie, care este raportul între numărul de plante

.,
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Tabelul

MATERIAL ŞI METODĂ

Umiditatea solului in perioada de la semănat la răsărirca sfecleî (%) şi temperatură We)

Media198'1

% din total prQbâ

19821981

Mărimea irncţici

mm

1O~30 30,Z 12,6 14,5 19, 1
;

5-10 13,8 13,8 9,5 lZ,3
2-5 27,6 Z8,O 18,7 24,8
Sub 2 28;4 45,6 57,3 13,8

.

REZULTATE OBTINUTE

Fineţea patului germinativ pe adincimea 0-5 cm. Media 1981-1983

Numărătoarea plantelor s-a început atunci cînd pe lungimea întregu
lui rînd au răsărit 10 plante şi s-a repetat la fiecare 3 zile la primele trei
determinări şi la 5 zile la următoarele două (total cinci numărători).

La fiecare 30 ale lunii, pînă la,recoltare, s-au făcut numărătoride plan
te pentru a prinde eventualele pierderi intervenite pe parcurs şi a le găsi o
explicaţie,

Tabdul 2

, Conform datelor prezentate în tabelul 1 reiese că anul 1981 a asigurat
cea ulai ridicată umiditate a solului în stratul de încorporare a seminţei timp
de 14 zile de la sClnănat, ceea ce a favorizat cea lnai bună răsărire de cîmp

,din toţi anii de 'cxperiInentare. În anul 1982 răsări rea a fost defectuoasă,

umiditatea la 0-5 cm fiind foarte scăzută o I'illioadă destul de lungă după

semănat (8,3 11,5%), Anul 1983, deşi secetos în ansamblu, a avut o Uinidi
tate saTIsfăcătoare după seln{mat, ceea ce a asigurat o răsări re bună a plan-
teloc. .

întrucît în anul 1982 rflsflrirea în cîmp a fost defeetuoas{l; la întocmirea
graficelor din figurile 1 şi 2 în care se rcdă dinanlica răsăririi în cîmp ~a celor
patru soiuri şi două calibre, s-au folosit datele din anii 1981 şi 1983, In figu
ra 1 se prezint~i răsărirea la fracţia mică a seminţei. ,:MIVIB la acest calibru
a variat între 12 g la soiul Stupini şi 18,3 g la s.oiul RPM ca soiuri mono~
germc şi Între 17,7 g la soiul Polirom'şi.18,3g la Braşov ca soiuri plurigernle.
Facultatea genninativăa oscilat intre _:J.i,0% la soiul RPM şi,.ş9,O% la soiul
Stupini (monogerme) şi 88,8% la Polirom şi 94,8% la Braşov (plurigerme),
Amintim ci, maşina SPC a fost programati, să plaseze seminţele la 12 cm
pe rînd, ceea ce echivaleaz{, cu 185 200 glomerllleJha,

Analizînd figura 1 se observă că soiurile plurigenne au avut o energie
de răsărire În cîmp mai lllare ca cele nloriogerlne, num'{Lrul plantelor răsărite .'
la prima numărătoare făcută la cca 1.5 zile de la semănat (26 IV) fiind cu
1-5 lnai ridicat; desigur că,aceasta se datoreşte puterii mai mari de stră

batere a acestor soiuri, ca unnarc a unui număr. luai· marc ele germeni din
glomerulc. Se constată ele asemenea că răsărirea conlpletă a avut loc în 21
30 zile de la semănat (3~9 V) la toate soiurile, data mai timpurie fiind pro
prie soiurilor monogerme şi celui plurigenn Polirom. Soiurile plurigerme,

~ 'X, umiditate tOC

,"
vi~a 198t 1 J982 1983 HI8l

11982 1
1083

<-" 9 IV I 21 IV 1 30· IV 29 IV 1 8V \ 20 11 IV I 21 IV I 2!) IV 9 IV 29 IV 11 IV

Ţinînd seama de apariţia unor noi soiuri de sfeclă de zahăr rrionogerme
şi plurigerme din a căror seminţe, prin prelucrare, rezultă două calibre ce
diferă atît ca germinaţie de laborator cît şi ca MMB, precum şi de faptul că ~ ,
semănatul sfec1ei se execută în exclusivitate cu maşina pneumatică SPC,
experienţa a luat în studiu soiurile RPM 519 (monogerm poliploid), Stupini
(monogerm diploid), Polirom (plurigerm poliploid) şi Braşov (plurigerm
diploid), folosind seminţe din cele doua calibre rezultate la staţia de prelu
crare, denumite "calibrul 1" pentru seminţele mici şi "calibrul 2" pentru
seminţ'ele TIlurÎ.

, Semănatul s-a făcut cu masina SPC-6 reglată pentru o distribuire a
seminţei la 12 cm între glomerul~, Precizia de semănat s-a apreciat pe baza
coeficientului de precizie stabilit de UTB (unităţi termice biologice), marja
de deviere faţă de distanţa programată fiind în cazul nostru de 2 cm, Cultura
nu a fost rărită, Semănatul' s-a făcut în cei trei ani la 9-29 martie si 11
aprilie, iar recoltarea la 29 septembrie la 18 octombrie, '

înainte de semănat şi apoi la 10 şi 20 zile s-au făcut determinări de
umiditate a solului pe adîncimile de 0-5 em şi 5-15 cm, Pe,aceleaşi adin
cimi,s-a înregistrat temperatura solului la semănat (tabelul 1),

Pe adîncimea de 0'-5 cm s-au ridicat probe pentru dei:erminarea fine
ţei patului germinativ la semănat, pe fracţii de 2-5-10~30 mm, prin
cernere uscată (tabelul 2) _'

Din datele prezentate se poate deduce că patul genninativ a fost bine
pregiitit, majoritatea bulg{trilor fiind sub 10 mm.

0-5 1 16,1 IZ1,Z/13,sIZI'61IU/ 8,3 ,117,9115,7/12,21 7,7 I 5,7 1 12,6
5-10 30,7 27,2 17,9 25,0 -21,3 17,9, 26,1 22,6, 20,4 8,6 5,2 11,3

răsărite considerate-ca 'bine situate (cu cel mult 1,5 cm de o parte şi de alta,
faţă de poziţia teoretică de semănat) şi numărul total de sfecle răsărite,
aduse la 100, ' ,

în lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute în anii 1981-1983
la Braşov cu privire la relaţia dintre germinaţiade laborator şi răsărirea în
cîmp a noilor soiuri de sfeclă de zahăr, precum şi pretabilitatea şi precizia
de semănat a acestora.

ii

il,
I
I
1
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la care numărătoareaplante1ors-a făcut cn luareaî") consideraţieşi a duble
lor genetic (2~4 plante răsărite din aceeaşi glomerljlă) ,au asigurat un ma
xim de 240 000-246000 plante/ha la 9 V, după care începe un uşor declin
pînă la 30 V cind s-a procedat la înlăturareaplnsului de plantejeşitedin ace
eaşi glomerulă. în perioada 30 VIII şi pînă la recoltare (18 X), numărul

plantelor la aceste două soiuri s-a stabilizat, fiind de 190000 la Polirom şi

170000 la Braşov, deci foarte apropiat de cel planificat.
Ţinînd seama că totuşi facultatea germinativăaacestorsoiuri a fost

sub 100%, reiese că semănătoarea,a prins uneori clte 2~3 glomerule la ori
ficiu, distribuind astfel unnumrlrmajorat de seminţe la unitatea de suprafaţă.

lucru nu s-alntîmplat la soiurile monogermela care, la 30 VI pentru
RPM, şi 30 VII pentru Stupîni, numărul de plante s,a ',stabilizat la

140 000 şi respectiv 127000 plante/ha, ceea ce, ţinind seama defacultatea
germinativăa acestora, denotă o mai corcetărepartiţiea s~minţelor de către

semănătoare." Este depr:eş.1JRys_~că.iormaap]atj;r.a-tă~Î.....sgm.i-HteloIIllOllog-enne
acojJeră mai bine orificiile discllhl~c\istribuit-01',-inIăt.illÎlliLp..Qşibilitatea

a.~ei dubleloF mecanic
în fignra2 se prezintă aceeaşidinamidl pentru calibrul2al seminţelor

aceloraşi soinri ; MMB a variat între 18,4 g la soiul Stupini şi 30,1 g la RPM
ca soinri monogenne şi Jl;2g la soiul Braşov şi 35,7 g la Polirom (pluriger
me). Facultatea germinativă a fost de 84,2% la soiul RPMşi 94,5% la Stu
pini (monogerme) şi 65,0% la Braşov şi 96% la Polirom (plurigerme). Deca
lajul la energia de răsărire este mai mare între soiurile plurigenne şi cele
m(JIl{lgCHrre cu 5~lOplante la această fracţie faţă de calibrul mic. Totodată

numărul maxim total de plante răsărite din soiurile poliploide este mai
ajungînd la 275 000 la soiulPolirom şi 247 000 la soiul Braşov la data
respectiv 9 V. Stabilizarea densităţii la nivel de 226 000 la soiul Bra
201 000 1" soiul Polirom deci cu 56 000 plante/ha la Braşov şi II 000
la Polirom mai multe faţă de fracţia mică, s-a inregistrat la 30 VIII.

Soim'ilo monogerme din această fra.cţie se comP9rt~ similar cuceleprovenite
glomerule mici.
Din reiese că distanţa de ,12 cm între glomerulepe rînd

"Sla{:alualre pentru realizarea unei densităţi de 100 000 plante/ha la
M;'''';]" monogerme, uşurlndastfel mult munca de rărit, lucrare prin care

urma să fie inlăturat surplusul de 20 000--'-40 000 de plante. în cazul soiu_
rilor plurigerme, la care numărulde plante răsărite este mult prea mare, tre

majorată distanţa intre glomerule pe rind la 14-16 cni (138900 ~
800 glomerule/ha), ceea ce va duce la reducerea acestei densităţi şi

uşura munca de rărit; toate acestea cu valabilitate pentru seminţe cu ger
de cel puţin 80%.

Pentru a Se putea face aprecieri asupra calităţii distribuţieiplantelor

rindul semănat, în 1981 s-au făcut determinări pe cîte 4 m' (4 X2,20IIl
lirdari) privind amplasimasfec1elorrăsăritefaţăde cei 12em, la care a fost
reglată maşina de semănat. S-au înregistrat plantele răsărite solitar notate
în grafic cu punct şi cele duble sautriple, genetic sau mecanic, notate cu x.
Golurile s-au notat cu linie haşurată. Cifrele Se referă, la un metru pătrat.
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Fig. 3 - Tabloul comporUirii la semănat a soiurilor monogerme
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în figura 3 se prezintă tabloul comportării la semănat asoiurilor mo
Ilogenne. Se o?s~rvă.o bună ~unere în v.aloare a însuşirii ~e J,mon~g:r~nie""a
soiurilor StuplllI cahbrul 1 ŞI RPM cahbrul 2, care au aSIgurat rasanrea III

proporţie de 80% a unor plaute slllgulare ŞI uu procent relatrv redus de d\,
bIe, de 8-10%, Golurile,. d" 2 ŞI 3 la aceste categorll de semlllţe, nu trebuIe
considerate ca periculoase,<deoarece majoritatea, 1;5 ŞI respectIv 2;3- aparţin
clasei 25-36 cm, Coeficientul de precizie de 0,45 arată că mai puţin de jumă

tate din plante apar bine plasate faFI de distanţa programaUl, restul prezen
tînd devieri mai mari de 2 cm, O răsărire îu proportie de 74% a unor plante
singulare a asigurat şi fracţia mică a soiului RPM: la ~are însă coeficien.tul
de precizie este foarte scăzut (0,33), Aceasta sugereaza neceslta,tea drapnl
unor astfel de glomeru1e, care sîut distribuite defectuos de maşllla SPC în
stare nudă, Procentul mic de plante singulare 1,,; fracţIa mare a sO,mlm Stu
pini (54%) ca şi participarea în.procent de 23% a dublelor la acelaşI ~Ol a
condus la efectuarea unor cercetaTI suplImentare ce se vor prezenta mal de-
parte, care să explice acest fenomen. .
: , . Figura 4rdlectă ~ituaţia pentru soiurile plurigern~e, Se remarcă apa

ntra în proporţIe relativ mare a plantelor smgulare (35;<') la sOIul B;aşov

ca'librul L Datorită plurigermiei, proporţia dublelor este de c~a treI on mal
mare ca la soiurile monogerme, oscilînd între 28% (Braşov calIbru I) ŞI 36%
(Braşov calibrul 2), Tot datorită plurigermiei Ji numă,rul de go!u:I este mal
mic ca' la somnle monogerme, malontatea plasllldu-se m clasa pma la 36 cm.

. Coeficientul de precizie cel mai bun s-a realizat cu sămî:nJa soiului Polirom
calibru 2 (0,54) urmat de acelaşi soi calibru 1 (0,49), Şi la soiurile pluriger
me soiul Brasov calibru 2 a asigurat un coeficient dJ~ precizie de nUlllai O}34.

, Pentru 'a elucida cauza apariţiei dublelor, întrucit acestea pot fi'pl'e
zente -fie pe seama unui număr mai mare de germeni în glomerulă, fie din
cauza preluării de orificiile discului distribuitor a 2-3 glomenlle, în anul
1983, paralel cu semănatul efectuat cu semănătoarea,SPC, s-a însămînţat~

manual în aceeaşi zi, din aceleaşi loturi de .seminţe,' cîte] 00' de glomerule
în patru repetiţii, la care s-~ urmărit dinamica de răsărire, la, ac_ele~şi date
ca şi la experienţa semănata cu' lnaşlna. In tabelul 3 se preZInta dInamIca
răsăririi în cîmp a sfeclei semănate manual.

Se observă că fractia mică â soiurilor 'IDonogenne, a generat În propor-
ţie de 8-9% plante dJ1ble genetic la răsădre pr?venind din glomerule cel

,putin bigerme, Această proporţie ~ aJuns,Ia fracţIa mare la 19-20%, ~ste

un indiciu că tr~buie să se lucreze In contInuare pentru sponrea graduluI de
monogennie a acestor soiuri. Se relnarcă de asemenea numărulmare de plan
te singulare, mai mare chiar decît la soitlrile monogerme, apărute la soiuril~

plurigerme calibrul 1 (62% la SOlUl Pohrom ŞI 66% la soml Braşov), dar ŞI

la calibrul 2 al soiului Poli rom (78%), ,
Se poate presupune că o prelucrare mai minuţioasă a. seminţelor ~ces

tor soiuri ar putea măd numărul de glomerule mO,nogerme ŞI ca o consetlnţă,

numărul de plante răsărite solitaL
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Taf;Jelul 3

Dinamica răsăririi in cimp a 100 glomerule de sfeclă semăn~te manual (media a 4 repetiţii)

-1983-

Data efectuării numărătorii

MOllO' 26 IV 29,IV, 9V 14 V'
Soiul germie M~iB F.G.

I duble I duble Iduh'eIsingu- ;ingu I duble
singu- sjngu-

%Iare lare Iare Iare

RPM 71 23,0 84,0 30 4 40 5 42 5 53 5 9
38 23,8 84,2 29 14 47 15 51 15 64 15 19

~----------------
Stupini 80 12,0 87,2 29 5 36 5 41 5 55 5 8

61 18,4 91,2 34 14 42 14 53 11 56 14 20------ --------------

Polirom - 23,0 88,8 34 4 50 5 52 5 62 6 9
- 35,0 96,0 57 16 76 19 76 19 78 21 21------------------

BraşoV" - 23,6 91,8 49 13 61 14 65 15 66 15 18
- 30,0 65,0 18 4 31 5 34 5 45 5 10

Pentru a putea compara efectul semănatului cu maşina SPC faţă de
cel manual a unui număr programat de glomerllie la unitate de suprafaţă,

la care s-au folosit ,u stricteţe cîte 100 de glomerulc, s-au întocmit cele
patru,grafice din figurile 5, 6, 7 şi 8. ,

In figura 5, în care se prezintă dinamica răsăririi soiurilor monogerme
calibrul 1 se constată că soiul RPM 519 a realizat densităti practic egale, ,

1+---+-+---+-----1-+---+-+---+--j--j--j-
1 ?34 5 67891011

2li1V 2911' 3V 9V f.(.v JUr JUVI JOVII :JQYHI 301X f8X

Fig. 5 - Dinamica răs1ririi unor soiuri monogerrne (calibru mic), 1983
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Fig. 6 - Dinamica ră5ăririi unor soiuri monogerme (calibru mare),
1983

atît la semănatul cu maşina 'cît şi la semănatul manual (90000-84000),.
La soiul Stupini, numărul mai mare de plante răsărite s-a înregistrat la se
mănatul manual (87 000), ca urmare a încorporării seminţei cu mai multă

exactitate la 1,5 cm adîncime decît a făcut-o maşina. MMB mult mai mic
la soiul Stupini (12 g) faţă de soiul RPM 519 (23 g) a avut efecte nefavora
bile asupra puterii de străbatere a acestuia, fapt ce a dus la realizarea unei
densităţi de numai 57 000 plante/ha prin semănatnl mecanic. Se impune o
pregătire foarte minuţioasă a patului germinativ în cazul seminţelor cu
MMB mic, precum şi o reglare adecvată a adîncimii de semănat. Calibrul 2
al soiurilor monogerme s-a comportat similar cu precedentul (fig. 6). Atît
semănatul mecanic cît şi cel manual au dat 100000-120000 plante/ha la
soiul RPM 519 şi 90 000 la soiul Stupini semănat manual şi 70 000 la ace
laşi soi semănat cu maşina. Fracţiamare a asigurat în general răsărirea unui
număr mai mare de plante ca fracţia mică.

Soiurile plurigerme calibrul 1 (fig. 7) au dat cele mai multe plante la
semănatul cu maşina: 115000 soiul Polirom şi 107000 soiul Braşov.Scmă
natul manual a asigurat răsărirea a 105 000 plante la soiul Braşov şi 98 000
la Polirom, Şi in acest caz se confirmă distribuirea unui număr mai mare
de glomerule în cazul seminţei mici la semănatulmecanic. La fracţia mare
a soiurilor plurigerme (fig. 8) răsărirea mai bună s-a realizat prin semănatul

manual la ambele soiuri, fiind de 124000 plante/ha la soiul Polirom şî 71 000
la Braşov, în timp ce prin semănatulcu maşina, densităţile realizateau fost
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CONCLUZII

de 95 000 la soiul Polirom şi 32 000 la Braşov; este cazul să atragem atenţia

că această fracţie a soiului Braşov a avut facultatea germiuativă de 65%.
S-a observat că, datorită formei colţuroase a glomerlllei, siut cazuri cind
orificiile discului uu prind seminţe.

Din datele prezentate reiese că sernănatul cu maşina a favorizat apari
ţia unui număr luai mare de plante la fracţia rnică a soiurilor plurigerme in
comparaţie cu fracţia mare, ceea ce pledeaz~'t fie pentru drajarea aC,estor se
lninţe, fie pentru Îmbunătăţirea distribuitorului sernănătorii.

Din tabelul 4, care prezintă datele de producţie la variantele studiate,
reiese că soiuriIe plurigernle au asigurat cele mai luari producţii de zahrlf"

1. _Întrucît ggcrgia de r{tsărire a soiurilor monogennc studia~ este de
2~'l.ori mai mică decît a soiurilor plurigerme, se Impune IntensIficarea lu
crărilor de ameliorare pe lInIa Inănrll putenl ae străhatere a acestora, con
siderată ca principală cauză a numărului redus de plante răsărite.

Tabelul 4

Rfldăcini Zahăr

PIUlite

I"umiL I"umiL
Calibrul Soi Il 1 recolt. dif. dit.

(mii) t/ha % t/ha tJha % tjha

PaliTom 1'16 11,2 101,1 0,6 6,7 108,0 0,5
Eraşov lOl 35,2 80,7 -8,1 00 6,9 'TiT,3 Il,?

RPM 519 118 13,6 100 6,2 100
Stupilli 81 21,2 55,5 -19,1 000 1,1 70,9 -·1,8 00-- ------ ----
PolirOln 111 15,0 103,2 ),1 G,6 IOG,1 0,1

Br:lşo'/ 72 36,6 83,9 -7,0 O 6,5 To4F 0,3

2 RPM '519 128 42,7 97,9 -0,9 6,[' ~ _11,'2.
Stupini 110 33,7 77,3 -9,9 00 1,1 70,9 -1,8 00
DL j°/'l 6,3 1, 1
DL 1% 8,3 1,5
DJ~ 0,1% lU,7 2,1

Producţiade rădăcini şi zahăr a ullor'soiuri diploide şi poliploide calibrate. pe două fracţii. Media
1981-1983

de 6,9 tlha (tIJ,3%) cu soiul Braşov calibrul! şi 6,7 tlha (108%) cu soiul
olirom, acelaşi calibru. Fracţia mare a acestor soiuT} a asigurat producţii

e zahăr de 6,6 tlha (106,4%) la soiul Polirom.şi 6,5tjha (t04,8%) la soiul
raşov. Soiul monogerm RPM 519 s-a dovedit a fi superior soiului. Stupini,

depăşindu-lla producţia de zahăr la cele două fracţii cu 25,8-29,1%. Con
siderăm dl se pot lua măsuri de îmbunătăţirea conţinutului de zahăr la acest
soi .
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Z. Pentru realizarea unei densităţi corespunzătoare la sfecla de zahăr

folosind sămînţa soiurilor monogerme cu germinaţia.de 84-94% actuala
semănătoare SPC trebuie reglată să distribuie sămînţa la 12 cm pe rînd.

3. Studiul soiurilor plurigerme Polirom şi Braşov cu:t;;ultatea ger
minativă de 96-65% au scos în evidenţă că germinaţia de 6510 nu asigură

desimea normală a culturii; în cazuri extreme cînd astfel de sămînţă va tre
bui folosită, distanţa de semănat pe rînd trebuie redusă la 4-5 cm. Pentru
germinaţii de peste 90% semănatul plurigermei trebuie făcut la 14-16 cm
p~cL~.':':t~u a .rS\ali1\i),JhfI-"~~iiate,,J?~~t;WfIă~ ~". ~
~4:-·Coeficrenturde ~i. d. numai O 45~nătorii SPC în cazul
sfeclei de zahăr, impune îmbunătăţireasistemului de distribuţIe a semmţei.

concomitent cu drajarea acelor soiuri şi calibre a căror formă neregulată a
glomerulei împietează asupra exactităţii repartiţiei acestora în sol.

5. Munca de îmbmiătăţire a soiurilor monogerme studiate trebuie să

aibă în vedere sporirea gradului de monogermie, în special la glomerulele
mari la care proporţia de bigermie este deJ 2~2-11%.

6. Soiurile plurigerme luate în studiu"au capacitatea de a produce plan~

te singulare în proporţie de 45-78%. O prelucrare adecvată ar putea mări

numărul de glomerule capabile să producă la răsărire o singură plantă.

7. Pentru buna germinare şi răsărire a glomerulelor cu MMB mică

este necesară reglarea atentă a adîncimii de semănat, în general la 1,5=2 cm.
8. Producţiile cele mai mari de zahăr/ha ce au depăşit cu 4,8-11,3%

varianta martor (RPM 519 calibrul 1) le-au asigurat soiurile plurigerme.
9. Soiul Stupini trebuie prelucrat în continuare pentru a-i în;bunătăţi

parametrii de producţie la nivelul celorlalte soiuri.
10. Dat fiind faptul că pînă la consolidarea unui soi monogerm o peri

oadă de timp acesta prezintă un oarecare procent de glomerule bigerme, con
siderăm că ar trebui s,' existe un STAS intermediar special la care să se ad
mită o monogermie de 70-75%, cu reducerea proporţională a preţului per
tonă.
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INVESTIGATIONS CONCERNING THE RELATION BETWEEN
THE SEED QUALITY AND THE FIELD EMERGENCE OF SOME

MONOGERM AND MULTI GERM SUGAR BEET VARIETIES
AND THEIR POSSIBILITIES OF BEING SEEDED AT THE

FINAL DISTANCE BY SPC - MACHINE

Sttmmary

. The paper prcseuts some of the results obtained at S.C.P.C.S.Z. - Braşov concerning
the reIa-tiau betweeu the laboratory-- germination an"d the field ermcrgence of some monogerm
and multigerm sugar bect varietiţ:s; it also prescnts tbe seeding possibilities aud precision
of these varieties depending on seed size, sced bed preparation. soil humidity and sceding dis
tance.

RECHERCHES CONCERNANT LA RELATION ENTRE LA
QUALITE DE LA GRAINE ET LA LEVEE DES PLANTES

DANS LE CHAMP DE CERTAINES VARIETES DE BETTERAVE
A SUCRE MONOGERMES ET PLURIGERMES ET LA
POSSIBILITE DE CELLES-CI D'ETRE SEMEES A LA DISTANCE

FINALE PAR LA MACHINE SPC

Resume

Cet ouvrage preseute certa ins resultats obtenns par S C.P.C.S.Z. de Braşov, concer.nant
]a rclation entre la germination dans le laboratoire et-Ia levee des plantes dans le champ de
quelques varietes de bettcrave a sucre, ainsi que la pretabilite ct la- precision des semaiUes de
cellx'-ci eu fonction du calibre de la graine, la modalite choisie pour la preparatiou de la cOllche
du termin, l'lmmidite dans le sol et de la distance utilisee paur les semaiUes.

UNTERSUCHUN GEN HINSICHTLICH DES VERHALTNISSES
ZWISCHEN DER SAMENQUALITAT UND FELDAUFLAUF

EINIGER MONOGERMER UND PLURIGERMER ZUCKER
RUBENSORTEN UND AUSSAT MIT ENDABLAGE AN HAND·

DER SPC DRILLMASCHINE

ZusammwJassung

Die vorlicgende Arbeit stellt einige in der landwirtschaftlichen Versuchsstatioll iftr
Zuckerriiben S.C.P.C.S.Z. - Braşov erzielte Ergebnisse hinsichtlich des Vehăltnisseszwischen
Laborkeimung und Feldanflauf einigen monogermen und plurigermeu Zuckerrubensorten
dar. Die Arbeit behanrle}t auch dic Moglichkeit nnd Genanigkeit des Drillenş mit
Endablage je nach Sa.mcngro~e, Keimbettvorbereitung, Bodenfcuchtigkeit nnd Aussaatrlîchte~
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LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR, 19114, VOL. XliI

CONTRIBUŢII LA STABILIREA TEHNOLOGIEI
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V. RUSU, AL. PASCU, MARIA PASCU, IOANA MILITARU, GH. MORARU

Sfecla de zah;1.r reacţioneaâ'l pozitiv la fertilizarea minGram
şi organică. 'Dozele optime de îngrăşăminte minerale sînt de· P UO-';O

Nl:IO-150. Gunoiul de grajd poate fi aplicat în doz~t de 20~30 t/ha,.
împreună cu îngrăşăminte minerale cu azot .

Lucrarea de bazit a solului, arătura, se executii la adîncimea
de 30 cm.

SemănatiIl sfecleî de zahăr se face imcdiat ce se poate illtm
în cîmp, Cind în sol la 4-·5 cm adincime temperatura ajuuge la
4 ...SoC. Asigurarea unei densităţi la recoltate de 90 OOO~ 100 000
plante/ha dli posibilitatea obţinerii de producţii maxime,

Pentru asigurarea unei umidităţi optime în sol, se' va men
ţine plafonul umidităţii la peşte 50% din lUA pe adincimea de
0-80 COl.

Combaterea chimidt a buruienilor se face priu aplicarea
înainte de semănat a crbicidelor Olticarb 6 l/ha + Venzar 1,2
kg/ha sau Dual j l/ha + Venzar 1,2 kg/ha.

Sfecla de zahăr, datorită multiplelor sale intrebuinţări:materie primă

pentru extracţia zahărului, ca furaj pentru hrana unor animale etc. apare
ca una dintre cele mai importante plante de cultură (S t ăn e seu şi

Rizescu, 1976; Stănescu şi Cloţan, 1979).
. în c'ele ce urmează, se prezintă ultimele rezultate experimentale obţi-

nute la Staţiunea de cercetări pentru cultur~ irigate Mărculeşti, judeţul CăIă

raşi, pe un sol cu un cohţinut în humus de 3,5% şi un pH de 7,5.
Soiul. Alegerea celor mai bune soiuri, cu capacitate mare de producţie

şi conţinut ridicat în zahăr, dă posibilitatea obţinerii unor randamente spo
rite la unitatea de suprafaţă. Dintre şoiurile 'încercate în ultiInii ani se re
marcă RPM 519, Monorom şi Polirom la care se obţin producţii de 70-75
tjha rădăcini.

Lucrărilesolului. Pentru realizarea unei producţii ridicate de rădăcini,

sfecla are nevoie de o mobilizare mai profundă a solului decît alte plante de
cultură (V in e ş, 1982), Rezultatele experimentale demonstreazăcă pentru
sfeclă este indicată arătura la adîncimea de 30 cm (tabelul 1).

Sub aspectul combaterii buruienilor, altţrnînd adîncimea de arătură
de la un an la altul (un an arat la 20 cm, un an arat la 30 cm), se reduce
gradul de 5mburuienare cu 70,7% faţă de varianta în care s-a făcut o lucrare
superficială a solului (discuit în fiecare an) (fig. 1).
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Tabelul 1

Influenta sistemului de lucraJ;:e a solului asupra producţiei de rădăcini la sfccla de :zahăr _
S.C.C.l. Mărculcşti

'Rădăcin~t/ha

70

Zahăr; t/,lJa

70,0
Var~anta

Prod, Dif. %
tjha t/ha lIt.

59,8Discuit anual 100
Un an discuit. un an arat la 20 cm 67,6 iI,8 113
Un an discuit, un an arat la 30 ero 68,4 8,6 114
Arat anual la 20 ero 71.1 11,3 119
Un an arat la 20 eUl, un an arat la 30 em 71,3 11.5 119
Arat anual la. 30 em n,o 12,2 120 8,0

9,0

R

180' 240
N kg/ha

12060o

-0--_/-- --c......
/ .......

;' '. "-
;' ." ZR= X max. - 190, B Y max.= 63,9 'O

Z=x max.= 131,6 ymax. =88, 7

R:rădăcinÎ Y=4~3+o.195x-o.000512x2 '1f=o.99!6H~ 7.6

Z=tatJăr y'" 744+0,2f71x -o.OOOJ?7x2 1F0,9S9t;j< ,

60

50

40
Proc/(Ir/lrl
Felf/I, vr/

Yv
il( '7 IIUI

"
I

:.IrPIU)

D D/;o t>f1lJ ~cY 20/.30 30

Fig. 1 - Inlluenţa lucrărilor solului asupra gradului de Imburuienire şi
producţiei de rădăcini la sfecla de zahă.r (S.C.C.I. Mărculeşti)

Fig. 2 ~ Corela.ţia dintre îngrăşămintclecu azot şi producţiile de rădăcini şi zahăr

la sfecla de zahăr {S.C.C.l. Mărculeşti}

Ferhlizarea, Asigurarea unui nivel optim de fertilizare şi a unui raport
echilibrat între elementele nutritive, conduce la realizarea unor prodnctii
maxime de rădăcini şi zahăr (P ase u şi colab" 1976). Rezu1tat<~le cer~e
tărilor arată că producţia de rădăcini creşte pe măsura creşterii dozelor
de azot, producţia maximă de rădăcini realizîndu-se la doza de 190 kgjha N
(fig. 2), Nu acelaşi lucru se 'poate spune despre producţia de zahăr, care
scade considerabil la dozele mari de azot. Astfel, producţia maximă de
zahăr se înregistreazăla doza de 130 kgjha azot. Peste această doză, datorită

scăderii conţinutului de zahăr în rădăcini, producţia de zahăr scade. Doza
optimă economică de azot este cuprinsă între 130 şi 150 kgjha.

îngrăşămintelecu fosfor determină o creştere atît a producţiei de rădă
cini cît şi a producţiei de zahăr. Producţia maximă de rădăcini s-a înregis
trat la. doza de 70 kgjha P 20 5 , iar producţia maximă de zahăr la doza de
60 kgjha P20 5 , în ambele cazuri coeficientul de corelaţie fiind foarte semni-'

• ficativ (fig. 3).
îngrăşămintele organice aplicate direct sfeclei de zahăr sau în doze

duble la planta premergătoare dau producţii ridicate la sfecla de zahăr, în
special dacă se aplică împreună cu îngrăşăminte cu azot. Aplicarea îngrăşă

mintelor organice singure dau producţii de rădăcini cu 10-12 tjha mai mici
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Rădăcini, f/ha •

o

.f0

60

Fig. 3 - Coreţaţia dintre ingr1Lşămintelecu fosfor şi.producţiile de rădăcini şi zahăr la sfecla
de zahăr (S.C.C.I, Mărculeştî)

dedt aplicarea acestora împreună' cu îngrăşămînte cu azot (tabelul 2), Pro
ducţia de zahăr cea mai mare (10,25 t/ha) se realizează prin aplicarea îngră

şămintelororganice la sfecla de zahăr în doze anuale de 15-20 tlha, împreună
cu îngrăşăminte cu azot.

Efectul remanent al îngrăşămintelor organice este mai slab faţă de
apIicarea anuală şi în ceea ce priveşte producţia de zahăr. Prin adăugarea

fosforului, producţia de zahăr nu a crescut, ceea ce ne arată că gunoiul de
grajd reuşeşte să asigure necesarul de fosfor pentru sfecla de zahăr (tabelul 2).

Resturile vegetale de la planta premergătoare,aplicate anual, împreu
. nă cu îngrăşăminte cu azot, dau sporuri de producţie la nivelul celor reali

zate cu doze mici de gunoi de grajd.
Semănatnl. însămînţarea sfeclei de zahăr la epoca optimă contribuie

în mod liotăr1tor la realizarea unei culturi uniform răsărite şi fără gloluri.
Din rezultatele obţinute reiese că epoca optimă de semănat pentru cultura
sfeclei de zahăr este atunci dnd se poate intra primăvara în dmp pentru
semănat. Calendaristic, aceasta se situează de regulă în a doua decadă a,lu
nii martie, atund cînd în sol, la adîncimea de încorporare a seminţei, se
înregistrează timp de dteva zile o temperatură de 4...5°C. Pe măsură ce se
întlrzie semănatul, producţia de rădăcini .scade. La o întirziere a semănatu

lui cu 14 zile f,aţă de epoca optimă, producţia de rădăci'ni scade cu 10,6 tlha
(tabelul 3). .
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Imediat ce se poate ,semăna 63,3, - 100
La 7 zile de la epoca 1 56,7 -6,6 89 00
La l4 zile de la> epoca 1 52.7 ~1O,6 83 00

Densitatea de plante la unitatea de suprafaţă are o mare influenţă asu
pra producţiei de rădăcini, greutăţii medii a rădăcinii şi conţinutului în za
hăr.

în condiţiile Staţiunii Mărculeşti, densitatea cea mai bună s-a dovedit
a fi de 90 000-100 000 plante/ha recoltabile (tabelulA). .

V. HUSU Şi colaboratoriI

Tabelul 3

Tabelul 5

Regimul de irigare. Sfecla de zahăr est~ o mare consumatoare de apă'

Prin irigare şi fertilizare raţională se pot atinge nivele de producţiede 70
-75 t/ha, cu un conţinut ridicat de zahăr,

Avind o perioadă lungă de vegetaţie ,(180-21O zile) sfecla de zahăr

are şi un consum mai mare de apă decît majoritatea culturilor, consum care
se.ridică la 6000-7000 ma/ha,

Cerinţele pentru apă ale sfeclei sint diferite, in funcţie de faza de vege
taţie în care se află. Consumul maxim de apă coincide cu faza de ingroşare

intensivă a rădăcinii, care durează toată luna iulie şi primele două decade
ale lunii august. Asigurarea în această perioadă a unei umidităţi optime a
solului contribuie în mod hotărîtor la realizarea unor producţii ridicate de
rădăcini. .

în condiţiile Bărăganului, în primăverile secetoase se va administra
o udare de răsărire, apoi se va menţine plafonul la 50% din lUA, pe adînci
mea de 0-80 cm (tabelul 5),

Influenţa regimului de IrIgare asupra producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr

(S.C.C.I. Mărculeşti)

Semnif.%
IH.

Dit.
t/ba

3,'
5,7

10,1

Prod.
t'{ba

DL 5%
1%

0,1%

Epoca de semănat

Influenţa epocii de semănat asupra producţieide rădăcini la Sfecla de zahăr

(S.C.C.1. Mărculeşti)

92

Tabelul '4 Regimul de irigare
Prod.'
tlha

Dit.
tflla

%
Mt. Semnif.

Influenţadensităţiide sem~nat asupra producţieide rădăcini şi zahăr la sfecla de zahăr (S.C.C.1o
Mărculeşti)

Dcnsit~tea

plante/ha praf.
t{ha I dil.

t/ba

Rădăcini

%
Mt.

prod.
t/ha

Zahăr alb

dif.
t/ba

%
Mt.

Neirigat . 13,3 - 100
Irigat 50% din IU-'? pc 0-80 efi 64.2 50,9 181· ."
Irigat în faza critică cu 1 000 m 3f 37,5 2'(2 281 •••

Iha
Irigat 50% lUA pe 0-80 efi +

o udare la răsărire de 300 m3Jha 64,9 51,6 186 •••

Deşi producţia de rădăcini în varianta cu 111 000 plante/ha scade cu
5,4 t/ha faţă de varianta cu 70000 plante/ha totuşi, datorită unui conţinut

în zahăr mai ridicat, prima variantă o depăşeşte pe a doua la producţia de
zahăr.

De asemenea trebuie luat în considerare şi faptul că la densităţilemici,
odată cu creşterea în greutate arădăciniise înrăutăţescfoarte mult indicato
rii calitativi privind extracţia zahărului.

Distanţa intre rînduri poate fi de 45 sau 50 cm, atunci cînd lucrările

mecanice de intreţinere şi recoltare se fac cu tractoare cu pneuri inguste.
Cînd pentru aceste lucrări se foloseşte tractorul U-650, se seamănă in benzi
la 45 cm şi 60 cm pe urma roţii de tractor.

700QO
89000

111 000
H8000
222000

Db 5%
1%

0,1%

71,4
69,4
68,0
66,4
62,4

-2,0
-3,4
-5,0
-9,0

100
97
95
93
87

',8
6,'
8,5

o
000

9,8
9,6

10,1
9,2
8,1

-0,2
0,3

-0,6
-1,~

100
98

103
91
86

DL'5% = 4,5; DL 1.% = 5,0;. DL 0,1% = 7/J

Din datele experimentale reiese că data pină la care trebuie să irigăm

sfecla este in jur de 10-15 august, după care irigarea nu mai aduce sporuri
de producţie. Irigînd după această dată producţia rămîne consfantă (ta
belul 6).

Combaterea buruieni1or. Sfecla de zahăr este o plantă care luptă greu
cu buruienile, în primele faze creşterea este lentă, iar perioada lungă de
vegetaţie dă posibilitatea răsăririi unei game largi de' specii de buruieni;
nurnărt..t1 mare de udări favorizează creşterea şi dezvoltarea acestora.

tn experienţele executate in perioada 1981-1983 la S,C.C,I. Mărcu

leşti au predominat speciile de buruieni dicotiledona:te anuale (tabelul 7),
care reprezintă 99,5% din totalul buruienilor uscate, recoltate cind aces
tea se găseau in faza de inflorire sau inspicare (Sola,lU'" nigrltm, Si"lapis
arvelZsis, Amarantl.us sp" Cl.enopodiu11,album),
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. 1 1 gradul de imburllienare
Participarea speciilor de buruieni dicotilcdonate anna e a

(Miirculeşti 1981~ 1983)

T abelHI 8..
Combaterea buruienilor la sfecla de zahăr in condiţii de irigare (Mărculeşti 1981-1983)

CONCLUZII

toare a buruienilor ciieotiledonate, care răsar În primele faze de crestere a
sfeclei de zah~iL În cazuJ aplicării unor doze mai mari-există pcricol~l pro
ducerii fenomenului de fitoto~,icitate, deoarece lenacilul nu posedă o selec
tivitate chimică laţă de plantele de sfeclă.

Aplicarea unei praşile mecanice în perioada de vegetaţie şi a unei pra
şile manuale selective pe fondul tratamentelor eu erbicide aplicate
înainte ele ~emănat, aduce sporuri însClnnate de producţie de la 37,50/0 pînă

la S2,6%. In aceste variante (V", V" V" VlO), grad,!l de îmburuienare a
scăzut cn 30,.5% pînă la 42,1% faţă de variantele similare ca tratament chi
mic dar nelucrate în timpul vegetaţiei.

"1. Dozele de îngrăşăminte care asigur{l producţii ridicate de8răd~icini

şi conţinutulmaxim de zahăr sînt de N130-150' P 60-70' Sfecla de zahăr reacţio
nează bine şi la aplicarea gunoiului de grajd fie direct în doze de 20-30 t/ha,
fie în doze mai mari la plânta premerg'ttoare. ,

2. Semănatul sfeclei"va începe cînd în solIa adîncimea de încoi-porare
a seminţei se realizează temReratura c;le 4...5°C.

Asigurarea la recoltare a unei densităţi de 90000-100000 plante/ha
dă posibilitatea obţinerii unor producţii ridicate de rădăcini şi zahăr.

Producţia de riidr.dnj BjlfuÎeni uscate

Variant,a

I
I 'ead dot/ha % J,g/ha combatere

%

VI - Mt. 1, nctratat, lucnLt normal
.

60,2 100 - -
V, - Mt. II, uetratat, nelucrat 5,'2 8,6 3332 100
V - Olticarb 6 l/ha + Venzar 1,25 kg/ha, ne- I,

lucrat 22,1 36,7 1 897 43,1·
V - 01ticarb 6 I/ha -1- Venzar 1,25 hg/ha +1

+ M + O,5m 50,6 84,1 ,878 73,6
V, - 01ticarb 8 l.'ha + Venzar 1,25 kg/ha '

nelucrat 26,9 11,7 1 506 51,8
V, - Olticarb 8 l/ha + Venzar 1,25 kgJha +

+ M + O,5m' 19,5 ~2,2 102 96,9
V, - Dual 5 l/ha, + Venzar 1,25 kgJha,

nelucrat 24,6 40,9 1 715 18,5
V - Dual 5 1 + Vt:nzar 1,25 kg{ha + M +..,

+ 0,5 m 55,3 91,9 666 ' 80,0
V - DUR.! 7,1/ha -1- Venzar 1,25 kg/ha,
" nelucrat 23,7 -:39,4 1907 12,8

VID - nual 7 IJha -1- Vcnzar 1,25 kgjha: ~T- 1\1 + 55,4 92,0 573 82,8
+O,5m

Taţal

Tabelul 7

428

;10

376

100
173
288

108

133

],&/1101 I %

13 3321100

Perene

11 I 0,'1

kgjha I %

-"lonQcotilf.ilo
'natlJ anuale

1 ni k~lha I 'y"kg/ha li! .,

Dîcoli1l'dQuatc
a l1uale

b\lruieni uscale buruieni \lscate bllndeni uscate bUI"jlÎcni uscateVarianta

1tH, II, netratat-;-l1 t:'lucrat

Aplicarea erbicidelor reziduale în astfel de condiţii dă r;znltate satis
făcătoare în combaterea buruienilor dm cultura sfeclel de zahal (tabelul 8),

În varianta nctratată cu erbicîde şi nelncr~tă în per~oada~de vegetaţIe
mecanic sau manual (V

2
), s-a înregistrat îI.: medIe pe ~ a111 o scadere de pro-

ductie de 91,4% faţă de varianta netratata dar lucrata manual (V,). .
, Pen'tru a' cmubate un spectru mai lar:g de speCl1 de burUIeni, trebUie

să se asocieze u~: erbicid antigramineic (Oltlcarb saU D,u~l)r)Cu un produs des
tinat combaterII burulenrlor dlcotIledonate anuale (Venza .

În condiţiile în care predomină burui,el!ile dic?tiled?ua.te, nu este ju~
tificată aplicarea unor doze mari de erb~cIdc antIgram.lncIce. Astfel :prIU
aplicare a 8 l/ha Olticarb sau 7 l/ha Dual produs comer;C1al nu s-au obţmut
s oruri de productie, fată de variantele unde s-au foloS1t numa1 6 .~/ha Olt1
p b' . t' S' l/h D' 1 Produsul Olticarb fiind volatIl trebUle 1medlatcar Ş1 respec IV a ua. . b"d 1 D 1

încorporat după aplicare la adîncimea de 6-8 [m
2

·_ lar
1

7c: 1
1
CI lu• "ua

. - l' '11 J 4 Doza de 1 )- ) <g/la veu-se., încorpor~aza super lCla a. - em. '. '.,' _ .:- ~
zar produs comercial este suficientă pentru a aSIgura o combatell~ satlsfLlca-

Tabelul 6

d . d~" d 1" d rădă~ini la sfecla de zahăr (S.c.c.I. Mărculeşti)

Influenţa :~~i:n:aam asupra pm ue':::"(lh' I !)iI, tlh. I % Mt.

Neirigat 13,0
;8,5

Irigat 50% IU A' pe o-~o cni 61,5
21,5

Irigat în faza' critică. 37,5
Irigat pînă'pe 6 VII

48,9 Jj,9
(2 udări)

Irigat pînă" pe 20 VII
53,1 10,1

(3 udări) •
Irigat pînă pe 3 VIII

56,3 13,3
(4 udări)

Irigat pină pe 17 VIII
'57,2 41,2

(5 udări)

Irigat pînă pe 29 VIII
57,') 41,0

(6 udări)

•
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Le-trav-aiI fondamcntal du sol, le labouragc, est execute [t une profondeur de .10 cm.
Les scmailles de la betterave a :mcre sont faites juste <lpres le lTIoment ou on pent trava

iHer la terre, ql1and la tcmperature dans le sol a une profondeur de 4-5 em, arrbe a 4_5°C.
En assurallt 1111e densite a la moisson de 90-10.000 p1antcs/ha on aura la possihilit6 d'obte
11ir des prodnctions maximales.

Pour aSsnrer l'humiditc optimale dans le sol, an maintient le plafond de l'hulJlidite
depassant 50% lUA ,.pour une profondeur de O~80 cm.

La luttc chimiellle contre lcs mauvaises herbes est portee en appliquant ,nan±' les scmail
les, les herbicidcs OlOcarb 6 It/ha -1- Vcllzar 1,2 kg/ha, ou Dual 5 H/ha + Vomar 1,2 kg/ha.

~ 3. tn condiţiile din Bărăgan se va iriga menţinînd plafonul la umidi
tatea de 50% diu lUA pe 0-80 cm, mai ales în fazele critice.

Data ultimei udări va fi cuprinsă între 10 şi 15 august. Normele de
udare vor fi de 700-800 m3/ha ..

4. La sfecla de zahăr în condiţii de irigare se obţin rezultate satisfăcă,

toare în combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Olticarb 6 lJha +
+ Venzar 1,2 kg/ha sau Dual 5 l/ha + Venzar 1,2 kg/ha. Pentru distrugerea
buruienilor rămase necombătute de erbicide se aplică în perioada de vege
taţie 1-2 praşile mecanice şi 1-2 praşile selective manuale.
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CONTRIBUTIONS TO THE ESTABLISHMENT OF THE SUGAR
BEET BREEDING TECHNOLOGY IN BĂRĂGAN

SUJllmary

The sugar beet reacts positively ta thc mineral and organic fcrtilizati.on. TIle optimal
dases of mineral fertilisers are P 60-70 N 1~n-l_10' Tue manure may be- apphed in a clase of
20 - 30 t/ha together with N mineral fertilizen;. .

Thc ploughing, the basic soil vmrk, is carried out at 30 cm deJ?th. .
The sugar beet seediug is carried out when we can cuter the held, aud the 501.1 te,m

'perature at 4-5 cm dcpth reaches 4-5°C. A density of 90-10,000 plants/ha W1U glve
the possibility of getting maximal prodnctions. . .

In order ta get an optimal hnmidity in soiI. thc humidity le\'el must be mumtumed
over 50% a.h.i.' an tlw depth of 0-80 cm. ~. . .

The chemical ,...-eed control i5 carried out before seedltlg, byapphcatlOll, of the follaw
-ing herbicides: 01ticarb 6 It/ha + Venzar 1.2 kg/ha, -ar Dual 5 It/ha + Venzar L2 kg/ha,

CONTRIBUTIONS A L'ELABORATION DE LA TECHNOLOGlE
DE CULTURE DE LÂ BETTERAVE A SUCRE DANS LA

PLAINE DE BĂRĂGAN

Rest/mi

La' ,betterave n~agit d'une maniere positivc a. la iertilisation ~inerale et organi9-ue;
Les doses aptima1es d'cngrais miuerals sont de P O'-TO N u ._u •. - Le fUmler peut Hre apphque
dans une dase de 20-30 t/ha. eu meme temps que les cngrais minerals a. azate.

BEITRAGE ZUR FESTSTELLUNG DER ZUCHTUNGSTECH
NOLOGlE DER ZUCKERRUBEN IN BĂRĂGAN .

z./fsam1Jlcn/aSS-lfl lg

Die rnillcralischcn und organischcn Dlingl1ngsmitte1 habcn cinc positi.,e \Virkung aui·
dic Zucli:crrtihen, Die op-timaicn millcralischel1 Di.'lllgungsmittcldosen sind P60-70 N 130-140. Dc['
Dliogcr kallll mall in cincr Dose von 20-30 Uha zusammen mit millcralischcll Sticli:stoff
diingungsmittc1n anwcuc1eu,

Die Aussaat dcr Zuckerriiben ,vird ,SOb<:lld man die Fcldarbeitcll beginucu kann
dllrchgefiihrt, d,h. Wellll a1l ciner Tiefe 'Ion 4-5 cnL dic J30delltempcratur 4-50C ist, Dic
Vcrsichcrung cincr Dichte von 90-10,000 -Pflanzen/ha ennoglicht optimalc Ertriige Zll
erhaltcll,

Um cine optimalc Bodcnfe1-1chtigkcit ZII vcrsichern, 111u13 die Fcuchtigkeitsgrenzu
libcr 50% HA behaltell werden.

Zur Bekampfung dcr Ullkriiuter verrocendet man clie Hcrbizide Olticarp 6 ljha +
VCl1zar 1,2 kg/ha, ader Dua1 j ljha + Vţnzar 1,2 -kgjha bcvor Saen.

K YCTAHOBJ1EHI110 TEXH0J10rl1l1 B03.L\EJlblBAHI151
CAXAPHOI~ CBEKJ1bI HA l33P3rAHE

PC3fQ.,uCC

CaXapHa5:1 CBCJ{,Ila lloJIOIJ{llTellbHO oT3blgaeTcll J(aK Ha MHHcpaJIhHLle, TaJ{ n lIa opraHuqec
10Ic YP;OOpCHII5:I. OnTJ1MaJIbliblMIl n;03a1lll1 MIlHepaJIbl1hIX YP;06pcHnii llBmnOTCll P;03hl - PeoN1'lO.
HilIl03 )\[O}KlIO BIIOCJtTb B )];03e OT 20 go 30 TOHu/ra, COIll\lCCTIIO C MIlIICpaJIbHb[MH a30THhlMH Yl~o

GpeHHll!IIII. OCHOI;J-1a51 o6pa60Tl';<l nO'H3bl - 13CnalUKa, ;rJ;eJlaeTCll ua rJly61111Y 30 CL\f.
TIoceB caxapHoH cneJ(Jlbl 'HeJlaeTCll ceuqac JKe J(aK l\lO}J{HO paUOT<lTb B nOJle, l\Or,!l,a B

noqI3c, Ha' fJlyCHHC 4-5 Ci\! TCIIIllcpaTypa )];ocTIlrueT 4-Y'C. 06ccnetIcm1c ryCToTbI CŢOllHlH1

pacTeHuii npn YOQPKC Il 90000 -100000 pacT,/ra n03B0J!5leT nOJlyqaTb l-Ian60.TIce BblCOKIIe
ypO)JWII.

llJI5I ooC'cnclIClIH5:I ODTlIMaJlbHOii BJIa}KHOCTH nOlIEbl, npcgeJl BJla}KHOCTH B CJloe OT O HO

80 CIII CJlelWCT lloU.u;cpn\iIEaTb Ha ypOBI-IC CBblwe 50% ,!l,uana30lla aKTHI3Hoi'l BJla}l{HOCTlI·
Xm.llI'IeClia5I 60pbua C Copn}l]\ct/lm BeAeTCll nyTeM ImeceiiHll nepep; nocenoi\l rcpClIlWil,OB

- OJlTIII-;avCa B Ţ~03e 6 Jljra + Beli3apa - B JI;03e 1,2 I{r/ra, IIJllI l1,ya,rra B g03e 5 Jl/ra -1- BeH
2apa - 1,2 I\rlra.
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ASPECTE PRIVIND CULTURA IRIGATA A SFECLEI
DE ZAHAR LA ŞIMNIC - DOLJ

M. COJFAN, M. NICO;LESCU, C. MITITELU

Es.pcrienţele s-au executat pe sol brun-roşcat de pădu re mQ
derat podzolit (pH 5,6-5,8), cu un conţinut redus de bumus (2,0
2,5%), slab aprovizionat in Iosior şi mijlociu aprovizionat cu pota
siu. Se recomandă semănatul timpuriu, la temperatura de ":loC, in·
pahll germinativ, densitatea optimă de semănat fiind de 110 ODa
plante/ha. Soiul Polirom a avut 'conţinut de zahăr ridicat (16,1%),
iar soiul Stllpini mult mai scăzut (H,4%). Fertilizarea echilibrată

cu azot şi io:;fQr a iost foarte necesară, doza de N 120P,sO rltncdindu-!;c
eficientă pentru sfecla de zahăr ce urmează după soia;' de asemenea
gUl1qiul de grajd 'în doză de 40 .t/ha a fost foarte bine valorificat. în
grăşiimintelefoliare au sporit producţia cu J-.'i% la rtl(lăcini şi

4-6% la zahăr. Folosirea erbicidelor Ro-Neet 8 l/ha + Ven:w.r
O,5~ 1,0 kg/ha (PPI) + Betanal 6 l/h~ postemergent a lost efica
ce. Recoltatul timpuriu (15 august) a determinaţ pierderi mari
de rădăcini şi zahăr faţă de recoltatul tirziu. ~

Sfecla de zahăr valorifică foarte bine condiţiile de irigare datorită pe
rioadei lungi de vegetaţie care depăşeşte întreaga perioadă c~Jdă a anului,
situîndu-se pe primul loc în ceea ce priveşte consumul de apă (N ego m i _
re an uşi' colab., 1965).

Cercetări privind cultura sfeclei de zahăr în zona soIuri lor brun-roş,

eate şi brune de pădure sînt puţine la noi în ţară şi acestea s-au efectuat pe
soIuri cu un potenţial de fertilitate mai bun ea cel de la Şimnic, ca: soiuri

. aluvionale (S t r atu 1 a, 1959; C oi fan şi colab., 1968), brun-roşcat

de pădure tipic (Ion e seu Sis e şti, 1971), brun de pădure cernoziomic
(N i col au, 1968) etc. în acest sens, pe baza rezultatelor experimentale
obţinute la S.C.A. Şimnic în perioada 1978-1983, se prezintă sintetic unele
aspecte legate de culturaoirigată a sfeclei de zahăr pe soIurile grele ale pie
montului getic, deci în afara zonei considerată pînă în prezent drept favo
rabilă acestei culturi.

MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetările s-au efecfuat pe platoul de la Şimnic, pe un sol brun-roşcat
de pădure moderat podzolit, de textură argiloasă cu aspecte vertice, avînd
reacţie pH de 5,6-5,8 extras în apă, cu un conţinut redus de humus (2,0
-2,5%), slab aprovizionat cu azot şi fosfor (2,0 mg P205/IOO g sol) şi mijlo-
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ciu aprovizionat cu potasiu (15-16 mg 1(20/100 g sol), capacitatea pentru
ap'l in cîmp de cea 24% şi coeficientul de ofilire in jurul limitei de 13%
raportat la sol uscat, iar densitatea aparentă de 1,43-1,44 tim', pc adinci-

, mea de 0-80 cm,
Experienţele s-au cxeclltat în asolanlent pc 4 ani şi s-a folosit soiul

RPl\1 519 la experienţele cu îngrăşăminte, c'are au fost staţionare şi soiurile
indicate în tabele la experienţele fitotehnice. .

Îngr{lş{tmintele cu fosfor şi potasiu s-au administrat toalnna sub ară

tură, iar cde cu azot prilnăvara, în dOUrl etape, la pregătirea terenului şi

la praşile,

Regimul mediu de irigare a constat -în 3 udări a cîte SO~60 min fie
care, însmnînd o non11ă de irigaţie ele 1 500-{ 700 111:1 apă la hectar; acl
.11l.inistrată prin aspersiunc.

La amplasarea experienţelot" s-a folosit lnetoela de aşezare a parce
1elor subdivizate şi' a blocurilor-, experienţele fiind valorificate potrivit
normelor de tehnică experilnentală. _ ,1

Conţinutul in zahilr biologic al sfeclei (digestia) este dat sub formă

de zaharoză cititrl polariInetric în laboratoare specializate.
Valorificarea rezultatelor s-a făcut prin calcul statistic.

REZULTATELE OBŢINUTE

în cele ce urmeazrl se interpretează succint rezultatele obţinute În.ex
perientele cu epoci si densităti ,de semănat, sistem de fertilizare, erbicide
şi epo~i de recoltard la "sfecla 'de zahăr.

E poe ade sem ă n a 1. Semănatui sfeclei de zah'lr in perioada
optimfl asigură răsărirea uniformă a culturii, densitatea normală a plan
·telor şi cOlllbaterea mai uşoară a bolilor.şi dăunătorilor. Astfel, aVÎ11d î~l

vedere adincimea mică de semănat (2-3 em), mel1ţinerea, in stratul superfr
cial a.l solului, a apei necesare germinrLl"ii 'şi răsăririi uniforme a plantelor
se poate realiza cu uşurinţă prin semrmatul timp~riu, cînd şi atacul de dă

unrttori este mai redus, neavînd iiTvazii în rnasă.

Din datele tabelului 1 se deduce dl rezultate mai bune, privind pro
ducţia de rădăCini cît şi de zahăr, s-au obţinut la sell1ă,natul tirl1'puriu, cînd
temperatura patului germinativ se menţine dilnineaţa la -4°C, ceea ce î~:

conditiile de la Simnic se realizeazrl normal în ultima decadă a lUl1n
lnarti~. Dacă s-a întîrziat sernănatul cu 7 zile producţiile au scăzu;t în me
die cu 3,3 tlha la rild'lcini si 0,5 tiha lel zahilr, ceea ce reprezintă o pierdere
de 4-5°/~, iar ,dacă s-a întl~"ziat semtmatul cu 14 zile pierderile au ajuns la
12-13%, fiind distinct semnificative,

Cele 6 soiuri experimentate s-au c01nportat asclnănător privind ccrin:..
tele fată de epoca de semănat, plasticitate mai bună sub acest aspect do
vedind' soiurile RPlVI 519 şi Polirom la care pierderile de rădăcini şi zahăr
la epoca tîrzie de se.mrlnat au fost mai mici.

Tabdul 1

•
Influenţa epocii de semănat asupra producţiei de rădăcini şi zahăr la diferite soiuri de sfeclă

. (1978-1980)

Producţia do ri'itlăci)li P.rU(hlcţia de zahăr
SPECIFICAlm

I l1>;g"';"1!/ha I '" I IdU. % 5 ," tjha dif. % s

al - Semănat la 4°C, in patul germinati v

bl - R Poli 1 67,S -1,5 98 16,6 11,2 -0,2 98
bOl - lVrOllOrom 70,7 1,4 102 16,2 11,4 - 100
b;) -=- R Poli 7, 64,8 -4,5 9G 16,8 10,9 - 0,5 9G
b 4 - RPM 519 69,3 1\1t. 100 16,5 11,4 AH, 100
1)5 - Polirom 69,4 0,1 100 16,5 11,4 - 100
h(; - Braşov 66,-'! -2,9 96 16,5 10,9 -0,5 96
l\Ied ia. epoca 1

~--~~--- -~-~~ ~~-~~~
68,1 1\1t. 100 16,5 11,2 Alt. 100

a~ - Semănat după 7 zile

D1 '- R Poli 1 62,7 -6,6 90 16,7 10,5 -D,9 92
b, -, Monorom 65,7 -3,6 95 15,8 10,4 -1,0 91
b~ - R Poli 7 6.3,-1 -5,9 91 16,8 10,6 -0,8 93
b., - RPM 519 65,6 -.1,7 95 16,8 11,@ -0,4 96
b, - Polirom ffl,2 -2,1 97 16,4 11,0 -0,4 96
h l ; - Braşo'T 6·1,0 -5,3 92 16,8 IO,S -0,6 95

~~----~ ~~~~

Media epoca 11 64,8 3,3 95 16,5 10,7 -0,5 96

<1;l - Semănat după 14 zîle

b1 - R Poli 1 58,7 -10 ,6 85 00 16,6 9,7 -1,7 85 00
b 2 - l\.olonorom CI 1,1 -8,2 88 O 15,8 9,0 -1,8 84 00
ba - R Poli 7 58,7 -10 ,6 85 00 16,7 9,8 - 1,6 86 00
h'l - RPl\I 519 62,2 -7,1 90 O 16,3 10,3 -1,1 90, O
b5 _- Polirom 62,2 -7;1 90 O 16,5 10,3 -1,1 90 O
b u - Bra.şov 59,2 - 10 ,1 85 00 16,0 9,5 -1,9 83 00

~~
~~~~----------------~Media epoca III 60,3 -7,8 88 00 16,3 9,8 -1,4 87 00

~~------~~~~---
Valorile DL, t/ha: 5°/ 1" 0,1% 5 o/" 1% 0,1%
Factorul A (cpocă) " /0

1,7 7,3 12, 1 0,8 1,2 2,0
Factorul B (soi) 4,9 6,6 8,6 0,8 1, 1 1,4
Interacţiupea A x 13 6,6 9,1 12,8 1,1 1,5 2,1

o Densitatea plantelor. S-au experimentat 5 densităţi de se
n'.'anat (de la 74 000~222 000 plante la hectar) la 4 soi,uri diferite ca geno
tIp ,ŞI fenotIp; diploid monogerm-diploid plurigerm şi poliploid monogerm
polIplOId plungerm (tabelele 2 şi 3),

_ ' Detenni~ările biometrice efectuate la recoltare (tabelnl 2), denotrl cii
mannlcanledle a rădăc.inilor cl~ sfeclă a variat în funcţie de soi'şi densita
tea 1?lantel0r.. Astfel SOlul Stuplni a avut rădăcini luai mari, groase, cu un
conţmnt mal redns de zahilr (1'1, 4%). soiurile Brasov si RPM 519 mărimi

lnijloeî~, ~a: soiul .P~~dirom cu r{tdăcini mai mici, ~lungite fusirom, Clar cu
cel mal ndlcat conţmut de zah'lr (16,1%), Totodat'l greutatea medic a [{1-
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dăcinilor a scăzut, de la 859 g la 289 g, pe măsura creşterii densităţii plan
telor, evidenţiindu-seo corelaţie negativă foarte puternic~ intre aceste două

elemente, . . ,
Conţin)ltul de zahăr al sfeclei (digestia) a fost determinat mai mult

de soi şi mai puţin de mărimea rădăcinilor, in limita densjtăţilor experimen
tate, Totuşi se poate desprinde o corelaţie limitată intl:e mărimea rădăci

nilor şi conţinutul de zahăr, in sensul că rădăcinile cu greutatea medie intre
450 şi 750 g au avut un conţinut de zahăr mai ridicat faţă de rădăcinile

mai mari sau mai mici.
Sub aspectul producţiei de rădăcini cele 4 soiuri experimentate au dat

producţii medii apropiate, fără diferenţe semnificative intre ele, iar in ceea
ce priveşte densitatea plantelor, varianta semănată cu 111 000 plante/ha
s-a dovedit net superioară, depăşind celelalte âensităţi cu sporuri semnifi
cative şi foarte semnificative de producţie.

Dacă se analizează comportarea fiecărui soi, în funcţie de cieusi,tatea
de semănat (tabelul 3) se constată cr. soiul Stupini a asigurat producţia de
rădăcini şi zahăr cea mai ridicată la 148 000 plante/ha, iar celelalte 3 so
iuri la 111 000 plante/ha, adică semănat la distanţele de 45 X 15 cm,
respectiv 45 x20 cm pe rind, Soiul Stupil1i care după cum s-a arătat are
rădăcina bine dezvoltată, suportă densităţi mai mari datorită aparatului
foliar de talie joasă, pitică, grupat pe colet şi poate de aceea acumulează

mai puţin zahăr, iar la soiurile Polirom, RPM 519 şi Braşov, cu foliaj bogat
sînt indicate densităţi mai mici.

. Sistemul de fertilizare, Nevoia mare de ingrăsăminte chi
oHlice şi organice în cultura sfeclei de zahăr irigate este determ:inat{l de pe
rioada lungă de vegetaţie, de capacitatea mare de producţie a soiurilor
~actuale şi implţcit de consumul mare de elemente nutritive necesare pentru
formarea recoltei şi acumularea substanţei uscate.

Fertilizarea cu fosfor, potasiu şi ingrăşăminte organice, Solul de la
Şinluic fiind slab aprovizlonat cu fosfor, folosirea îngrăşămintelor cu fosfor
constituie o l11ăsură primordială în sporirea producţiei, sporurile aduse de'
ace,st element fiind de 42-47%' (tabelul 4), şi chiar mai mari, ajungind
pină la dublarea producţiilor de rădăcini şi zahăr (tabelnl 5), Din aceleaşi

tabele se qeduce că "uIărimea dozelor de fosfor, cînd se aplică în fiecare an _
ca doză de întreţiJ:ere, este P5D-BQ, dar se poate aplica. şi în doze mai
mari, P100-200, la .intervale' mai lungi de timp, adică o dată la 2-4 ani,
avind practic aceeaşi eficacitate, Acest lucru este posibil datoritr> mobili
tăţii reduse a fosforului in sol, fapt ce determină acumularea cantităţilor

de 'fosfor neconsumate de către plante, sporind nivelul fosfatic al solului,
care in condiţiilede la Şimnic, cu reacţia pH slab ,acidă, nu prezindă pericol
de retrogradare sau blocare a zincului. S~ consideră necesar ca pe aceste
soIuri S{ll'ace în fosfor să se insiste pentru ridicarea nivelului fosfatic prin
aehninistrarea de îngrăşrlminte sau fosforite activate, guuo.i de grajd şi

resturi vegetale, în s~opul de a preîntîmpina unele carenţe şi dezechilibre
in l1utriţia plantclor.

De menţionat faptul că in parcelele nefertilizate cu fosfor, carenta
acestuia s-a resinlţit puternic?în fiecare an, lnanifestată prin debilitarea 'şi1,7

2,3

1,7 j 102
-0,4 99
Mt. 100

_1,1 93
4,7 t

9,3
8,9
8,9
8,7

10,9
14,9

A. SOlUl
611 20,5
602 20,5
606 20,1
567 20,6

DL 1% 4,:'
DL 0.1% 5,9

14,4 68,8
15,4 66,1
15,1 67,1
16,1 62,1

])L 5%

B. Densitatea şi distanţa pe tÎn,d.)

DL 1%
DL 0,1%

e -

, Mărimea rădăcinii Prod. do riidăcilli

I
DlgestiO!.

I I ISPECIFICARE greut. hmg. I,,~, % tfha dif. " Sg om O", '"

1 1

ProdUCţia de r;.d:icllll I I ProdUCţIi. de zahaI"
Demntalea, DIgo~stJ(l ~~c-;---'--,----r-~

501\11 nUl pianle/ha t/ha I dd I 'X 1 s (O t/ha 1 dlf I % 1 s

Tabelul 3

C 1 rea diferitelor soiuri de sfeclă de zahăr la diferît~ densităti de semănat (1981~ 1983)omllOr a .

"

a,
hl~ 71 64,3 -8,9 88 O 1,1, I . 8,9 ~2,5 7S 000

Stupilli
(mollogerm ) b,- 89 66,3 -6,9 91 14,5 9,5 -1,9 8.1 00

diploid) b3~ III 70,3 -2,9 96 11, I 9,9 -1,5 87 O,

b~~ HS 73,3 0,1 100 14,7 IO,R -0,6 95
br;-222 69,6 -.1,6 95 14,4 lO,O -1,4 88 O

--------------
<1,2

h1 - 71 64,2 -9,0 88 O 15,0 9,6 - 1,8 81 00 "
Braşo',f

(pludgerm) 112 - 89 68,3 -4,9 93 15,3 10,5 -0,9 92
b(\-111 71,4 -1,8 98 15,6 11,1 -0,3 97

diploid)
b1~ 148 65,1 -7,8 89 15,1 10,0 -1,1 88 O

115 -222 64,4 -8,8 88 O 15,6 10,0 -l,4 88 O
---------- ------

u:l 11
1
-,74, 63,9 -9,3 87 O 15,2 9,7 -1,7 85 00

RPII15 19
(monogcrm bn- 89 6R,2 -5,0 9.1 15,4 10,5 -0,9 92

b;-111 73,2 tU. 100 15,7 11,1 Mt, 100
poliploid

\),1- 148 67,9 -5,3 93 15,.1 10,4 -: 1,0 90
!J5 -222 62,'3 -10,9 85 O 15,'1 9,0 -1,8 84 .0

~- ----------
a1

b,- 7, 61,7 -11,5 81 00 16,1 9,9 -1,5 87 O
polirom
(plurigcnn hn- 89 63,5 -9,7 87 O 16,5 10,1 -1,0 91

poliploid) l,;-l11 66,7 -6,7 91 J6,0 10,7 -0,7 91
b 1 -148 60,8 -12,4 83 00 16,1 9,8 -1,6 86 O

" b 5 -222 60,8 -12,1 83 00 15,9 9,6 -1,8 81 00

nL 5% 8,0 1.2

11 _ 74 000 plante/ha (JO.cm') 859 21,5 10,1 15,1 63,5 -6,9 90 000

b1
_ 88 800 plante/ha (25 em) 749 21, 1 9,8 15,4 66,6 -3,8 95 O

b2
_ 111 000 plante/ha-(20 em) 631 20,5 9,2 15,1 70,1 Mt. 100 Mt.

b~ 148 000 plante/ha (15 em) 452 19,7 8,2 15,1 66,8 -3,6 95 O

b: - 222 000 plante/ha ( 10 cm) 289 19,5 7,5 15,3 64,3 -6,1 91 DOf)'
nL 5% 3,4 t

al - stupini
a: - BraŞov

a - RPM ,119, ,
a( ~ pohrolll

Tabelul 2
t densitătii de semănat asupra unOf elemente de productivitate la diferite soiuri de sfeclă

Influcn,a ,,, d zahăr irigată (1981 1983)
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Tabelul 4 Tabelul 5

Influenţa prelungită a fosforului aplicat singur şi Îp1prcună cu îngrăşăminte organice la sfecla
de zahăr (RPM 519) irigată (1981-1983) .

• 0,1%
2,0
1,0
2,6

1%
1,3
',8
1,3

5%
0,9
',6
1,4

0,1%
12,3

(1,5

16,9

1%
8,4
5,0

12,4

5%
5,8
3,7
9,'

Valorile DL, tjha:.
Fi1etorul A (Doze PK)
Factorul B (Doze N)
Interacţiunea A x B

Eficacitatea ingrăşămintelorchimice N P I{ la sfecla de zahăr (RPM 519) idgată după soia
. , (1981-1983)

Prodl1cţia de r;ldăcini

ID"';t" I
Prod. d.~ zahăr

SPECIFICARE

I % It/ha dif. . % S tjha dif. % S

'1 - Fără fond de fosfor

b1
- N o 27,1 Mt. 100 16,2 1, , Mi. 100

b 2 - Nr.o 23,9 -3,2 • 88 15, 1 3,6 -0,7 8-1
h3 - ';\' 1'~n 27,7 0,6 lO2 15,8 4,1 -0,2 ()5

b, - N 180 25,3 -1,8 93 11,8 3,7 -0,6 80
L, - N~,;o 25,8 - 1,3 95 1'1,5 3,6 -0,7 81---------- --~---

l\Iedie al 26,0 11l. 100 15,3 4,0 l\Jt. 100

eL:l - Fond de P"
L, - N o 49,8 22,7. 181 *** 16,6 8,3 1,0 193 ***
b, - N uo 57 ..1 30,3 212 *** 16,7 9,5 5,2 221 ***
b, - N 1:l O 59,3 32,2 219 *** 16,5 9,8 5,5 227 ***
h4

- N lBO 62,8 35,7 232 't** 15,9 10,0 5,7 232 ***
b" - N U4 , 62,3 35,2 229 *** 16, 1 10,0 5,7 232 ***

-----~----- -------
Med ia a2. 58;3 32,3. 224 *** 16,4 9,6 5,6 240 ***

a~ - Fond de P Sll

b, - N o .').1,0 25,9 195 *** 16,7 8,8 4,5 205 ***
h2 - N GO 60,1 33,0 22Z *** 15,8 9,5 5,2 221 ***
b, - N 120 6'1,6 37,5 238 *** 16,6 1O,S 6,5 251 ***
b,t - N 1BO 67,7 40,6 250 *** 16,1 11,0 6,7 2.'56, ***
b, - N U'lO 70,8 4.1.7 261 *** 15,6 11,0 6,7 256 ***

----------- -----

l\Icdia a, 03,2 37,2 243 ,,* *' 16,2 10,2 6,2 255 ***

a., - Fond de Pe' l{so

, Potasiul în doză de K 80 (tabelul 5) a sporit nesemnificativ producţia
med1c ele rădrLCini cu 1,6 tJha şi nu a 'îmbunătăţit conţinutul de zahăr,

plantele de sfecltl satisfăcîndu-şi necesarul din provizia l110lUcntană a solu-
lui c11 potasiu. '

Fertilizarea cu azot. Dozele de îngrăs{llninte cu azot si fosfor trebuie
binc echilibrate pentru a. preîntîlllpina i;ltoxicaţia nitriciL frecvent întîl
nită în ultinlii ani la majoritatea plantelor, dar nlai pronunţată la sfecla de

bl - N. 52,7 25,6 194 *'* 16,4 8,6 4,3 200 ***
b 2 - N uo 59,5 32,4 219 '** 16,8 10,0 5,7 232 '**
h:1 - N 120 68,0 40,9 251 *** 16.4 11,1 6,8 258 ***
b<l - N 180 70,6 43,5 260 *** 15,5 10,9 6,6 253 *'*
bl) - N 2•1O 73,4 46,3 271 *** 15,3 11,2 6,9 260 ***------- --

Media a 4 64,8 38,8 249 *** 16,1 10,4 6,1 260 ***

1,4
1,9

2,6

8,8
12,7
lu,:;

__:..I';.:":::d:""'c.I:::ia,':::"_':::':..d':::';,:in:"i__ IDi-\;?Still 1_~,--.-p_"_d_n':..ţ'.'n_'_Jn_,_nl_lr," __
t/ba 1 dif 1, % s In t/ha I "dH ni S

DL 5%
DL 1%
DI. 0,1%

Varianta

Fond N:!oo

" '"
P, - 46,6 Mt. 100 15,8 7,0 Mt. 100

P50 anual 66,2 19,6 142 *** 16,3 10,8 3,8 151 ~ .-

PlOD la '2 ani 68,5 21,9 147 *** 15,9 10,9 3,9 156 * .-
p:!oo 1, 4 ani 66,4 19,8 142 '" '" '" 16,2 10,8 :;,8 154 '" * '"----- -------

fiIceI ie 67,0 IvIt. 100 16,1 10,8 M\, 100
--~--- ---------

P50 <Luua] -;- 40 tjtla
,

gunoi de grajd 78,9 32,3 169 '" * ~. 15,9 12,5 5,5 ,178 '" * '"
PlOD (la 2 4 ani) 80,0 33,1 172 *** 15,8 12,6 5,6 180 ' .--
P~(lO (Ia 1 ani) 78,4 31,8 '168 *** 15,9 12,4 5,1 177 " '" *------- --------

l\leclia 79,1 '12,1 118 , 15,9 12,5 1,7 116· *---- ---------
1\0 (anual +.5 t/ha
resturi 'legefa.]e) 70,7 21,1, L')2 *** 16,4 11 '6 4,6 166 .;: '" "'.
PIon (la 2 <lnH-paie anual) 68,6 22,0 117 *** 16,5 1(2 4,2 160 ***

p~()O 1<~ 4 <lui 6S,9 ?? o 148 * .- 16,8 11,5 4,5 164 ***...._"J-------- ---, ---------

Media 69,4 2,4 104 " 16,6 11,4 0,6 106

întîrzierea plantelor în vegetaţie, îngustarca" frun"elor şi culoarea specifică

purpuriu-violacee, însoţită uneori de intoxicaţia nitrică, mai pronunţată

în parcelele care au primit doze mari de azot.
În cadrul asolamentului, dacă se administrea.:ţă doze mari de îngră

săminte cu fosfor, este bine ca acestea să se aplice la sfe<;::la de zahăr, floarea
~oarelui sau griu, restul culturilor valorific1nd mai bine efeclul prelungit
al dozelor respective.

Gunoiul de grajd, admiuistrat periodic, în doză de 40 tlha, de asemenea
a fost foarte bine valorificat de către sfecla de zahăr, realizînd producţia de
80 tlha, cu un spor mediu de 12,1 tlha rădăcini şi 1,7 tlha zahăr faţă. de

. variantele fertilizate numai lnineral. Gunoiul de grajd Gonstituie sursa
principalr, de refacerea fertilităţii solului; de aceea se recomandă ca la cul
turile de cîmp să fie aplicat cu precădere pentru sfeclă şi porumb,

Resturile vegetale aplicate auual au adus un spor mic de 4% la pro
ductia dc rădăcini; 'În schÎlnb au îmbunătătit continutul de zahtlx, justi
ficat prin Îlnobilizarea momcntană şi parţială'a azot~l~i lnincral în proccspl
de descompunere, azot care aflat în exces poat.c deveni clrnlldtor îri acu
lnularea z'ahărnluL
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NOTĂ; S'a folosit ingrăşămÎntu! foliar Wuxal, separat şi În a~te5lcc cu insectidduI"sau'fllngicid.ul respectiv.

Tabelul 6

Influenţa ingrăşămintelo; foliare, singure şi in amestec cu insectofungicide la sfecla de zahăr >

(RPM 519) idgală (1981~ '983)

1>1 ~ Netratat 69,3 Mt. 100 16.0 il,1 Mt .. 100
b2 - 5 l(ha separat 69,7 ,0.4 101 15,7 10,9 -0,2 tJ8
ba - 5 l/ha amestec 70.1 0.8 101 15,4 10.8 -0,3 97
b 4 - 10 l/ha -separat' 70,7 1.4 102 15,8 il,1 100
ba - 10 l(ha amestec 70.4 1, 1 101 15,9 11,2 0,1 101
b(i - j -+ 5 l(ha amestec (2 trata~entc) 71.4 2,1 10] 16, 1 11,5 0.4 104

I ------ --
Media al 70,3 Mt'. . 100 15.8 11,1 Mt: 100

0.7
0.8

Producţia de zahăr

tJha 1 dif. ,.. I 'Y~

. 4,5

5,1

I
p.rodm:ţia de rădăcini \. . \__,----_---;-_- DJgestla

tlha I dif. 1 %' %

U2 - Combătut CeJ"cosjJOJ"u bcticola.

al ~ Combătut]\lIumestl'a brassicae

DL 5%: Factor A ''''
}iactor fi =

Doza de îngrăşătnînt foliar

h 1 - Netratat 66,4 AIt. 100 16,0 • 10,7 ·Mt. 100
h~ - 5 l(ha sepluat 67.0 0,6 101 16,4 11.1 0,4 104
1):1 - 5 1(11a amestec 68,0 1.6 102 15.9 10.8 0,1 101
b1 - 10 lJha ~eparat 68.7 2,J UlJ 16.2 11, 1 0.4 104
h s - 10 1/ha 'amestec 68:6 2.2 103 16.2 11,1 0.4 104
br, - 5 + 511ha amestec (2 tratamente) 69,7 3,3 105 16.2 11,3 0,6 106---------- --

. T\'led ia [1.2 68.1 -2,2 97 16.1 11.0 -0.1 99

plal~tcle să. acopere terenul; de aceea lnenţinerea solului curat de buruieni
şi afînat în stratul superficial prezintă o ilnportanţr, deosebită în tehnolo
gia de cultur~i a sfeclei, ceea ce se poate "realiza prin combaterea integrată

a bu~uienilQr folosind măsuri agrotehnice şi chimice. .
Referindu-ne la folosire" erbicidelor (tabelul 7) 'a rezultat o eficacitate

foarte bună cînd erbicidele selective pentru. sfecla dc zahăr s-au aplicat
"sociat la pregătirea patului germinativ (PPI) şi pe veget"ţie(postmergent).

De nlenţionat că experienţa s-a executat pe un teren puternic înlbu
ruienat cu următoarele buruieni dOlllinante: S etaria sp.,. Echinochloa cru·ş

galii, An2aranthus sp., Convolvu,Zus. arvcJl.sis, Hibz:scus sp., C1:rsi1f.11Z arvcnse
etc.

La prima not"ro (EWRC) etectuat'l în luna mai, combinaţiile de
Ro-Neet (6~8 I/ha) şi Venzar (0,5~1 kg/ha) au combrLtut foarte hine buru
ienîle în primele stadii de vegetaţie ale sfeclci de zahăr, ca luai tîrziu să

aparrt o uşoară îmburuienare la elozele minime, folosite, doveclindu-~e nece
sară şi erbicidarea postmergentă cu Betaua!.

Din datele de producţie,şi din an"liza gradului de Îmburuienare la
recoltare (tabelul 7), au rezultat eficiente următoarele reţete de erbicidare:

zahăr, la care aceste dezechilibre şi carenţe in fertilizare se menţin pînă la
recoltare şi se finalize~ză cu pierderi mari de rădăcini şi zahăr (tabelul 5).

Se con~tată că dozele crescînde de azot (N 60 - N240) aplicate fără

fond de fosfor (a.), nu au sporit recolta provocînd chiar pierderi de rădăcini'

şi zahăr, faţă de nefertilizat, mai ales la dozele mari de azot, la care con
ţinutul de zahăr a scăzut cu 1,4-1,7%. Aceasta confirmă şi alte cercetări

~ mai vechi, care arată că dozele mari de- îngrăşăminte organice şi minerale
depreciază calitatea sfeclei de zah"r ,prin scăderea procentului de zahăr

şi creşterea substanţelormelasigene (C o p o n y şi colab., 1968).
Aceleaşi doze de azot aplicate pe fond de P 40 şi mai ales pe fond de'

P so, au sporit producţia medie de rădăcini cu 124%, respectiv 143% şi s-a,
îmbunătăţ.t substanţ.al conţinutul de zahăr, ceea ce denotă o interacţiune

foarte puternică intre dozele de azot şi de fosfor în condiţiile de la Şimnic.

Se consideră eficientăpentru sfecla de zahăr ce urmează după soia, doza
de fertilizare N120 P 80' care a realizat o producţie bună de rădăcini asigu
rată statistic şi a menţinut un conţinut ridicat de zahăr (16,6%).

Se conchide că fertilizarea cu azot trebuie făcută cu mult discernă

mînt, pe fond bine aprovizionat cu fosfor, fie din rezen'a de fosfor a solului,
fie din îngrăşăminte, mărimea dozelor de azot fiind stabilită în functie de
fertilitatea potenţială a solului, de aprovizionarea cn apă, de plant~ pre-'
mergătoare şi de capacitatea de metabolizare şi rezistenţa la boli a soiului
respectiv.

Fertilizarea extra-radiculară şi insectofungicidele. S-a folosit insec
ticidul Sinoratox 35 în doză de 2 I/ha pentru combaterea viermilor ce
nuşii (lvlamestra brassicae) şi fungicidul Topsin 70 în doză de 400 g/ha
pentru combaterea cercosporiozci (Cercospora beticola), iar ca' îngrăşămînt
foliar s-a folosit produsul \Vuxal care conţine 20% No, 15% K 20 , 2% MgO
şi 1% B. Aceste produse s-au aplicat separat şi în amestec, dovedindu-se
compatibile, producţiile fiind practic egale la cele dou,,' moduri de apli-
care (tabelul 6). '

Productiile medii obtinute la rădăcini au fost ceva lllai luari cînd
s-a combătutM amestra (70:3 t/ha), faţă de combaterea cercosporiozei (68,1
t/ha), ceea ce denotă că în condiţiilede la Şimnic "viermii cenuşii" au fost
mai păgubitori, datorită atacului mai puterni€ ce s-a manifestat în anul
1981. În·schimb cînd s-a comb"tut Cercospora conţinutul de zahăr din r"
dăcini a fost mai ridicat cu 0,3%, datorită foliajului sănătos care a favori
zat acumularea zahărului.' Ca atare se considerrt indicate alnbele tratamente:
preventiv pentru combaterea cercosporiozei şi curativ pentru combaterea
viermilor cenuşii, la apariţia dăunătorilor. '

În ceea ce priveşte fertilizarea extraradiculadi cu îngrăşăluîntul fo
liar Wuxal, acesta a sporit producţia de rădăcini cu 3 -5 % şi pe cea de
zahăr cn 4-6%, cînd s-au aplicat 2 tratamente a cîte 5 I/ha, in amestec
cu insectofungiciduL respectiv şi aceasta nu este lipsit de interes fiind o
lucrare puţin costisitoare.

C om bai ere a b u r li i e nil o r. Sfeela de. zah'.r este o cnltură sen
sibilă la îmburuienare, mai ales în primele faze rle vegetaţie, înainte ca
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, Epoca
Natiifi Buruieni Producţia de rădăcini

Doza EWRC
Var. Specificare bruta/ha de

aplicare

I I I I IV VII tJha % t/ha dU. % s

1 Prăşit me~anic
+manual de
3 ori - - I I I 1,6 100 10,2 IVIt. 100

2 Neprăşit - 11 e~

tratat - - 6 9 8,5 527 3,2 -37,0 8 000
3 I{o-Ncet + 1-

Venzar 6+0,5 PPI 2 5 3,8 2.17 29,7 -)0,5 74 000
4 Ro-Ncet +

Venzur 6+ 1 PFI 1 3 3,4 212 32,4 - 7,8 81 000
5 Ro-Ncct -t-

Vcuzar 8+0,5 PPI 1 2 2,6 163 35,1 - 5,1 87 00
fi Ro-N(~et +

Yenzar 8-1- I PPI 1 2 2,1' 177 34,-1 - 5,8 86 00- --,----------
7 Ro-N{~ct -t-

·Vclizar 6-,- 1 PPl
Lasso 1 POST. I 2 3, 1 196 33,5 - 6,7 83 000

9 B.o-Nect +
Vcm:cr 6-1- 1 PPl.- 8 POST. 1 2 3,0 184 32,4 - 7,8 81 000

11 Ro-Nect +
Betanal 6-1- 1 PPI

6 POST. 1 2 1,8 11-1 36,9 - 3,3 92
)2 l\.o-Nect -1-

Vcuzar + 6+ 1 PPI
Betanal -1- 6+0,5 POST.
Lontrcl 1 2 1,6 lOZ 35,1 - 5,1 87 00

Tabelul. 8

0,8
, ,1

0,9

',2
l,8

B. Soiuri

5,3
1,0

5,5
1,8

11 ,3

A. Epoca de recoltat

I
Producţia de riirlăcini

tJha . rliL I % s

DL 5%
DL 1%

DL 5%
-DL 1%
DL 0,1%,

Specificare

al - Hecoltat ~a 1.5 VIII 38,·2 - 19,2 67 000 13,7 5,2 -4,2 55 000
a:3 - Hecoltat la 1 IX 50,8 - 6,6 89 O 15, 1 7,7 -1,7 H3 00
<l3 - Recoltat la 1.5 IX 53,1 - 1,0 93 15,0 8,0 -1,4 85 00
Cl 4 -: Recoltat_)a IX 57,4 1lt. 100 16,3 9,4 Mt. 100
a 5 - Hţcoltat la 15 X 62,5 :5', 1 109 16,9 10,6 1,2 113 **
an - Reco1tat la 1 XI 67,6 10 ,2 118 ** 16,6 11,2 '1,8 119 ***

b l - R. Poli ! 55,0 - 1,2 98 15,6 8,6 -0,2 98
b" - J'vlollorom 51,5 - ) ,7 97 15,3 8 " -0,5 94,.'
b; ..:. H. Poli 7 54,0 - 2,2 9G 15,5 8,4 -0,4 95
b.1 - UPl\oI 519. 56,2 l\'1t. 100 15,6 8,8 Mt. 100
hl) - PQlirom 57,6 0,6 102 15,9 9, 1 0,3 103
b G - Braşov .53,3 -,2,9 95 15,5 8,3 -0,5 91

Influenţa cpocii dc recoItare asupra producţiei de rădăcjui şi zahăr la difcrite soiuri dc sfeclă

(1978- 1980)

Din datele experimentale (tabelul 8) rezuHă că recoltatul timpuriu
la data de 15 august, cînd sfecla este în plin'l vegetaţie, este foarte păgubi

tor, pierderile de producţie la rădăcini şi zahăr fiind de 33%, respectiv
45% faţă de recoltatul 1a1 octombrie; iar dac'" se amînă recoltatul pînă

la 1 septembrie aceste pierderi sînt mult -mai mici (11% şi 18%) faţă de

T abelttl 7

3,7
5,0
6,5

DI. 5%
DI. 1%
DL 0,1%

Eficacitatea crbicidelor la sfecla de zahăr (1980-1983)

Ro-Neet (OHicarb) 8 ljha -1- Venzar 0,5-) kgjha (PPI) sau I{o-Neet (Olti
carb) 6 ljha -1- Venzar 1 kg/ha (PPI) -1- Betanal 6 ljha postemergent.

De precizat că doza de 1 kgjha Venzar se va folosi numai pe soIurile
cu peste 3-4% humus şi conţinut ridicat de argil,,; în cazul de la Şimnic

deşi humusul estc redus (2%), datorită conţinutului ridicat de argilă fină

goflantă de tip mofltmorillionit, lcnacilul din Venzar fiind parţial reţinut

de această argilă i-a redus toxicitatea.
Ro-Neetul poate fi înlocuit cu Dual 500 în doz'l de 3-5 ljha, în

fnncţie de conţinutul în humus (S t ă nes cu, C 1 o ţ: a n, 1980).
E poe ade re col ta r e. Ideal ar fi ca recoHatul sfeclei de zahăr

să se lacă în totalitate la maturitatea tehnologic~ deplină, adică în mOlnell
tul cînd luasa de rădăcini si continutul de zahăr au ajuns la cota lnaximă

a rentabiliUlţii. Datorită' unor' problelne tehnica-organizatorice parţial
obiective,. se ·insisUt ca recoltatul Srl se înceap:t D1Ult mai devreme.

acelaşi martor. Producţiile cele mai mari, de răd{tcÎni şi zahăr s-au obţinut

la recoltatul Urziu (15 octombrie şi 1 noiembrie), dar nu este indicat să

se intîrzie recoltatul după data de 15 octombrie, întrucît condiţiile de
lucru se înrăutăţesc şi conţinutul de 'Zahăr începe să scadă, sfecla consu
mind din zahărul acumulat datorită frunzelor 'noi lăstărite şi amplitudinilor
diurne mari de temperatură care reduc fotosintcza.

Cele 6 soiţtri experhnentate s-au comportat asemănător în ceea ce
priveşte epoca de recoltare, cu precizarea că soiul PolirOIn a înregis.trat pier- .
deri mai mici la recoltatul timpuriu, avînd conţinutulde zahăr mai ridicat.

Deci se va începe recoltatul sfeclei de zahăr în culturile ccle mai slabe,
desfrunzile total sau parţial, pentru a nu da posibilitatea regenerării

frunzelor pe seama zahărului din rădăcini, iar din culturile normale se va
recolta cu prioritate soiul ·Polirom.
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CONCLUZl!

CULTuaA IRIGATA A SE'ECLEI LA ŞIMNI~ 111

Summary

The experiments 'vere carried out an a f t b ,"-5.8 pE) with a low humus content 20_o;eso ro.v.:ll redd\sh so~l moderate leached (5.6-
moderate supplied with potassium 1'1 ('1 ed·

5 (o) shghtly' supplIed with phosphorus and
's . le car y se mg at a te p t f 4" . '
1, ~ecammanded, the optimum densit t' d' ' , m era urc o C m the sced bed
vanety h,a~ a high sugar content (16,1~) ~n~e~hmgbeu~g. of 1.10,000 plants/ha., The Polirorn
The equlhbrate fertilization with 'tO e StuPUl! vanety a much lower one (14 4°/)
N P l' m rogen and phosphorus ,t ' /0 •
/ao BO cose provmg to be efficicnt"for the sugar b t" vas ex remely llecessary, t!lC

t ~a 'manure dose was also very well used Th f l' ee c~~~ tbat carne aiter soybcans. The 40
wlth 3-5% at raots and 4-6<1, at suga' Tf Olar ferhhzers determined the yield increase
kg/ha (PPI) + Betanal 6 I/h" po',t . r. te use of Ro -, neet 8 l/ha + Venzar o5-1 od '" - emergent was ff" t TI· '.etermined great root and sugar las de lClcn. le early harvesting (15, Aug )

. . ses as c~mpare ta the late harvesting. .

. Les experiences out Cie effectuees sur sol brun rou r.
(pH 5,6-5,8) ayant Un contenu reduit de 1 . (2- O geatre de ~or8t, legerement porlzoIise
phosphore et moyennement approvision J.. lumtus., -2,5%), falblement approvisionnc enne eu po aSSlum. '
o ,an .recommande les scmailles pr~coces il. li e

4 C, 1 epaIsse;,r opt~male etant de 110.000 piantes/h:~mperature qe la couche de terrain de

. La vanete de betterave â sucre P l'que la variete Stupini en a uu conte o 'Iram ~du~ ~ontenu eleve en sucre (16 1
0

/) t'ud,'snu p us re UIt (14 40;;0 ' /0' .-

La fertilisation avec, de l'azote t d ' O·averee neccssaire, la dase de N P a ~ e u p~~s~hore .dans nne quantite. equilibree s'est
sucre qui succede a.la culture IZio BO t conSlderce efftcace pour la culture de betterave a

L t' , c soya, ...
a quan ~te de 40 tJ.ha de fumier a efe tres bico valorisee .

Les.engrals foliaires ont augmente 1 d' 'po:u
r

le sucre. a pro ucbon de 3-5% pour les racines et de 4-6°/, N

L'utilisation des herbicides Ro~neet 8 l/h .
6 ,l/h'l- postemergent a efe egalement efficace a + Venzar 0,5-1,0 kg/ha (PPI) + Betanal

La moisson prccoce (le 15 aoUt) a d6t' "', 'par rapport il. la mois,son retardee, . erffimc de grandes pertes aux racines et au sucre

Rezultatele cercetărilor privind cultura irigată a sfeclei de zahăr,
pe sol bru!'-roşcat de pădure podzolit, conduc la următoarele concluzii şi
recomandări:. - .

1. Semănatul se va· face timpuriu, cînd patul germinativ are tempe-
ratura de 4'C şi se va termina cel mai tîrziu in 7 zile.'

2. Densitatea optimă de semă~at pentru majoritatea' soiurilor este
de 110 000 plante/ha (45 X 20 cm), la soiul Stupini putînd să ajungă la
140 000-150 000 plante/ha (45 X 15 cm).

3. Rădăcinile cu greutatea medie de 450-750 g au avut un conţinut
de zahăr ceva mai -ridicat, comparativ cu rădăcinile mai mari sau'mai mici.

4. Conţinutul mediu de zahăr, cel mai ridicat l-a avut soiul Polirom
(16,1%), iar cel mai scăzut soiul Stupini' (14, 4 %).

5, Fertilizarea cu fosfor s-a dovedit strict necesară şi acesta poate
fi aplicat anual ca doză de întreţiuere de P,,-P80 s;m în doze mai mari
la intervale mai lungi de timp. '

6. îngrăşămintele cu potasiu au adus sporuri mici de recolttl, sfecla
satisfăcindu-şi necesarul de potasiu mai mult din provizia solului.

7. Gunoiul de grajd în doză de 40 t/ha a fost foarte biue valorificat

de către sfecla de zahăr. .
8. Dozele crescinde de azot, aplicate iără fond de fosfor au produs

intoxicarea nitrică a plantelor, so!dîndu-se cu pierderi lnari de rădăcini şi
zahăr.9. Fertilizarea echilibrată cu azot şi fosfor este obligatorie, iar doza
de N 120 P BO s-a dovedit eficientă pentru sfecla de zahăr ce urmează după
soia. '10. Fertilizarea extraradiculară a adus sporuri de 3-5% la rădăcini
şi 4-6% la zahăr, îngrăşămintelefoliare putînd fi aplicate în amestec cu
inseetofungicidele folosite în tirqpul vegetaţiei, în 2 tratamente.

11: S-au dovedit eficiente 'următoarele reţete de erbicidare: Ro-Neet
(Olticarb) 8 l/ha + Venzar 0,5_1 kg/ha (PPI) sau Ro-Neet (Olticarb)
6 l/ha + Venzar 1 kg/ha (PPI) +Betanal 6 l/ha postemergent.

12. Recoltatul timpuriu, înainte de 1 septembrie' determină pierderi
mari de rădăcini şi zahăr la soiurile' actuale.

13. Este indicat ca recoltatul sfeclei de zahăr să se facă eşalonat în
perioada 15 septembrie - 15 octombrie, recoltindu-se mai întîi culturile

desf,unzite şi soiul polirom.
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A5PEKTE HIN5ICHTLICH DER ZUCKERROBENBEWĂ55E-
RUNG 'IN 5IMNIC ~ DOLJ ' '

Zltsammenjassllllg

LucRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR, 1984, VOL. XIII

.' . măs~ig. podsolierten Waldebiden (5,6-5,8 pH)
Dlc Experimente wu.rden auf cmcm. ) . "t FI sphor schwach .und mit !(ali moderat

mit CiUClU niedrigen Humusgchalt (2,0-2,J% ' nu 10. .

gediingt, durchgefiihrt. ... . t an cioer"Temperatur 'Ion 4°C jm I\:eimbett
Es ,vurde vorgeschlagen dlc'fruhc Aus!:ma C • II '

. . .' . Il 110 000 Pflauzen la sellI',
durchzufUhren; dtc OptullCllc Aussatchclttc so 1 . 1. It (16 1°;')' der Zuckergehalt der, Sarte

'Dio Sade Polirom hatte einen hol.1C1l Zue (erge lD<l .. g 1~<Y '~\t Stickstoff ullcl Fhosphor
, .. . I 'd' (14 4"') DIC besonncne un l t> ,StupIlll \Var VIe Ille ngcr ,{O' . I ut auf clie Zuckcrriibcn dic l1ac11 den

d ' 'd' D N p 'wukte se lt g '. '\Vurde schr motwen 19, le ose .. 120 60, d . h nt verwendet. Dic Blattdiingungsnlltte1
Soyabohn::ll folgtcn:, aueh d.~r Du?ger ~~~lr c sedr ~uckerertrăgc mit 4-6%.
crholltc clIC Zuc1wrrubcncrtragc m~t,3~)!o ~1lld t :l!Im + Venzar 0,5-1,0 kg/htL (PPI +

Die Anwendung 'Ion HerbiZlden l~o-nee B W' hamkcit Die Irflhe Ernte (L'J Aua.)
+ Bctanal 61~lla nach der l\.ussaat haUe e1,nc gre eim 1~T~r<:11cich 'zur spăten Ernte. O

'"I8rursachte gro~e Zuckerruben-l1nd Zl1cker ICrlustc O

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA NORMEI DE ffiIGARE
ŞI A AGROFONDURILOR ASUPRA PRODUCŢIEI

DE SFECLĂ DE ZAHĂR PE CERNOZIOMUL
MEDIU .LEVIGAT DIN SUDUL OLTENIEI

Oi 6' il JICCHOi! y"lCpeHHo OOOp;30SlcmIoil, nolII.IG,
OOblTbl )lPOUOŢ!;HJlUCb lia KpaCIlOlJaTO- } po , "Ivca 'lOT ? O TTO 2 5 o/ )' CJlaeO o6ccne-

j 6 5 7 blM Co)\Cp}KaIlUCM 1}J>. ~,I-'.' /0 ,
c pE 1.~af'.HOM , - J J C }'/lI;PCHII, ..'. 1 cM. n 1I11lel!HJICf! pUHHHii noceu, opn TC11TI?paType
lICI-IHOH(jlOC(l)OpOM Il Cpe)J;HC ooeCnCIWIlIl?1I ha.lIl . n p IlO TblC pacT./ra. COpT f10JlllpOlll IIMeJI

• . 4°C 'la~b11011 rYCTOTOI1 Il '-nOCe13HOrO JIO}ha B , C OllTIb J ( "OPT CTymlHb _ 3I·Ia1.JIlTC'IbHO MeHbwe. 16 lo/r Torga Eal ,~ . .
BblcOKoe cop;ep)l(UU I1C caxapa u ,O" oBCIllCHHoe YP;06pCilUe <L3PTO!ll !-1 (l)ocepopO~1,
(14,4%).' Becbll1U Ileo6xonllMbIM oKa3UJlOCb. }pallH.. salla'cb nosa N P'. HaIw3 El )l03e

.. H gOCTa:rOQUOll Ol{a f-', 120 BO '
nplVlc,,1 AJJ5l CBel{J!bl ll;:J;y)ll,clI noCJlc ca. > ° BueKopHCDbiC YAo6peHlJSI flOBl>lUlaJIH
'(1 / . """aKme BecbMa 3(Plj)ChTJIBH' .'
"1 T ra jlCnOJlb30B,lJ1 C!1', 4 6% 3(pepeKTnBHblM or<a3aJlOCb npUMeHel-J1Jc rcp-
YPoilmii Kopncii Ha 3-.1%, a cCop caxu+Palll; - '05'10 I(r/ra (PPI) c nOCJleIlcxO;ti;OB1:>I"vI

, R t S ofra. 'eJ1Zal'-, - , ' '
6HUllt~OB - O--:-l1ee 'B R03e. '6 l(et (15 aBrycTa) BbI3bm<l.TIa 3IIal.IllTe.TIbHbiC nOTepII
BUCCC)-IHCM npenapaTa BctaJlal. PalllHHI Y op . CHIlIO C o031~Heii y6oplwii.
I(<lK YPO}Kafl I{OpHeiL TaK Il cGopa caxapa, no cpaDIl '

ACIIE KTbI B03LlEJ1bIBAHH5I CAXAPHOI1' CBE Knbl
OPOIIIAEMOţl KYJ1bTYPE B UlVlMHVlKE - L\OmK

PC3JQ/lle

B Din cercetările efectuate în anii 1979- 1982, la C.A.P. Ca
tanc, judeţul Dolj, privind influcnţa normei de irigare şi U agroIon
duTilor asupra producţiei de sfeclă de zahăr, pe ccrnoziomu1 mediu
levigat, rezlllt{L că cele mai mari producţii de rădăcini (76,75
~82,47 t/ha) şi de ;r.ahăr alb (1O,1O~ 10,72 tjha) S-<1U obţinut în
variantele irigate la pla'fonul minim de 70% din lUA şi :ferti1i;r.atc
cu N~oo Pl;,O K1~O' sau cu N 150 ,PlOD K1IO ' care ~c recom::tl1di:i pentru
producţi~.

Cercetările efectuate pma m prezent arată că sporirea producţiei la
sfecla de zahăr se realizează prin folosirea unor soiuri productiv'c şi prin
aplicarea raţională a ingrăşămintelor, erbicidelor, arăturilor etc. '(5 t r a
tu 1 a şi colab" 1980 şi 1982; 5 t ă nes cuşi colab., 1968). Folosirea
optimă a acestor măsuri, pe soIurile irigate, duce la creşterea recoltei şi la
îmbunătăţirea calităţii sfeclei de zahăr (N e d e I cuşi colab" 1979;
5 t ă nes c u .şi colab., 1968),

In lucrarea de faţă se prezinU rezultatele unor cercetări privind in
fluenţa normei de irigare şi a agrofondurilor asupra produc.ţiei de sfeclă de
zah,'r pe cernoziomul mediu levigat din Oltenia,

METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost amplasate la C.A,P. Catane, judeţul Dolj. pc un f

sol cernoziom mediu levigat, folosind metoda parcelelor' subdivizate, cu
doi factori în patru repetiţii, în cadrul unui asolament de patru ani (porumb
-.! soia - grîu - sfeclă de zahăr).



, REZULTATE OBŢINUTE

Analiza recoltei de sfeclă de zaMr, in funcţie de interacţiunea dintre
normele de irigare şi agrofonduri (tabelul 1), arată că cele mai mari produc-.
ţii medii de 76,75-82,47 t/ha rădăcini, s-au înregistrat in variantele
irigate la plafonul minim de 70% din lUA şi fertilizate cu' N 200P ,50l{l2O'
sau cu N150P,00K60' cu sporuri (18,37-24,09 t/ha r[,dăcini) foarte semnifi
cative faţă dc varianta irigată pc faze de vegetaţie şi fertilîzate cu N50P30K~o}
care a dat 58,38 t/ha rădăcini.

Producţii mari (68,53~74,33 t/ha răd'lcini) au realizat şi variantele
irigate pe faze de vegetaţie, sau după proiectul sistemului, cînd aU fost
fertilizate cu N

lOO
_"J'lOO-1"J(80-120' cu sporuri (lO,15-15,95 t/ha

•
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INFLUENŢA NORMEI DE IRIGARE ŞI A AGR.OFONDURILOR ASUPRA PRODUCŢIEI
V. STRATULA şi ,colaboratoriî

S-au cercetat doi factori:
Factorul A - (norme de irigare) cu trei graduări:'
al = irigat pe faze de vegetaţie;
a, ~ irigat după proiectul sistemului;
a, = irigat la plafonul minim de 70% diu lUA, pe adîncimea de

60 cm.
Factorul B - (agrofonduri) cll patru graduări:

b, = N"P,,1'20 ;
b, = N10aP,,1',,;
b, = N150P1001'80;
b, = N200Pl501',20'
.Solul pe care s-a experimentat are o fertilitate naturală ridicată, fiind

bine aprovizionat cU humus, azot, fosfor şi potasiu.
S-a semănat soiul Monorom la o densitate de 90 000 plante/ha.
:Mersul vreniii- în anii de experimentare se caracterizează prin can"

titatea 'de precipitaţii căzute de 647,2 mm în 1979, de 822,7 mm in 1980,
de 682,0 mm în 1981 şi de 528,7 mm în 1982, care sînt superioare în pri
lnii trei ani şi inferioare' în ultimul an, faţă de media pe 20 de ani, cînd
s-au înregistrat 625,4 mm. Repartiţia neuniformă a acestor precipitatii,
în perioada de vegetaţie a sfeclei de zahăr, a făcut necesar ca deficitul'de
ap[; din sol, să se completeze annal cu 6-8 udări a cîte 500 m'/ha fiecare.

În anii de experimentare, temperaturile medii anuale (1O,9'C în
1979; ll,5°C în 1980; 10 ,4'C in 1981 şi 11,0°C în 1982) au fost apropiate
de normala pc 20 de ani (11,1'C).
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rădăcini) distinct semnificative şi foarte semnificative faţă de varianta
martor, irigată pe faze de vegetaţie şi fertilizată cu N50P30K20' Varianta
irigată la plafonul minim de 70% din lUA şi fertilizatrl cu NlOOP 60K",
a dat 69,56 t/ha rădăcini, cu un spor (11,18 t/ha) distinct semnificativ
faţă de varianta irigată pe faze de vegetaţie şi fertilizată cu N50P30K",
considerată~artor.

Celelalte variante irigate pe faze de vegetaţie, după proiectul sis
temului, sau la plafonul minim de 70% din lUA şi fertilizate cU N50P30K20'
sau cu N,OOP 'oK 40 , au realizat producţii'de 58,38-65,58 t/ha rădăcini cu,
sporuri (3,82-7,20 t/ha rădăcini) mici şi nesemnificative sau semnificative
faţă de martor.

în ceea ce priveşte zah'lrul alb (tabelul 2). 'se observă că cele mai
mari producţii (10,10-10,72 t/ha zahăr alb) s-au inregistrat in variantele
irigate la plafonul minim de 70% din lUA şi fertilizate cu N'50~200P,00

l5ui{.0-120' cu sporuri (2,60-3,22 t/ha zah,'r alb) foarte semnificative faţă

de varianta mart?r, irigată pe faze de vegetaJie şi fert~lizată cuN50P30K 20'

care a realizat 7,50 t/ha zahăr alb.

Variantele irigate pe faze de 'vegetaţie sau dup" proiectul sistemului
şi fertilizate cu N'50-200PlOO-'50K,0-120 au dat 8,77-9,49 t/ha zah,'r alb,
rCu sporuri (1,27-[,99 t/ha zahăr alb) distinct semnificative şi foarte semni
f icative faţă de varianta martor.

Valorile digestiei (13,8-14,8%) şj zahărul alb (1[,97-12,93°/0) aU
fost omogene şi puţin influenţate de normele de irigare şi de agrofonduri
(tabelul 3).

CONCLUZJI

Din datele prezentafereicsurmătoareleconduziişirccOlnanciări:

Normele de irigare aplicate agrofondurile administrate au in-

fluenţat producţia de sfeclă de zahăr

, 2. Cele mai mari producţii de sfeclă de zahăr (76,75-82,47 t/ha.rădă

cini şi 10,10-10,72 t/ha zah,,, alb) s-au inregistrat in variantele irigate

pe plafonul minim de 70% din lUA şi fertilizate cu N'OOP'50K12o sau cu
N150P looKso " eaTe se." recqmandă·,. pentru. producţie.

3. Digestia (%) şi zahărul alb' (%) au fost puţin influenţate de Ira

tamentele aplicate.
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INVESTIGATIONS CONCERNING THE INFLUENCE OF THE
IRRIGATION NORlVIS AND FERTILIZATION ON THE YIELD
OF SUGAR BEET GROWN ON ,THE lVIEDIUM LEVIGATED

CHERNOZElVI IN SOUTH OF OLTENIA

Sllmmary

TIle inves~igatîons cauied out in 1979-1982 in tlIe Catane-Dolj C.A.P. concerning
tIle influence of the amaunt of irrigation water and fertilization an the yield of sugar beet
grown an tlie medium-Ie'ligated chernozem showed th'at tlie best yields of sugar beet (76.75

-82.47 t/Ila) and white sugar (10.10-10.72 t/ha) were obti:Lined irom the variants irrigated
at the minimum level of 70% a.h.L and fertilized with N:l

OO
P

UiO
K
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OI.' N
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110which can be recommended for production.

RECHERCHES CONCERNANT L'INFLUENCE DE LA NORME
D'IRRIGATION ET DES AGROFONDS SUR LA PRODUC

TroN DE BETTERAVE A SUCRE SUR LE TCHERNOZEM
MODEREMENT LEVIGUE AU SUD DE L'OLTENIE

Resume

Le~ recherches realisces entre 1979-1982 a la ferme Catane~Dolj concernant l'influence
de la norme d'irrigation et des_ agroIonds SUr la production de betterave a sucre, sur le
tchernozem moderement 1evigue, demontrent qUe les meilleures productionşde racines (76,75~
-82,47 t/ha) et de SUCre blanc (10,10- 10,72 t/ha) ont ete obtenues aux variantes irriguees
au plafond minimum de 70% ~.U.A. et fertilisecs avcc N

200
Pl50 K

1
:l

O
ou avec N
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P
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1\80 et

qui sont recommandees pour 'la production.
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LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR, 1004, VO~, XIII

UNTERSUCHUNGEN HINSICHTLICH DES EINFLUSSES
DER BEWĂSSERUNGSNORMUND DER DUNGUNG AUF DEN

ZUCKERRUBERTRAGE AUF MITTELMĂSSIGAUSGEWASCHENEN
TSCHERNOSEM IM SUDEN OLTENIENS .

Z usammelt!asslfllg

Dic Ergebnis5c 'der Untersuchungen in den Jahren 1979-1982 iU,c1er LPG - Catanc~
Krcis Dalj hinsicht1îch d~s Eir:-.Il1J:sses ,'der Bewasseru~gsnorrn und .,der Diiugung auÎ den
Z h:rriibcncrtrăge, aui tlllttelmas~>Ig ausgcwaschenen 'Ischernoscm iuhrtcn Zll der Schlll~·

i~~~;rung, c1ap dic besten Zuck~rr~ben (7? J75- 82, 47 t/ha) .- u:~d Weii3zuc1terertrăge (10, 10-:
10 72 tI ha) in den Varianten mIt emer l\hmffiumgrenze der Bc,vasserung van 70% ha und mit
eir;cr Dtingung von N2COP1501'\120 odeI' N 150P lool{1l0 erha1tcn wurden; diese \Vurden auch fur
die Prodllldion vorgeschlagclL

VlCCJIE,UOBAHVl51 KACAIOIIJ,I1EC5I BJIVl5lHI151 HOPMbI
OPOIIlEI-IVl51 11 AfPO<DOHA HA YPO)KMl CAXAPHOYl
CBE KJIbl HA CPE,UI-IEBblIIJ,EJIOLJEHHOM LIEPH03EME

IOfA OJITEHI1I1

Pe31O.1tc

HCCJIC'I];Oll<LHlUl, rrp0I30,iJ;IIBlllUeCR il 1979 -1982 rr" il CCJlbCKOX03HiicTBellHoM npoli3BO~

CTflCHl!O~II\oonepuTlJBeI{UTuBe, ye3)J;a 1l0JDK, KaCUlOUJ.HeCH BJ1I1HHllH HOpMbl OpOllleHlUl li arpo
d-OllOB Ea ypo)Kail caxapHoii CD~KJl~1 lIa cpC;J;HeDblmeJIOlJcIlIIOM tlepll03eMe nOKa3aJ1lI, l.JTO uau
ialIce TblCOjOiC ypomau KOpUCU (/6,75-:-82,47 Tira) II Hau60Jlee BblcOlme C60Pbl caxapo3hl

{ I(), 10 - 10,72 Tira) AaJlU BapuallTbl C OPOllJ:HlIeM H~ /IllIj-IlIMaJlb!lOM ypOilIJe Il 70 % ]l;nana301la

<lI\T!I11ll o i't BJI<l)l\HOCTH, y;n;o6peIlH!:>Ie ;tI,03allH! N200P150h120 HJUI N150P IOO!\.11O' npH1lC!Il 3TU BapllanThI

pJ!W/>,lell)J:YlOTCH li )J;JH1 jlpOIl3Bop;cTBa.

REZULTATE PRIVIND INFLUENŢA IRIGĂRII

ŞI A FERTILIZĂRU- ASUPRA CONSUMULUI DE APĂ

ŞI A PRODUCŢIEI LA SFECLA DE ZAHĂR

IOANA CH.ĂCIU~, I RODICA pALTINEANU

1. pALTlNEANU, M. CRAcIUN

Ace-.lsUi lucrare prezintă rezultatele pri."ind consumul de
apă şi influcnţa irigării şi a fertilizării asupra sicclei de zahţlT pc
cernozioITml mediu levigat de la Fundulca (1979- 1982).

Rezultatele experimentale aratrl că media consumului de
apll (1979- 1982) la sfecla de zahăr este de 587 mJIl in perioada de
vegetaţie şi descrescînd la variantele f1irlt fertilizare.

E'Fapotranspiraţia creştc pînii in - iulic, atingind (1968
-1982) -5,3 mmjzi în cîmp şi 5,4 mmlzi în li7,Îmetre.

Coeficienţii de corecţie variază intre 0,31' şi 1,21.
Datcle experimentale arată că cficîenţa valorificării apei

de irigarc la sfecla de-zahăr este mai bun[i cînd se aplică şi îngrăşt't

minte alt'lturi de apa de irigare moment cind se obţin şi cele mai
bune producţii.

În cadrul acţiunilor de modernizare a agriculturiii pe lîngă problema
mecanizării şi chimizării, un loc de frunte îl ocupă irigarea.

Sfecla de zahăr este una din plantele de mare perspectivăpentru cul
tura irigată..

Irigarea sfeclei de zahăr devine o necesitate tot m,ai pregnantă, o rea
litate a zonelor, unde lunile de vară pot avea În unii ani caracter secetos,
Ea pare să fie mai sensibilă la ofiliri decît alte culturi, chiar In condiţiile

dezvoltării rădăcinii şi asigurării apei In sol In optimum (L o o m i s şi

Ha dd o k, 1967). Cu toate acestea, baza teoretică a irigării sfeclei este
puţin cunoscută, dar se cunoaşte că irigarea se bazează pe consumul de
apă al culturii (evapotranspiraţia).

Pentru o cunoaştere mai precisă a consumului de apă al culturii şi
stabilirea necesarului de apă al sfeclei de zahăr s-a introdus ca metodă de
cercetare insţalaţia Iizimetrică ~H u'l p o i şi colab., 1969; Si P o ş. şi
PăI tin e a n u, 1970).

Cercetările In condiţiile de la LC.C.P.T. Fundulea au avut ca scop
stabilirea evapotranspiraţiei sfeclei de zahăr In cimp şi Iizimetre pe baza
datelor de climă şi folosirea acestor valori In dirijarea irigării.
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MATERIAL ŞI METOD A

De asemenea, numeroşi cercetători din ţară cît şi din străinrttatc sînt
preocupaţi de infl:;enJa fertilizării cu azot În condiţii de irigare asupra pro
ductiei si a calItaţIl acesteia.

, Re~pectÎnd măsurile agrotehnîce şi dirijînd corect irigarea şi ferlili
zarea sc vor putea realiza producţii de cel puţin 50-60 t/ha pe Întreaga
uprafată de 85 000 ha prevăzute a se cultiva cu sfeclă de zahăr. În condi

~ii de i~'igare, asie;:u~Înd astfel punere,a .in ~~l?are"şi o înaltă efî?ienţă. e~o
ilomică a apei de lI:lgare., f?IoSl~ea efIc~e~.ta ŞI la In,t,feaga capa,C1tate a SIS
temelor de irigare"şI a utI1aJclor In condlţule reduceru consUlll!1nlor de ener
gic şi forţă de muncă.

A1 c--' neirigat
A2 -irijat la~.?'o

l.UA peBO cm
(74mm)

"
.0

"
O

Sfecla de zahăr 1982
udarea T .udare a TI
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Fig. 3 - Dinamica umidităţii solului pe adincimea., de 0-80 cro, şi mersul,predpitaţii1or

REZULTATE ŞI ,?'SCUŢII

o imagine clară asupra stării de aprovizionare cu apă la cultura sfe
clei de 'zahăr pe Întreaga perioadă de vegetaţie se poate realiza prin unnăc

rirea dinamicii umidităţii solului cu ajutorul probelor de sol (fig. 3).

Dinamica umidităţii solului a fost unntlritrl cu ajutorul metodei gra
vimetrice şi a lnetodei neutronice pe 0,80 ero. Bilanţul apei in sol s-a in
tocmit pe adîncimea de 120 cm, determinÎndu-se astfel şi valorile consumului
de apă zilnic lunar şi cumulat.

Amplasarea experienţelor cu sfecm de zah'le (Monorom) În cîmp s-a
făcut în parcele de 32 m' pentru toate variantele urmărite: pe fond de fos
for 80 kg/ha; A, - cultură neirigată, A,b, = lleirigat, neÎngrăşat; A,b, =
neirigat, Îngrăşat N240 ; A2 = cultură irigat'l la 50% lUA pe 80 cm
cu 74 Ulm; A2b1 = irigat neingrflşat; A2bz = irigat, îngrăşat N2<lo' JHetoda
de aranfare a parcelelor a, fost în blocuri. '

Cu ajutorul instalaţiilor lizimetrice s-a determinat direct evapotrans
piraţia real~ maximă în condiţiile unei aprovizionări în optim cu apă.,

Fiecare lizimetru în care s-a plantat sfecla de zahăr (Mon'orom) a avut
suprafaţa de 4 In:!, adîncimea 1 m, ceea ce reprezintă o. repetiţie. Lizime
trele s-au montat În baterii de 3 lizimetre (repetiţii), respectînd densitatea
culturilor. recomandată în tehnologie. Fondul de fertilizare a fost N"oPBO
creÎndu-se astfel aceleaşi condiţii de cultură din experienţele de cîmp ce
privesc determinarea consumului de apă.

/ Utilizarea acestqr instalaţii lizimetTÎce prezintă o posibilitate ieftină,

simplă şi suficient de precisă' pentru stabilirea nevoii de apă a planteloL

1979 •
1980 •
1981 '
1982 •

,ţ:/~:~;:~:~~::~~~;
'.

Fig. 2 - Variaţia temperaturii şi a duratei
de strălucire a soarelui în anii 1979- 1982

"la I.C.C.P.T. - Fund~lcâ

IV Y VI VII vm IX luna
- DURATA DE STRALUCIRE A SOARELUI
--- SUMA ac TEMPERATURA MEOIE LUNARĂ

.1979

.1980
~1981

,1982
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VII VIII ix tuna- IV V VI

FO '1 _ Variaţia precipitaţii10r în; cursul
p~fioadei de vegetaţie în funcţie de condi·

ţ"1 anului de cultură (l.C.C.P.T. Vundule!l,
u e 1979-.19~2) .

E"perimentarea s~a: făcut În perioada anilo,r" 197.9-1982, În cadrul
colectivului "Teh~uca ';Igaţlel ŞI consnm de apa.: Dll1 punct de vedere
al regimului pluvlOmelnc anu .an prezentat -::anaţu (fIg. 1) ..Celelalte ele
mente climatice, t;mperatu~a .ŞJ dura.ta de stra.luClr~.a soareluI au avut v~
lori mai ridicat;' m 1980 ŞI,1981 (fIg. ~), eVldenţundu-se anul 1982 pnn
valori ridicate mreglstrate 111 august ŞI septembne.

Se poate remarca variab,ilitatea foarte mar,e, În lin:l'ul lunilor de
var'l a regimuluI de preclpltaţu (fig. 1) ce. prezmta nn coeficient de varia
bilitate de 40-5~ de ori mai mare decit al regimului termic (Ş i P o Ş
şi Rod i caP alt I nea h u, 1973).

Toate variantele au fost irigate la plafonul minim de 50% din inter
valul umidităţii accesibile pe 0-80 cm.

122
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6r---------.-~----

Fig. .<) ~ Consu'rriu}de apă. CietermiI1at in lizimetre cimp
Ia sfecla de zahă.r(media 1979--1982}

=~irig.-lngr.........,rKJ.- Ingr....
=Uzlmetre

4<Jo fOO 600 7tJtJ

ET cumulat

ETR( 1968-1982 )

- - --ETRM (1968-1982 )

1'1 VI vII '!fli IX

r·· t50'ZIUA·. 80 .......Neirlgat(1968·1982)
>1' f'lga ,'" pe cm200

'-----------'"--'---~------

Fl-g. 5 ~ Consumul de ap[l detcnninat in cimp şi lizimetrc
la cultura sfcclci de zuhrir (mc(Jia 1968--1982)
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sfecleide .za:hărîncepe··.în.luna .iunie,atjl1ge ruaximumîn·· iuli~ şi .·continuă

la valori ulai scăzute pînrt în luna septembrie, perioadăJncare pentru cul-
tură devine necesarăirigarea.' .

Aplicarea .. irigr1rii. în .variantele îngrăşate detennillă.o .mai.bună .•. valo~
rificare a îngrăşămintelor de către plantele de sfe,Iă, conducînd. astfel la
o creşterea c0l1si11nu1uideapă în varjante1c irigateşi fertilizateJaţă de
variantele irigate - nefertilizate (fig. 6),

Astfel COnS\11n11l mediu. zilnic.în luna iulie la varianta irigat -fer
tiJizat a fostele 5,1 mm/zi, iar cumulat de 587 lUm faţă ele 4,5 mm/zi în
luna iulie şi 563 mm consum total la varianta irigat - nefertilizat. .

Comparativ cu porumbul, soia şi grîul, sfecla de zahăr este cultura cac.
rc>prin irigare şi cu aportul îngrăşămintelorasigurăcele mai mari sporuri
de recoltă.

Una din cele mai importante verigi în conducerea ··raţională airigării

esteaceea de a prognoza corect datele udăriloL în acest sens în experientele.. .'

;~·A
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irig."!â'S07.lUA.
pe80em
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mmcumulat
---ETRM
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Astfel, nivelul de aprovizionare cu apă pentru plantele de sfeclă s-a
menţinut în perioada de vegetaţie (ţinînd cont şi de aportul precipitaţiilor)
prin .. aplicarea· irigrtrii, înintervalululnidităţiiuşoraccesibile· pluntelor.

Valorile evapotranspiraţieircalezilnice···hluare cumulate ..·reprezintă
media anilor 1979-1982.

Evapotranspiraţiamedie zilnică (medie pe 4 ani) atinge un maxim în
luna iulie în varianta irigată în optim cu norma de 74 mm (5,1 mm/ZI)
faţă de 4,2 111111/zi; îllregistratăca I11:lxilllulll inacee~şi lunrt lavarial1tane~

irigatrl (fig. 4).'. ,
Consumul de apă creşte din luna aprilie spre luna iulie şi scaele în di

recţia lunii septembire.
Valori minime s-au înregistrat în luna aprilie (de 1,2~1,3 mm/zi).
Atunci cînd nu se irigă; diferenţele între consTIlnuI· de apă din luna

iunie şi. iulie sîntneglijabiledeuuI!laLO,2·· mm, iar_Tezervade umiditate
a solului şi precipitaţEle ..·dtZllte ... ·. nu .. pot. acoperi ·.la niveloIJliIIl necesar~l

ele apă al culturii de sfeclă ele zahăr, apărînel astfel un eleficit în aprovI
zionarea plantelor cu apă (fig. 5, zona haşurată). Rezultatele obţinute în
meelie pe 15 ani arată că perioada ele deficit pronunţat în aprovizionarea
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de cîmp pentru cultura sfeclei de zahăr s-a folosit metoda gravimetricăpen
tru urmărirea rezervei de apă in sol din 10 În 10 zile. Irigarca s-a declanşat

la plafonul de 50% lUA pe 80 cm, în funcţie ele valorile evapotranspiraţiei,
înregistrate în instalaţiile lizimetrice .sau prin intermediul diferitelor at~

mometre (Czeratzky, Bac elass A, Piehe etc.), pe întreaga perioadă de
vegetaţie.

Se .înregistrează valori lnaxime ale pierderilor de ap~l prin procesul
complex al evapotranspiraţiei in plină vegetaţie cînd plantele sînt aprovi
zionate în optim cu apă, iar covorul veggtal continuu acoperă solul uniform.

Aceasta este situaţia în care evapotranspiraţia reală detenninată în
cîmp capătă valori apropiate de e\~apotranspiraţ<ia 'potenţială şi cultura

. poate atinge chiar randamentul maxim: Deci şi pentru cultura sfecIei de
zah~ir prezintă lllare importanţă cunoaşterea valorilor evapotranspiraţiei
potenţiale (ETP).

Comparînd \'alorile evapotranspiraţieipotenţiale calculate cu formula
Thornthwaite şi Blaney Cridule, cu cele ale e\'apotranspiraţieireale (ETH.),
obţinute în cîmp se constatrt. că valorile consumului de _apă cmllulată,

rezultate din calcul, depăşesc ETR din cimp (fig.7 şi 8). In primele luni
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Fig. 9 - Consumul d~ apă rcal, maxim şi potenţial la sfecla de ;.::ah."tr (Fundulea 1979- 1982)
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. Pentru.a apreda valoarea evapotranspiraţieireale necesară în progno
zarea dat~I ŞI normeI de udare, se pot calcula coeficienţi de corecţie pe baza
raportulUI ETR/ETRM; ETR/ETP TH. ; ETR/ETP BL.C.; ETR/E Cz. ce
se. pot folosi în transformarea valorilor· obţinute prin alte metod~ de d~ter
mIUare aevapotranspiraţiei (lizimetre, metoda Thornthwaite, Blaney
Cnddle',respechv dIscul Czeratzky) (fig. 10 şi 11). Ei variază de la 0,31
l~ 1,21 IU funcţIe de metoda de determinare a evapotranspiraţiei folosită
ŞI de penoada de vegetaţie. Astfel se poate stabili la o anumită dată de
vegetaţie coeficientul corespunzător de, transformare.
. Prin folo:;i1'ea. ~a~o~i1or corectat!' ale evapotranspiraţieiSe poate rea

hza o prognoza a Ingarll bună pentru cultura sfeclei de zahăr; prognoză
care .pe fondul aplicării iIUei tehnologii superioare de cultură, conduce la

stabIlirea corectă a reg~mului de irigare, .cor.espunzător cu cerinţel~ plan
telor. ŞI consuU1ul de apa al acestora în dlfente faze de vegetaţie ŞI obţi-
nerea producţllior scontate. .
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ale vegetaţiei formulele climatice supraestimează evapotrauspiraţiaculturii,
iar în lunile de vîrf pentru consum valorile sînt mai, luici decît cele reale
(fig. 7) ca urmare a faptului că nu toate formulele de calcul au coeficienţi

de corecţie pentru cultură. .
Evapotranspiraţia reală maximă determinată în lizimetre depăşe.şte

valoarea ETR determinată în"cîmp, deoarece aprovizionarţa.cu apă în li
zimetre este în optimum dar este depăşită de ETR la începutul perioadei
de vegetaţie cînd evapotranspiraţia este mai redusă, datorită stratului .de
501 uscat de la suprafaţă bazinelof, situaţie creată prin aprovizionarea
subterană a solului (fig. 9).

"Se poate observa (fig. 9), că valori ale evapotranspiraţiei~apropiate de
cele reale se obţin folosind. formula de calcul după Thornthwaite şi

metodele directe de deterulinare a evapotranspiraţiei cu ajutorul instalaţiilor

lizi\metrice şi atmometrul Czcratzky. -

,
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Irigarea sfeclei de zahăr în condiţii de fertiliz~re asigurrl nU numai
sporirea productiilor medii, dar în acelaşi timp asigură si' stabilitatea re
coltelor de la un an la altul in ciuda variaţiei puternice' a regimului plu-
viometric anual (fig. 12).· .

Eficienta valorificării apei dată dc raportul dintre sporul de produc
ţie 'realizat prin irigare şi norma de irigare apli~ată (adică kg sfeclă rădă
cini/mm de apă utilizată la irigare), sublullază mfluenţa fertilizării şi iri
gării asupra utilizării apei de către plante. Valoarea acestuia a crescut
de la 81,6 kg/mm la variantă irigată la 50% lUA pe 80 cm neingrăşată
pînă la 142,0 kg/mm la variantairigată la 50% IUA 80 cm, in condiţiile
anului 1981 (fig. 12). .

Sfecla de zahăr are o mare capacitate de a-şi adapta sistemul radicu-
Iar in scopul aprovizionării cu apă, dar nu trebuie neglijată satisfacerea
cerinţei faţă de apă a acestei culturi în faza consumului maxim în intervalul
20 iunie _ la august cînd umiditatea in sol trebuie menţinută la peste
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Z. Evapotranspiraţia reală maximă (ETRM). a culturii de sfedă,de
zahăr se poate determina cu uşurinţă in in.stalaţule lIzImetnce, rezultmd
valori apropiate de consumul real al sfecleI Ingate (1968-198Z) ..

J. Apreciarea necesarului de'.apă al ~lant~lor ~ste posibil de făcut prin
utilizarea coeficienţilor de corecţIe lunan obţmuţl. ,

4. Formula Thornthwaite în c~ndiţii1e de la I.C.C.P.T. Fundulea s-a
dovedit adecvată pentru calculul evapotrauspiraţiei potenţiale la sfecla de
zahăr. ' ,

5. Irigarea pe cernoziomul mediu levigat de la Fundulea a asigurat
producţii între 69,Z şi 74,9 t/ha. . ,

6. Se pot. asigura 'sporuri de producţie de la 5"Z t/ha în 198Z pînă la
18,4 t/ha prin aplicarea îngrăşăminte1or. '

7. Eficienţa valorificării apei de irigare la sfecla "d<;. z?-h~r, creşte pentru
fiecare mm de apă de irigare cu 81,6 şi 14Z,O kg radaCInI In vanantele
nefertilizate, respectiv fertilizate.
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EXPERIMENTAL RESULTS CONCERNING THE INFLUENCE
OF THE IRRIGATION AND FERTILIZATION ON THE

WATER CONSUMPTION AND SUGAR BEET YIELD

Summary

The paper reveals the results concerning" the water cOllsumption aud the lufluence of
the irrigation and fertilization upon the sugar beet on the medium-Icvigatcd chernozem in
Fundulea (1979 - 1982).

The experimental results sIlow that the 'water consuroption average (1979':"'" 1982) for
sugar beet is of 5S7 rom in the yegetation period aud it lowers in ,the unfertilized variants.

The evapotrauspiratian increases up to ]uly, reachiug (1968-1982) 5.3 mm/day in tlle
Held aneI 5.4 mm/day in lysimeters @ •

'rhe correction coefficients vades between O.31 aud 1.21.
The 'experimental data sl.lO'Y that the eIHciency of tlIe irrigation water at sugar beet

1S higher when also applied fertilizers; this 'is alsa the case when the best yie~ds are obtained.

RESULTATS CONCERNANT L'INFLUENCE DE L'IRRIGA
TION ET DE LA FERTILISATION SUR LA CONSOMMATION
D'EAU SUR'LA PRODUCTION DE BETTERAVE A SUCRE

Resume

Cet ouvrage, prescnte lef5 resultats CQIlCernant la cansommation. d 'eau et 1) inf1uence de
l'irrigation et de la Iertilisation de la betterave it sucre sur le tcbernazem moyen lCvigue de
Fundu!ea (1979-1982).

Les 'rcsu ltats expcl'imentaux montrent que la rooycnne de la consaromation d'eau (1979
1982) pour la bctterave a sucrc est de 587 rom pendant la periode de vegctation ct diminuant
aux variantes sans fertilisation. '

L'cvapo-transpiration allgmente jusqll~au ~ois de juillct arrivant (1968- 1982) a 5,3
mro/jour dans le champ et il: 5,4 rom/jour dans les lisimetres.

Les cocfficients de carrer-tian varient entrc 0,31 et 1,21.

Les donnces expfu-imentales montrent que.J'efficacite de la valorisation de l'ean d'irri
gat ion pour la betterave a sucre est meillenre lorsqu'on applique aussi des engmis avec l'cau
d'irrigation it l'occasion de laquelle an obtient les meilleures produetions.

ERGEBNISSE HINSICHTLICH DES EINFLUSSES DER
BEWASSERUNG UND DDNGUNG AUF'DEN WASSERVER

BRAUCH UND AUF DEN 2UCKERRDBENERTRAG

ZllsammcHfassung

Die vorliegende Arbcit stellt dic Ergebnisse betreIfs des Wasserverbmuchs und des
EinfIusses der Bewăsserung nnd Diingung der Zuckerriiben aui mittelmassig ausgewaschenen
Tschentosero in Fundulea (1979-1982). .

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daB' der Durchschnitt des Wasser.rerbrauchs
(1979-1982) an Zuckerrfiben van 587 roro. in der Vegetationsperiode wurde und duB "der
Verbrauch in den nichtgediingten Varianten sinkte.
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.INFLUENŢA REGIMULUI DE IRIGARE
ŞI A FERTILIZĂRU LA SFECLA DE ZAHĂR

ÎN CONDIŢIILE. DE' LA FUNDULEA

4')

V. NAESCU, C. NIŢ;\', , GH. SIPQŞ I

În perioada 1978~ 1982 la r.C.CP.T. Fundulca ;hltJ desfă
.~urat () scrie de experienţe ce au urmărit sii determine influenţa
irigaţie,i şi a fertilizării a!:iupra producţiei de ră(irlcini şi de zahăr
la cultura sfeclei. Prin analiza varianţei s-a analizat influenţa fac
torilor regim de irigare şi nbel de fertîli;:~are, precum şi in 1cractiu
Ilea acestora. Pentru aplicarea eficienUL a apci de udare s-a calculat
:>poru1 de producţie obţinut pentru fiecare 1 mm de apil dat Prin
irigare.
. Sfecla de zahilr necesitit cantităţi mari de apă, realizînd
producţii de peste 70 tlha, cu un spor la 1 mm de apil dattt prin
irigare, de 52,7 1;:,g la 'rarianta irigatii la 50% lUA cu 50 n1111.

. Cu toate că-prin creşterea dozc1 de azot aplicată, se înregis-
trează o oarecare scădere a conţinutului de zahăr În rădăcini, pro
ducţia de zahăr la hectar creşte odată cu creşterea producţiei de
rădăcini.

Cultura sfeclei de zahăr s-a extins în ultimii a'ni pe suprafete tot mai
mari, datorită iInportanţei ei ca plantrl tehnidt cu implicaţii atît in alimen
taţia omului (ca zahăr şi produse zaharoase), în industrie (alcool etc.), cît
şi in furajarea animalelor (sub formă de colete, frunze, borhot). Ea se poate
încadra bine în structura .culturilor în zonele cu precipitaţiide peste 450 lll"m,

repartizate mai ales în a doua ju:mătate a perioadei de ;vegetaţie.

În stratul de sol de 0-50 cm trebuie să se acumuleze 250-300 mm
umiditate productivă (U sti m e n k o, 1982). Dar sfecla este cultivat"
pc suprafeţe mari şi în zone mai secetoase din cîmpia de sud şi de vest,
precum şi în Dobrogea în marile sisteme de irigaţp, unde îngrăşămintele
chimice şi apa de irigaţie sînt folosite eficient. ".,.-

Producţia de sfeclă de zaMlr creşte prin irigare şi ferlilizare echilibrată,
la 70-85 tlha sau chiar mai lllult, aceasta avînd totuşi influenţă asupra unor
indicatori .calitativi, ca proijucţia de zah'lr, procentul de zahăr şi conţinutul

. de 'substauţă uscată.

3poriTea producţiei de .sfeclft în condiţii. de irigare şi fertilizarc S-a
evideJiţiat într-o serie de e"xperienţe executate în sudul ţării (A v r i g e a Il li

şi colab., 1962; Neg o mir e a n u şi colab., 1967; Si p o Ş şi colab.,
t970; S ip o Ş , P " Iti ti e a n n ,'1973).
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Pentru .obţinerea d~ producţii mari, sfecla cons,:mă cantit.ăt! ma,;i d.e

apă cuprinse într~ 640 ŞI 650 m~, dar \,ce~tea trebUlue .astf~l dlflJaţe mClt

cu 20-30 zile înamte de recoltat sa nu se mal aphce udarI (S I P o Ş ŞI colab.

1970; S i P o Ş " 1973) deoarece udările tîrzii reduc procentul de zahăr. .

Numeroşi autori 'străini şi români (D o Ş e v s c h i , 1963; L o o m i s

şicolab., 1963;Sipoş şi~ăltiunean.u, 1971: 1972)auarătatten~

dinta de scădere a procentuluI de zahar prIn IrIgare ŞI fertrhzare cu azot ŞI

faptul că pină la O anumită limită creşterea producţiei de rădăcini compen

sează scăderea conţinutului de zahăr şi menţine ridicată producţia de zahăr

la hectar, . .

MATERIAL ŞI METOPĂ

Zahărul extras şi faGtorul zahăr-melasă s-au Galculat după relaţia dată

de V u k o v. . ' .

Rezultatele de produGţie obţinute au în vedere greutatea rădăGinilor

Gurăţate de pămînt şidewletate:

REZULTATE OBŢINUTE

Pentru a arăta cum au evoluat producţiilede rădăcini la sfecla de zahăr

în perioada 1978-1982 trebuie să se prezinte mai întîi conditiile climatice

din zona Fundulea, pe o perioadă de 23 ani (1959-1982) (fig. 1). Astfel se

poate remarca evoluţia lunară a precipitaţiilor, temperaturilor şi consumului

Tabelul 1

17,0
48,4
62,0

21,4
544

118,4

21,8
73,0

140,7

20,2
76,6

129,6

143
68,4
7'l:5

Temjl1O,9
Prec. 42J
ETR 6to

Fig. 1- - Evoluti.a medie lunar~ (1959-1982) a precipitaţii

lor J temperaturilor şi" consumului de apă in condiţii de
irigare
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Tabelul 2:

IRegim de irigare

lng",'min" ",g.ni'" I
îngrăşăminte minerale I I I Media

Mt 20 tfha gunoi 40 t/ha gunoi 5 tfha paie

Mt. 33,5 60,8 70,6 :'i8,8 53,1

N:mo 34,3 61,1 78,8 10,0 53,5

~ NZllOPlllO 73,8 V6,2 ' 79,0 72,6 75,4

N 200P 1GOl{11l0 76,8 76, I 78,1 75,2 76,5

Media 51,6 68,5 76,6 59, I 61,1

Experienţele s-au desfăşurat la LC.C.P.T. Fundulea urmărindu-se

influenta regimului de irigare în funcţie de nivelul de fertilizare chimică ŞI

organo-~ineralăîn cadrul unei ratatii de 8.ani în care, în majoritatea anilor,

ca premergătoarea fost grîuL Vari~ntele de experimentare sînt cele indicate

în tabelele 1 şi 2. Soiurile folosite au fost R Poly 1 pînă în anul 1978 după

care a urmat soiul Monorom..
Determinările procentului de zahăr, a zahărului din melasă a cenuşei

şi digestiei au fost făcute în cadrul laboratorului de analize al

LC.P.C.LS.Z.S.D. Fundulea.

lnflycnţa nivelului de îngrăşare organo-minerală asupra producţieide rădăcini la sfecla, de zahăr

in condiţii de irigare optimă (media 1973- 1982 - Fundulea) (t/ha)

Influenţa irigaţiei şi a fertilizării asupra producţieide rădăcini la sfecla de zahăr pe anii 1978

-1982 - Fllndulea (t/ha)

lngrăşămintc aplicate
150% UA-74 mmlso% DA-SO mm

Media

ncJrlgat fazial_7.4 m";n

N OP 160K 160
47,2 53,9 53,2 ~8,6 50,7

N SOP160K 160 56,9 61,9 66,9 65,0 62,7

N leoP 1l;oK100 65,0 65,0 66,8 70,7 66.9

N2~OPIGoK160 67,8 68,5 73,0 73,1 70,7

Media 59,2 62,3 65,0 61,1 62,7
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Tabclul 3

c

2.81
4,69
8,78

l' l'wcieeţi', tllo, ISem"iI.

A (regim de irigare)

Regim
irigan'

(contiJlUal'c tabelul 3)

TI

2.81
5,31

11.78

A

2,89
5,31

11,78

. DL

5%
1%

0,1%

B (nivel de fertilizare)

1 b 2 - b l 62,7-50,70~ 12,0 *** 1 AI-Ao 62:3-59,2=3,1 •
2 ba - b l 66,9-50, 7 = 16,2 *** 2 A 2-Ao 65.0-59,2~j,8 ••
3 bA - b l 70,7-50, 70",20,0 ••• '3 A:l-Ao 64,4-59,2=5,2 ••

Tabelul "1

Norma de irigare aplicată şi productivitatea apei pc anii 1978-1982 (Fundulea)

Diferentele limită calculate sint foarte semnificative pentru factorul
îngrăşăminteşi semnificative sau distinct semnificative pentru factorul regim
de irigare. .

Din labelul 4 se poate vedea c," în aceastr\ perioadă numărul udărilor

aplicate a fost mic, de 1-2 udări, cu'norme de irigare cuprinse între 110 şi

163 mm. Irigarea cu aceste norme a sporit recolta sPeclei de zahăr cu 3,1
-5,8 t/ha iar calculat la cantitatea de apă folositrr la irigat se observă că

1 mm apă a asigurat in medie un spor de producţie de 19,0-52,7 kg rădăcini.

Cel mai mare spor de producţie ·s-a obţinut prin aplicarea normei ţde
110 mm/ha, ce reprezintă irigarea la 50% lUA cu 50 nun,

Prin irigare"pe parcele f~rtilizate cu doza lnaxhnă de azot S;-ţl.U obţinut
productii mari, la nivelul de 68,5-73,4 t/ha rădăcini (în medie 70,7 t/ha,
tabelul' 1). Producţiile maxime le dau şi parcelele ingrăşate 'combinat chimic
şi organic (tabelul 2) fiind cuprinse între 61,4 şi 79,0 t/ha,

Regimul optim de irigare rămîne acelaşi indiferent de îngrăşrlmintele

aplicate (tabelul 5), Astfel 1 mm de apă cle irigare sporeşte producţia de rădă

cini de la 4,3 la 90,9 kg, in funcţie de norma cle irigare şi de ingrăş,'mintele

aplicate,

Spor prin irigare,

Regim de irigare Ne. m1iiri NQrUla de 'irigare I kg rădădn i la
t/ha'

1.,mm apă

50% VA cu 74 mnI 2 163 3, l' 19.0
;'500/0.UA cu 50 TTlm 2 110 5,8 52,7
Fazial cu 74 llIm 1-2 118 "5,2 44.1

v

1 Sem."LF 5% .1%SI'

Analiza varianţei la sfecla de zahăr {Fulldu1ea 1978-1982)

Cauza vflriabilitiiţii

SP total experienţă. 'J8 359,07 79 - - -
A (regim de irigare) 409,37 3 136.44 16,44(2,88-4.41) ..
B (Jii"cl de fertilizure) -4 494,22 3 1 498.07 180.48(2,88-4.41) ***
C (anii) 11 215,24 4 2 80.1,81 137,81(2,65- 3,92) * * ~.

A X TI 667,88 9 74,21 8,94(2.16-2,98) "
A X C %7.10 lJ 8:),58 9,71(2,04 -2,75) "
n X C 706.64 12 58,89 7.10(2,04-2,75) **
A X TI X C (era.arc) 298,78 36 8.30

pc perioada aprilie-septembrie, considerată a fi perioada de vegetatie la sfe
cla de zahăr. De obicei temperaturile medii ajung în iulie-augu;t la 21,4
pînă la 21,8°C, cînd precipitaţiile scad de la 76,6 mm în luna iunie la 56,4
mn; în I~na aUş"u,st, Consumul maxim de apă al sfeclei prin evapotranspiraţie
se mreglstreaza m lunIle IUnIe, JU1Je, august cu un vîrf în iulie de 140,7
lT,lffi. Aceasta face ca în aceeaşi perioadă să se înregistreze un deficit de la
53,0 mm în luna iunie la 67,7 mm în luna iulie şi 62,0 mm în august. însuc

, mînd precipitaţiile medii lunare multianua1c pe perioada aprilie-septem
brie rezultă 365',7 mm, în timp ,ce cons~mul sfeclei de zahăr reprezentat prin
evapotransplraţJe (ETR) este de 584,2 mm, de unde se poate remarca un
deficit de 218,5 mm apă ce trebuie completată prin irigare,

Pentru o bună ,dezvoltare a plantelor şi obţinerea unor producţii ridi
cate de "rădăcini este necesar a se menţine umiditatea din sol pe toată perioa-'
da de vegetaţie la 50% din lUA pe adîncimea de 0-;-80 'cm,

Analizind tabelul 1 privind efectul ingrăş,unintelor si al apei asupra
producţiei de rădăcini, se poate constata -că azotul poate ~duce un spor de
producţie de 24-39%, iar irigarea a sporit producţia faţă de neirigat cu 5
10%,

Efectul cumulat al fertilizării şi irigării a ridicat producţia de r'ldăcini
de la 47,2 la 73,4 t/ha deCI cu 55%, .

Refj3ritor la aplicarea lngrflşămintelororganice Îlnpreună cu cel~ mi
nerale'(tabelul 2) se inregistreazăun spor apreciabil de producţie, care poate
ajunge pînă la 45,5 t/ha la variantele fertilizate cu 40 t/ha gunoi + N,oo
PlOD' .comparativ cu vârianta neîngrăşată care dă numai 33,5 t/ha.

FrlcÎnd o sinteză a influenţei factorilor studiaţi prin anafiza varianţei,
privind oscilaţia producţiei de rădăcini (tabelul 3) se observă că influenţa

. cea mai luare au avut-o anii de experimentare, nivelul de fertilizare şi'

regimul de irigare. Efectul interacţiunii celor 3 factori, 'cu toate că este
distinct semnificativ, este însfl muH mai redus.
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Tabelul 5

~O

1,5

11,0

<
>fU
..c

- • 10,5 ~.

Prod. răd.-y=56,Oa +0.074 N r: 0,914
Prod. zah __~6::l,96'+0,056 N r= 0,844
Cont zah,_.-y=11,37 -O,003N r=.O,943

.!Ii 60 60 ro
~ ~
u w
::J ::J

-O "'O

J:50 50 e:t

.<-;.

I \.
I.J{\'~~CO \,

-~~llJ .' .' ,ro
..c ro .,
'-..' .r::. ,
4- '-..

,
':'::'8 O· 80..::

,
"

C .,
U '- •

>(1]
,

>ro • , f-
-O .c

... ->~70 70 m --N ,--- -- .
QJ (JJ --O -O

+-

oL-------r-__--r------r------r-----'
O 80 160 240
Doza de azot (kg/ha)

Fig. 2 - Relaţia dintre îngrăşarea. Cu azot, producţia. de rădăcini, conţinutul de zahăr

şi producţia de zahăr la cultura sfcclei în condiţii de irigare (Fundulea, media 1978- 1982)
"

Analizind zahărul extractibil (fig. 2) se poate vedea şi mai bine tendin
ţa de scădere a procentului de zahăr ·la creşterea continuă a producţiei de
rădăcini şi de zahăr extractibil la hectar.

Media
spor kg/mmspor kg/mm

NnPuQI{UD I
spor kg/mm. spor. kg/mm

:Regim de irigare

Tabelul 6

Eficienţa valorificării ,apei la sfecla de zahăr cu fertilizâre minerală pe perioada 1978- 1982
(Fundulea)

Eficienţa valorificării apei creşte în prezenţa îngrăşăminelor cu azot
pe un fond uniform de R"oK,60 , fiind ma.ximă la doza de N,o, dar scăzînd

la dozele mai mari de azot, cu toate că producţiilecresc pînă la doza maximă
de azoL Eficienţamai redusă la doze1e mai mari de azot s-a datorat influenţei

condiţiilor climatice a anilor din perioada studiată (precipitaţii mari în
anii 1978, 1979, 1982).

Aplicarea îngrăşămintelor şi a irigaţiei a influenţat şi couţinutul şi

producţia de zahăr din rădăcini. .

Astfel procentul de zahăr biologic (tabelul 6) s-a menţinut la un nivel
apropiat, neexistînd diferenţemarcante între regimurile de irigare şi varianta
neirigată, dar diferenţiindu-se în mod evident în funcţie de dozele de azot
aplicate. La creştereadozei de azot de la ~'o la N240 are loc o scădere a conţi

nutului în zahăr de la 14,3 la 12,9% adică de 1,.4%.

Producţiile de zahăr trese în medie de la 71,4 la 91,9 q/ha la doza mo
derată de azot de N160 cu tendinţa de scădere la doze mai mari datorită efec
tului depresiv al: azotului asupra conţinutului de zahăr din rădăcini.

Irigat .50% cu 74 rom 31,1 30,7 ,:0,0 4,3 19,0
Irigat 50% cu 50 rom 54,5 90,9 16~i 47,3 52,3
Irigat fazial cu

'Hmm 11,9 68,6 48,3 47,5. 44,1
Media 35,8 63,4 32,3 33,0 - 40,6

"

Influenţa regimului de irigare şi a dozelor de azot asupra producţieide zahăr biologic şi "a conţi

nutului de zahăr 1a sfccla de zahăr pc perioada 1978- 1982 (Fundulea)

NpPt6QKao N~OP.ftDK1"D NJOOP1l0h':IID NuoFloolilOD Media

Regim edc 'irigare

I
,

I
% I o/. I %

% ,. %
q/ba zahur qjha za~~r q/ha

< zahăr q!ha znhăr qfha zahăr.

.
-

Neirigat 63)7 13,5 81,4 H,3 90,3 ţ3,9 87,5 12,8 80,7 13,6
Irigat 50% lUA cu

94mm 77,6 14;4 89,1 14,1 87,1 13,4 87/6 12,8 85/3 13,7
Irigat 50% lUA cu

.50 mrn 77,7 14,6 99,7 14,9 93,5 14,0 95,6 13,1 91,6 14/1
Irigat fazial cu

74mrn 66,6 13,7 89,7 13,8 96,9 13,7 94,0 12,8 86,8 13,5
:Media 71/4 11,0 89»9 14,3 91,9 13,7 91,2 12,9 86,1 13,7"

CONCLUZII

. 1. Sporul maxim de recoltă pe o perioadă de 5 ani s-a obţinut la re
gimul de irigare<lila care s-a asigurat menţinerea umidităţii solului la 50%
lUA cu 50 mm pe adîncimea de 0-80 cm. Irigarea s-a făcut prin asper
Slune.

2. în medie pe această perioadă 'irigarea împreună cu îngrăşămintele
chimice (mai ales cu azot) a sporit producţiade rădăcinide la 47,2 la 73,4 t/ha
rădăcini (55%). Azotul aduce un spor de 24-39%, iar irigarea de 5-10%.

3. îngrăşarea cu azot a imbunătăţit valorificarea apei (1 mm apă
dat), sporind recolta de rădăcinide la 35,8 kg la neîngrăşat cu azot la 63;4 kg
la aplicarea azotului (N,o).
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4. Conţinutul În zahăr a scăzut cu 1,4% la aplicarea unor doze. mai
mari de îngrăşăminte cu" azot, rămînînd co~stanţ la .va::lantele de Irigare
fată de varianta 'neirigată. Datorită unor anI mal plOIOŞl nu s-au observ~t
diferenţemari ale conţinutului de zah,,, la variantele irigate În comparaţie

cu varianta .neirigată.

La bcttcrave iL sucre demande de gri1.lldes qual1tites d'cau, realisant des productioll~

aUAdcssus dc 70 tfha, avec un rendement par 1 mm d'eau d'irrig'ation, de 52.7 ].g/ha pour la
variante irrignec ~l 50% n.u. avec 50 mm. Meme 5i la dose d.'azotc appliquec augmente, la teneur
en sucre dans les racines cnrcgistre unc certaillc diminution; pourtant la production de
suere a J'hectare al1gmente cn Jonctioll de la production de racines.
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INFLUENCE OF IRkIGATION AND FERTILIZATION
SUGAR BEET AT FUNDULEA

OF

DER EINFLUSS DES BEWASSERUNGSSYSTEMS UND
DER DUNGUNG AUF DEN ZUCKERRUBEN IN DEN

BEDINGUNGEN VON FUNDULEA

Zusammcnfassullg

In dcm Zeitraum 1978~ 1982, bei I.C.C.P.T. Func1ulca wurdc cine 'H.eihe 'Ion Experi
menten fur dic Bcstimmung des BCw;'Lsserllng ~ uod diingul1gscinflusscs ani den ZuckcrrlibeuA
nud Zl1cckerertrag durc1JgeIiihrt. Durch l1îe VarianzanalY5c wurde 50woh1 der EillfluB der
Faktoren, der 13ewiisserungsnorm und de::; Diingungdgraclcs, als auch ihren :VcrhtUtnis, unter~
sitcht. Fiir dic efiektive An'vedullg des Bcwiisserungswassers wurde dic Produktionszunahl11c

ro mlll Bc\văsserungswasser gcrcchnet.
• Dic Zuckerriiben, die schr ?id ....Vasser brauchcn, ergebcn hohe Ertrăgc, von liber

70 tiin, mit einer Produktionszunamc von 52,7 kg. pro ll1m Bewii.sserullgS\~,;a5Ser, an cler
Variante dic 50% lUA mit 50 mm bcwflsscrt wurrle.

Obwohl dic Erhb}Hlug dfJr angewcndcten StickstoUdosis cine gewissc Vermindcrung
des Zuckcrgcha1tcs in den Ruben mitbringt, nimmt der Zuckcrcrtrag pro ha, glcichzeitig mit
der StcigCTUllg der Zuc1wrriibeuertrag zu. C

Smnmary

In the period 1972 _1982 some expcrie.nees detennined the influen,ce of irrigation ~nd
the fertilization on roots anc1 sugur prod)lctlO,n at sugar bect at the In~tltute for Cereals .md
Industrial Crops'-Fundulea. 'Iheir inf1uence and interaction wm'e obtallleu by the analys,e of
the variant. For the efficient application of the ...vater it 'vas calculated ţbe output obtamed
fOr e.,cry 1 mm ,vater given ior irrigation. ,..' . . .

'Ihe sugar beet needs big quantities of water glVlllg Ylclds 01 o.v~r 70_t/ha wlth an O1~tput
per 1 Illm water of 52,7 kg at the variant ,irrigated at. 50% n.a., wlth JO mr:-l. Th~ blgge~
tha dose of llitrogen is, the lower is the sugar content 1Il the roots; but the blgger thc roots
yield is, t)le bigger "i5 the sugar yields per ha.

INFLUENCE DE L'IRRIGATION ET, DE LA FERTILISATION
"SUR LA BETTERAVE A SUCRE DANS LES ClilNDITIONS

DE FUNDULEA

Une serie d'expcriences 'ont ete faites a LC.C.P.P. de Fundul:<L. pC;ldant 1978~ 1982.
Ces cxperiences ont detennine l'influcnce de l'irrigation ct de la feri:l~lSn;bon.sur la pro~uc~
tion de racines et de suere de la ,bctterave. Par' l'allalyse de la vanatIOll an a ana~yse. l
iniluence de 1'irrigation et de -la icrtilisatioh ainsi. que .leur intcraction. pour l 'apphca~~on
efficientc de l'eau on a calcule le rendemcnt de productIOn obtcnn ,pour chaque 1 mm d vau

d'irrigation.

BJIIUHHE PE)KHMA OPOIIIEHH51 H y.uOEPEHH51 CAxApHOt!
CBEKJIbl B HMEIOIIIHXC51 B <DYH.uYJI51 YCJIOBH51X

PC310.11C

B ncpHoŢ!; 1978-1982 rr. Il HaYlJHO-HCC.nc)J;oB<lrc.rn"Cli:O!If j.jilcTHTyTe 3epHoBblX II TeXHH
l{CCKHX HYJIbTYP-<Pyl-I)J,j.'ml npOBOŢU:lJIC51 p51H OfibITOB C ll,eJIblO yCTaUOBJleHll5I BJJll51HIIJI opo
llIellll51 Il Y)1.06peHII51 Ha ypo)j~aii li:opneii caxapHoii CBCl;:Jlbl Il Ha c60p caxapa. C nOMolll;blQ
;rJ,lIcncpcHoHiloro aHa,fIlI3a LblJ10 yCTanOBJJC~10 BJIJl5llllle Talmx (i)<tKropOB KaI( pCJlmM oPO
lJJCHH5I 11 ypoBCHb y,!!,OOpCI-lH5I, a TJK}l{e Il BllII5!IiUe Meni-AY HHMIL .llJI5! 34J(fleKTHBHoro
JICnoJ1l·goBJHHH noJlHUI--ToiI BO).lbl 6blJla BblIJUC.1JCH<1 npuoUBKa YPOJIi:J5I, nO.rly4eHHa51 OT IGm{)~Oro

MI-f.J1JIl1lI'ICTpa no.1JlllHlOH BO)I,.bI. .

GaxapH<HI CneKJIa Tpe6yeT 3H811ll'reJIbHhTX KOJIlFICCTil BJlanI II .aaeT ypomau CBbuue 70
Tira C npuoalHwii ypO:il"W51 r!il MlIJJJIIIMCTp BoAbl }/,<1Illloii nplJ [loJlliBe ţi 52,7 J(r - Il BapH<lHTe
c nOJlHBOM lW ypolllle 50% )l.ocTynrroH IWa)KhOCTlI Upii )103e nOJllHla B 50, MM,

XOT5I rrpII rIoubIllielUiII DHOCUIIlOii p,Cl3bT "mOT8 II HaOJllO)laeTCH HeKoTopoe CHlDKeJlue
CO)l.ep}IWHH51 caxapa B KOp,H5IX, uCe )Ke ccop caxupa c rCI{Tapa B03pBcTaeT Uo M.epe UOlJblllIeHlI5l
ypO)JGi51 IWPlicit



LucRARI ŞTIINŢIFICE.·SFECLA ŞI ZAHAR.. lBM, VOI.. xm

NOI ELEMENTE PRIVIND COMBATEREA PRINCIPALILOR
DAUNATORI AI CULTURII SFECLEI DE ZAHAR

V, TĂNASE. CECILIA cRinNEANu, LUCIA CONSTANTIN

Sînt prezentate rezultate experimentale pri'J'ind comho1,terea
chimică a speciilor Ta11'ymecus dilaticollis, BotlJynodel'cs pUHotivcff
iris, .Chactocncma lt!lialls. Plusia gam!lla. 1lIames!I'(J brassicac .. şi
500lia segetrim;

S-a stabilit <:ă eficacitatea insccticidelor sistcmice expert·
mcntate În tratamtutul seminţelor prin aplicarea ·101," direct pe
seminţe sau în nl~tcria]t11 de drajat, precum şi formularea graulJ-'
liLtii a acestora, este condiţionata de nivelul precipitaţii10r ca.l':ute
Îli perioada cuprillsăîntre semănat şi apariţia primelor percchide
frunze· adevăral~;

lnsectieidele experime:ntatc în tratamentul seminţelor pă.s-.

treazli o:efici.>.citate.corespun:.ditoare dup11· 12 luni de la aplicarea..
tratamcnielor, daI:' depozitarea seminţelortratate pe această;perioa.,.,
dll de timp, determinădiminuarea energiei şi facultăţiigerminative
a acestora.

Insecticidele piretroide experimentate impotriva larvelor
defoliatoare, au determinat o eficacitate. superioară preparatelor
utilizate în producţie.

Utilizarea exclusivă a insecticidelor organo-clorurate împotriva dă

unătorilor de sol la sfecla pentru zahăr, a provocat o anumită deteriorare
biocenozei culturii, deteriorare marcată ,de cumulareaunor importante can
tităţi de reziduuri pesticide în. sol (H a p per, Li I y, B o r g e o, 1961)
de apariţia feuomenului de rezistenţă al insectelor la acest grup de insec
ticide (M a noI a c h e, Vă car u, 1973) cu consecinţe privind eficaci"
tatea tratamentelor, fapt ce a constituit o motivaţie reală privind iniţi

erea unornoi cercetări în scopul înlocuirii procedeelor clasice de combatere,
prin noi metode, mai puţin poluante, selective faţă de fauna utilă şi mai
eficiente.

Cercetări relativ recente (B o bir nac,1976; ro nes c u, T ă

năse.scu,1977; Ciochia, Muste", 1978; Mirică, Afro
d i taM iri c ă, 1979; Bai c u, Ion e s c u, 1983) au evidenţiat noi

. posibilităţi privind menţinerea populaţiilor unor importanţi dăunători ai
culturii sfeclei pentru zahăr (Tanymecus d;lat;collis, Bothynoderes puncti
.enlr;s, Agiiotess pp., Chaetocnema "malis, Mamestra brassicae, Plusia gamma),
sub nivelul economic de dăunare, prin folosirea unor insecticide sistemice
earbamice sau organo-fosforice. '



, METODA DE LUCRL'

REZULTATE ŞI DISCUpI

în lucrările mentionate s-a. acordat atentie tratamentului semintelor,
procedeu 'cuuoscut şi utilizat în Europa cu miti bine de 250 ani în ~rmă
(Kalm, 1751: Biirger, 1809).

Lucrarea de faţă prezintă. noi date privind combaterea speciilor
Ta1tymeclIs dilaticollis, Bothy1t6deres. pu?'ctiventris, Chaetocl,ema tibiall:s,
AIames/ra brassicae şi Pl1{,sia ga'fnma.

'Experienţele aţl fost execptate la I.C.P.C.LS.Z.S.D. Fundulea (punctul
experimental Tămăd{lU) în pe,ioada 1982....·d984, folosindu-se insectîcide pe
bază de aIfoxylat, aminocarb, bendiocarb, bensn1tap, carbofuran, fenotrin,
fenvalcrat şi oxamyl.

Amplasarea .-experienţe1or s-a executat- după---metoda blocurilor Tan
domizate, suprafaţa parcelelor fiind de 30~50 m'. Parametrii de observaţie

înregistraţi-.au ._ fost· procentul.plantelordistruse, frecvenţa şi _intensitatea
atacului, lllortaIitatea Jarvară;producţia de rădăcini şi zahăr/ha.

îI1_.• condiţii delaboraţqr.allfost executateexperienţe privind.influenţa
unor insecticide carbaInice.sistemice asupra facultăţii şi energiei germina~

ti ve a seminţelor tratate şi depozitate timp de 12 luni.

Pentru dăunătQrii de sol, unele variante experimentale au fost veri
ficate în condiţii de producţie. ReznItate1c experimentale obţinute au fost
analizate statistic,
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Datele prezentate In tabelul 1 redau eficacitatea insectîcidelor carba
lnice' 'sistemice furathiocarb"yÎ ,anlinocarb Îlnpotriva" speciei TanyIJtec1is
dilaticollis. .

Administrat direct pe sămlnţă, la dozcle 20 g şi 40 g s.a./ 1 kg seminţe,

insecticidul .• hlrathiocarp a ..•. determinat o .. protecţie. sllperioarfl.acel11ictşl
produs introdus în materialul de drajat semintele sau conditieinat snb formă

granulat{L şi aplicat pc rîndurile de sfeclă'concomitent ~emănatult1i. Se
consideră di eficacitatea luai redusă a furathiocarbuluiutilizat înil1ateri'
alul de drajare şi a condiţionării sale granulate, aspect redat de valorile
procentuale ale plantelordistruse şi ale. intensităţii atacului!s~adatorat
l1ivelului. redus al precipitaţiilor.înregistrate în. prirnăval'aal1l1lui 1983 în
perioada·cuprips{l.·întFeselnăI1at .. şi·. ctpariţia ·prirnelorperechi... de fr~I12:eade

vărate (5,5 ml/cIU'). In această situaţie, produsul aflat în drajeu sau ingre
di~nt111granulat,.s~a dizolvat Il1a,i greu În soluţia .sohilui şi d~ci,s~~ltrallS

locat .. În ·.plante îllcal1titrlţi insuficieilte' pentru .. arealiz~ .doza letală .. necesară
asigurării unui grad de protecţie corespunz~Hor culturii. .
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TabdH13

Eficacitatea unor insccticide sistemk:e impotriva. speciei Bothynoderes pum;tivroJ.ris
(S.-C.P.C.S.Z. Giurgiu, 1983)

în scopul verificării eficacităţii tratameIltuiui seminţelor împotriva
unui spectru cît mai larg de dăunători, produsele bendiocarb, carbofuran,
fllrathiocarb şi oxamyl, au fost testate in cursul annlui 1982 impotriva
speciei Chaetocnema tibialis (tabelul 4)" Valorile intensitrlţii atacului au
indicat pentru produsele testate o eficacitate superioară standardnlui. Pro
ducţiile de rădăcini nu s-aU diferenţiat statistic. de valoarea producţiei stan
dardului, exceptind variantele oxamyl 43 ST şi oxamyl40 ST, variante
la care produetiile de rădăcinis--'au diferentiat negativ, sClJlnificativ si res
pectiv distinct' semnificativ, comparativ cu' varianta utilizată in producţie.
Reduce,rea producţiei' in cazul utilizării celor dO,uă insecticide, s-ar putea
datora fitotoxicităţii prodnselor.

Rezultatele experimentale obţinute in combaterea speciei Ta"y"'ecu
dUaticollis in cursul anului 1983 prin tratamentul seminţelor'sau adminis
trînd insecticide granulate pe rîndurile de sfeclă concomitent semănatului,

au fost parţial infirmate de datele experimentale obţinute în cursul anului
1984 (tabe1uI5). an caracterizat prin precipitaţiiabundente în cursul lunilor

°

Jntensitatca atacului

% I ~~.~~ I~~:~i~
standard

0,62

0,84
1,13 .

%
p!;lIltc
distruse

VARIANTA

PL 5%
1%

0,1'10

Nr.
erI.

13

___I_'N_'-ct:::''-"t="=t--"(n=c.:;d'-m"j.:;"'-t)'--- ~_~ 15_~ _

·_'2=--_I-=F_'u=,=.t=1~,i:::o~ca='.:b 70::0=-:S:::C:::O:.:..:t4~0'_"m~1!.:/u:::n:.:i~ta~t:::c...:,:::e=n=li=n.!:te=-- lt__~~ _0_'_

_3__' _1~F_'u_'_'nt"h=i:::oc_"_'_'b_70_0--=S-'C.:;O_'2=_0:..:0_'m::::::l"/u:::n:::i=t.=t-,c-,s:.:e.:;m=i=n"te=-__~ __6_~~ _

__1__ I-,F=-'u=_,.:":.:tl:.:u:;·o:;:.C':;:':;:b=-,.:.7:;:.0=-0:;:.S-.::C-.::O=-:Z:::eo::l-.::c=x_,2::0:...eg-'s=.::"=-• .f.fk:cgo....::s=~i::m:.:în::t!:"::_· __2_~~ _

_5_'__ I_,F_"_"_,"_tl_u_,'Q_c,_a'_ÎJ_8__0_0_,S_,C_,O_,_,"-I_--,Z:.:c:.:o=le:::",--4_0",g,-s:::.:::"".f:::k",g_'"rl:::m:::Î:::n"t":::· 0 _~~. _

_6__
I
-=F..:u::'::at:::h=i:::oc=":::':::b_':::0;...:S.:D:....:2:::0-'g'-s::.="::..t.I.::k:eg;..s:::e.:m:.:i:.:n!.te=--__~__ I_:....:l_~~ _0_'_

_1__ I ._F_'u_,_"_th_i_o_cu_'_b_'_,P_S_D_._1-0-,g,--,s.::."".'-Cfl",g,-_s_cn_,_in_,t"e_~__~ __0__1_,_1_~~

_8~_I-=F..:u:::'":::t:::h:.:.. io::C:..:":::'b=--,-to=-..:G,-.:.1-,2:.:5.:.0-,gc..::s:::,'::.!:./h:.:.'-- -'--__-1-_'''--~~ _
_9__I._F_'u_,_"__tl~';_o_ca_'_b_I_0-,G l"_50_0-"g_s_.".,,.I~h'_" -'-- I__O 1_,3__1,_0 _

la Bendiocarb 80 SD log s.a.jkg 9 1,4 0,9__I...::..:.==,-=-...::..:.:.-=.:c'-..::.:=~~~~~~~_I_-=-_I-='-'------
_1_1__ I·_N_c_t_ra_t_"_t_(,-d_r<~·Lj,-._t),-- ~ -- - ~~~ _

_12__.
I
_C_'"=-'__bo'-l_'u:.:'=-"n 3_5_S__·:::f 1O_'..::G:....:,:.:.•:::)"I.,,·g,-:::se=-m_"in"t:::c__. -'--__-'--__ 1__'-3_"~~ 1, 1 ~

PEB + Lindan 25kg p.c.Jha. S 1,6 0,7 o

Tabelul Z

o eficacitate similară furathiocarbului aplicat direcţseminţelor, a
fost obţinută In urma administ"ării insecticidului aminocarb 5G.Se apre
ciază că diferenţa de eficacitate dintre cele două insecticide granulate ex
perimenta.te, s-a datorat nivelului diferit al solubilităţii In apă al substan_
ţelor active insecticide componente.

De menţionat faptul că, el gamă mai largă de insecticide sistemice,
testate in cursul anului 1983 impotriva aceluiaşi dăunător, prin aplicarea
lor direct pe seminţe, insă in doze mai scăzute, nu au asigurat culturii un
nivel satisfăcător de protecţie (tabelul 2).

Insecticide1e furathiocarb, bendiocarb şi ca.rbofuran au fost testate
in cursul anului 1983 şi impotriva speciei BotllY1!oderes p,ttlctive1!tris (ta
belul 3). confirmlndu-se şi pentru acest. test eficacitatea superioară reali
zată de produsul furathiocarb administrat pe s"minţă, in comparaţie cu
administr\'rea insecticidului in materialul de drajat. O eficacitate corespun
zătoare au realizat şi insectiddele bendiocarb şi carbofllran, aplicate pe
seminţe la doza 10 g s.a./l kg seminţe. De menţionat faptul că, nivelul po
pulaţiei dăunătorolui in anul experimental a fost 1,5 insecte/ro'.

llltcnsilatc atac Producţie do r.'idilCini

Nr, }'I:tnto .

I I
cit. VARIANTA di~trusc diferenţă. difcrenţl

% \'alo3.n'l, standard t/h.A stand.ud

Duplitox 3+ 530 kgfha (standard) 60 2,15 3l.59

t Promet -ia SD 8g s·.·fkg săminţă 44 2,21 +0,12 29.05 2,51

3 Promet ~O SD 10 g s .•. /kg săm:înţă 37 1,37 0,18" 33,19 +2.12

~ Promet 100 SCO log s .•.fkg săminţă 46 1,73 ~,42 31,38 0,21

5 :Proroct 800 SCO "log s.a.jkg sămînţă 36 1,46 0.69 32,.45 +0,86

6 Furadan 35SD,8 gs~a.lkg,'sămînţă 54 1,25 0,90 31,61' +0,05

, Furadan 35SD logs.a;/kg sămînţă 57 1,16 0,99 30,60 0,99

& Seedox' 80 SD 8gs.a./kg sămînţă 49 1,21 0,91 30,60 0,99

9 Seedoi:: .80 SD log' s.a..lkg sămînţă 48 1,09 1,06 3Z,l1 +0,88

10 VJrd01.oIO + Ad. 10 g s.a.~lkg,' sămînţă 23 1,02 I,U 30,21 1,3& •

II Heptaclor ~o EC2,O.gs.a./kgsămill:ţă 52 Z,3~ +0,15 31,61 ~,9&

It Netratat 55 3,17 +!,Ol 30,51· I,O!

5%
..

0,91.8 5.36DL
1% 1,232 T,U

'.l% l,fi2t 9;48

Eficacita.tea. u,oorinsecticide sistemice ·administrate pC·..săminţă impotriva speciei TaliynuGu-i
dilati,coUis (Eundulea, 1983) . ..

,
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Tabelul 5

Inlţn~itnleil n.tacnllli

I
dife-I 'valo;ire -rt~nla snfinif.

, . standard

F rec\-cllţa[\ taclJlu i

THATA:-''lE0'T

9

8'

7

6

10

Nr.
erI.

Furathiocarb 40. sn 10,0 kg/100 kg
_ __'__I-..:s:.:e:.:ffi..::.:in"l..:e-__-----------.[-..:7..:0..:''. __3_0 00__o_,_3_4 1,_1_1 0_00_

Furathiocarb 40 SD5,5 kg/lOOkg
_~_I__s-e_ffi-'-·n..:l-e ---'-~~--~~~-.I--7.4- _2_6 • _0.,_4_9__o_,_9_6 0_"_

Eficacitatea ,unQr ,insecticide carbamicc. sistcmice împotriva _speciei T any'l1cClfs _. dilat,ieo/lis GyU
(Fundulea, 1984)

11

Furathiocarb 666 SC02,~ 1/1001{g
seminţe 82 18 0,51 0,94 000

--I-.,----'---~------I------------

_--'l'----I--"Slc:."c:nc:d=a'c:.d'---_'______'______~'______~__o __.~. _

__2__
I
_"-"-u-u-'Il_o_c_"_rb_5_G_,-_1_5_1~,,,g/'_h_a ~_~__I.-5-6- _4_4 0_00__ .0_,_3_0 1,_1_5 _

3 AmÎl"wcarh 5G 20 kg/ha 54 46 00" Q,24 1,21
~---:I-.,----"--'--=----=----=--==---.,---I--=-------------

4. Aminocarb 5G 25kgJha 36 64 00° 0,17 1,28
-~I·"---"--~-~~~~-~·I-~ ----- --------

5 Furatbiocarb 666 SCO 100 miJI
unitate (drajat) 89 11 0,56 0,89

'~'---"------~-I------------
Furathiocarb 666 seD 15b ml/~

unitate (drajat) 71 29 o~ 0,41 1,04·
--I·----'----'-'--'-=;."=-~~-~~----'~I---'----- -~---- ----

Furathiocarb 4QSD 4,OkgflOO kg
___ I~..:s:.:e..:ffi..:i:.:n:.:l..:e-----_-__~-----I-..:9..:5 5 o_,_6_3_ .0_,_8_2 0_00_
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12

DL5%

1%
0,1%

17,7

25,5

30,6

0,34

0,45

0,58
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Tabelul 6

Testarea eficacităţii·unor insecticidecarbamice. sistemicc impotriva speciei·· Bothynodc,-es pUl1cti
'venlris in condiţii de·· pl:'Oducţie. (Miloşeşti.·:- Ialomiţa, 1984)

. \

aprilie şi mai (99,2 ml/cm2). In această situaţie insecticidele granulate au
asigurat o protecţie superioară variaIltelor avînd sămînţa tr"tată,efic"ci

tate redată de valorile frecvenţei şi intensităţii atacului, valori .prezentate
In .tabelul 5. ~

Verificarea în condiţii de producţie' a eficacităţii insecticidelor fura
thiocarb şibendiocarb aplicate pe seminţe, precum şi a produsului bendio
carb aplicat seminţelor dar complexat cu produsul granulat Sinoratox 5G
împotriva speciei Bothynoderes pltnctiventris, a confirmat rezultatele obţi

n,ute îndmpul.experimentaJ,îll sensul realiiăfiiunei bune protecţiiculturii
sfeclei peritru zahăr (tabelul 6). De menţionat faptul că, t,starea s-a realizat
la o densitate a drmnătorului de 4 exemplare/m2 •

Faptul că insecticidul administrat pe sămînţa de sfeclă pentru zahăr

cu 12 luni înaintea semănatului, realizează.un nivel al protecţiei apropiat
de cel ,!bţinut prin tratarea cu insecticide a seminţei de sfeclă cu două săp-

,
1. Eficacitatea insecticidelor carbamice 'sistemice experimentate în

tratamentul seminţelor este condiţionată de modul.de aplicare (direct pe
sămlnţăsauadministrate în materialul de drajare) şi nivelul precipitaţiilor

căzute în perioada cuprinsă între semăriat şi apariţia primelor perechi de
frunze adevărate. .

2. Eficacitatea insecticidelor granulate testate este dependentă de so
lubilitatea substanţei active insecticide în apă şi deci de nivelul precipita
ţiilor din soL

3. Insecticidele experimentate în tratamentul seminţelor păstrează o
bună eficacitate 12 luni de la aplicarea tratamentelor, dar influenţează ne-
gativenergia şi facultatea germinativă a' seminţelor tratate. .

4. Insecticidele piretroidetestate determină o eficacitate superioară
preparatelor utilizate în.producţie, prin folosirea unor doze de insecticide
de 10-20 ori mai scăzute. .

CONCLUZII

tămîni anterior semănatului, aspect rezultat din. valorile frecventei şi inten
sităţii atacului prezentate în tabelul 7, creează premiseletratării 'centralizate
a seminţelor, cu consetinţe pozitive privind eficienţa economicăa tratamen'""'
telOL '" .

Deşi îşi păstrează efica~itatea după o depozitare de 12 luni, tnitamentul
· aplicat seminţelor cu produsele iurathiocarb, heptaclor şi bendiocarb,
~dministrate în doze cuprinse între 1,5 şi 40 g s.a. insectieidjl kg seminţe,

• mfluenţeazr, negativ energia şi facultatea.germinativăa seminţelor tratate
şi depozitate 12 luni, excepţie făcînd produsul bendiocarb '80, administrat,
In doza 8 g s.a./kg seminţe (tabelul 8).

Un alt important grup de dăunători care afectează cultura în ultima
· perioadă de vegetaţie sunt larvele lepidopterelor noctuide jviamestra brassi
cae, prusia garlZ1lla şi Scotia spp" d'lUnători cunoscuţi sub numele generic
de "larve defoliatoare".

Eficacitatea. unor insecticide. piretroide împotriva larvelor defoli~
toare este prezentată în tabelul 9. Toate produsele testate au prezentat o
eficacitate superioară.variantei ·.standard, var-Îantă utilizată·· în producţie;
eficacitate manifestatăla doze inferioare dozelor de producţie, fapt ce are 'im
plicaţii pozitive asupra eficienţei economice a tratamentelor.

în tabelul 10 se prezintă eficienta economică a tratamentului semin
ţelor de sfeclă pentru zahăr cu iJ)secti~ide c"rbamice, eficienţă calculată pe
baza preţului'de cost al insecticidelor şi cheltuielilor implicate de aplicarea
tratamentelor, comparativ cu prăfuireaculturii cu Duplitox 3 + 5. în această

situaţie, tratamentul seminţelorar costa de aproximativ 20 de ori mai ieftin
decît prăfuirea culturii. .

IntCllsitnten 11tacul t1 i

valoare

·0,22
0,29
0,38

VARIANTA"

DL· 5%

1%
0,1%

Ne
erI.

.

Standard 0,85 -'

2 Furathiocarb 666 2,5 1/100 kg.· şcininţe 0,38 0,47 000

3 FurathiQcarb 666 3,0 1{ 100 kg seminţe 0,31 0,61 000

4 Fuiathiocarb. 666· 3,51/100kg seminţe 0,24 0,61 000

5 ·Purathiocarb40 4,0 kgj100 kg seminţe 0,59 0,26 o

6 Funithiocarb40 5;5.kgjl00 kg seminţe
. 0,38 0,47 eOO

7 Bendiocarb.··80 25 gs;a.jkg seminţe 0,42 0,43 000

8 Furathiocarb ·.666 100 rill/lunitate (drajat) 0;62 0,23. ' o

9 Furathiocarb666 150 mIII unitate (drajat) 0,3,3 0,52 000

10 FurathiocarblO G 15 kgjha 0,34 0,51

11 Sinoratox. 5 G 40 kgjl1a 1,67 0,82 ***
12 Sinoratox· 5 Gj40kg/ha. + bendiocarb 80 0,81 0,04

13 Netratat (drajat) 1,90 1,05 *"
11 .~ Netrata.t ··(nedrajat) 1,78 0,93 ***



Tabelul? ~

'"....

Eficaci tatea unor insecticide, carbariticesistemice şi', organo~clorurate.',aplicate senlinţclor impotdvaspeciei' Tllj~ymecu$dilaticollis
, după o depozitare de '12 hUli (Fundulea, 1984)

.111tensita tea a taeulu i

Nr.
Anul Frecvenţa Id""""I' Icrt.

TRATAMENT tratării atacuhii
\ seminţdor valol'i semniL

1 Heptacl6r ,40 - 1,5g s.a.jkgs (standard) 1983 100 1,63 0;25

2 Heptaclor 40 - 2,0 g s.a.jkg s 1983 100 1,73 0,35 00

3 Beudiocarb - 8 g s.a.jkg s 1983 100 1,17 0,71
,o,

4 Bendioearb ,- 10 gs.a./kgs 1983 100 0,65 1,23 000

1984

5 Bendiocarb - lOg s;a.jkg s 100 0,87 1,01 000

6 Fllrathiocarb - 10 g s".lkg s . 1983 90 0,52 1,36 000

7 Furathiocarb - 20 gs.a./kgs 1983 85 0,46 1,42 <Joo

8 Furathiocarb - 40g s.a.jkgs 1983 85 0,41 1,47 000

9 Fugl.thiqcarb - 20g s.a.tIrg s 1984 74 . 0,49 1,39 000

10 Furathiocarb - 40 g s.a.Jkg s 1984 70 0,34 1,54 ODa

-

11 Netratat
100 . 1,88 - -

.'

~

~
'"r-l
~.

o

g
o
"g
8:

DL5,%
1%

0,1%

0,26
0,36

0,49

H

Z
o

~
~
M

"~
~
i'i
§
~

~

~
~.

M
~
M
Z
~
M

8

Energia genninativu Fatultatea gerrrt~lali\'ii

valoarc Id",,,nl' I SCJmiH. \'a!oarc I d"','OllI"standard , standard

87 I 3 I 90 4-- ---

76 I 14 I 660 79 15
I~---

-- - - I 81 13 000

---

73 I 17 I 81 13 00,

81 I 9 I ,o
. 85 9

78 I 12 I 000 83 11 "

~I
8

I

00 85 9 • 00

---

90 - 94

5,69 6,31

7,75 8,59

10,45 11,59

10 g s.a.jkg.s

8 g s.a.jkg s. (standard)

TRATAIIIENT

Tabelul 8

Influenţa unorinsecticide~arbamice şi organo~clo:rurate aplicate seminţelor,asupra energiei, şi facultăţii'germinative
după o depozitare de 12 1uui(Fuudulea, 1984)

DL 5%
1%

0,1%

l' I,BeIlcliocarb '80

6 lHeptador 40---.,.1,Sgs.a.jkgs

2 I Bendiocarb 80

11 Furathiocarb800-20 gs~a.jkg s

5 1 Furathiocarb 40 ,~10 g s.a.jkg s

'7 I Heptac10r 40 -2,0 g s.a./kgs

~lfurathlocar1J10-1Og~;a.jkgs I o,) \ '!'J 1--'-

8 I Netratat

N,.
crt.

.... '

'""'



Tabelul 9

Eficacitatea unor inscctic:ide piretroide şi a' unora1caloizi imp·otdva lar;vclorderoliatoare(Fundulea, 1983)

....
a':

Mortalitate larvară Intensitate atile Frecyenţă atac Grâd' de al:I.C

N,.
crt. TRATAMENT

"'"
dife-
rentă! $cmnH.

standard
%

dUc
rcnjă

~landard

scm.nH. %.
dife
renţă

standard
scmnif. %-

dife
reriţă

standard
!tmnif.

"'!"'I Sinoratox 35-2,01 p.c./ha (standard) I 981--=-1__I~I--=-I__120, 1 1--=-1__1 25 1_._,__

2 Ferivalerat20 0;151p;c;fha ·85 _·7_.~ 0,67 .0,32 .~~ 9_~ _'_'_

3 Fenvalerat200,Z51p;c.{ha 92 _14_.~~ 0,58 __'_~~ 8_~_'_o_

'1 Fenvalerat200,351p.c.fha 95 _1_7_~.~~~~~~ 5_~._'_'_

5 Fenotfin20, 0,50 1 p.c.il1a 90 ~ __~~ ~ 9,5 7 1_8_.....:....

6 Fenotrin200,751p.c.fha 93 ~~~~ __'_. 12,9 ~ 1_3_~__'_

7 Fenoirin 20' 1,00 lp;b;{ha. 95 ~~. 0,23 ~~~~ __'_~~~

8 Fenvalerat+Fertitrotlii6riO,751 p.c:;ha 97 '19***0,830:36. lZ,4 . 7,7 :1213. ,-,----------- --- --------.--1-.--.
9 Bensu1tap 0,751 p.c;fha 91 ~~~~_,__ .. 15,6 ~. 3_-E.-~

10 Bensultap~l;OOIp~c;fha 96 ~~~ 0,76 ~~~ 8__~~

11 Tomatină'- 0,80 lp.c.{ha 53 ~~~~__'_~~ 7 1_8__'_'_

12 Olfoxylat'O,lO lp.·c./ha ~~~ '0,87 0,32. __~~__~~__"_

,.
~
~
~.
•g
~
:l

13 1 Netratat

Dt. 5%
1%

0,1%

1,33 10,14 I I 25,2 I 5, 1 I I 34 I 9' [ O·

3.86 0,53 10,51 11
5,18 0,71 14,06 15
6,83 0.93 18,47 20

T"belnl 10

Eficienţa economică a. tratamentLilui seminţelor de sfeclă 'cu insectlcide carbamice

?r~uit cultura cu Duplitox 3 + 5 25kg/ha X I Valoare lkgDuplitox3+ ~ ..... 3,40 lei
X Jtrata.meo.to

QUI.lIlfl'Cticidc carbamico 10 si Valoare 1 kgp.c. irisectio;idoca.rbamico =
- 310 lei

.\ VALOARE, LEI

1 ha

-e

.~
g'
li

I
.e·

i
i:l
~

8
"

1 SOO 000

18000

1518000

100 000 ha

17000 000

11400000

1800000

30200000

~= 19,~9;

170

114

18

15

302

0,18

30200000

1518000

FARAME.Tmi LUATI IN. CALCUL

Total cheltuieli implicate de tratamentul
seminţelor

Total cheltuieli implicate de prAfuitea
culturii'

Tratat să1riînţll,'36 Ieilt

Executat prMurrea_57Jei

1\Ianopera. (lrică.rcat + 'deSdl.rcat) .=-' g lei

V KR 1 AN T A.

Ţtatat sămînţa.

p.c: iba

Si
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Swnmary

NEW ELEMENTS CONCERNING THE CONTROLOI' THE
MAIN PESTS IN SUGAR BEET CROPS

L Bai C li T 0;10 Il e seu 1\'1., 1983, Contribuţiilael~bor~reasistemului de combatere in
tegrată a bolilor' şi dăUllătorilor"la sfecla de ~ahăr,Ana~e I.C.P .C.I.S.Z.S.D.
Fimdulea., sfcclft şizahăr) voI. XII,p. 93-10.); BUCl1reştL

2. B o bî r il ac B., 1976; Cercetăriprivind \:ombaterea răţişoa:rei (Tan;:,meCHspa!l~atu:.F;~Ţ.)
pri

ll
tratalnentcchÎInicealllic~te razial la sfcc1ade zahar, Lucrafl ştIm,1 lee

LC.C.S., sfeclă de zahăr, val. VI,

3, Bii r ger J.; lS09,Wol1standige~bh~ndlung tib~rdieNatut?e.schte J{uIturund B~~~tt;ZU1~g
des Maisioder turldscher Weitzens Vcr:lang]. Gelslllger ,Vieune - extras chn
PIlanzenshutz NechrichtcnBayer, nr.2, 1971.

The papel" presents·..·the experimcntal,resl11tsCo:ilCCrn iJ~g"t11:"chenii:al control, ~f 1'~n~
mceus dilaticollis, B6IhyÎtodp~(!s pwtctiventris, C!wc!ocnC1J/([ l1bUllt,s, Plll$ta gilJJl1J/a ,Il,[amcstla

brasica.c etl1d Scoţia segetum. . . . ... .... ... ...'
It ha'lC beenesiabii;;hcd, that the SySklllic insccticides?xverinîeIlted in seeds tr?at

meni by applving thcm dircdlyon seedsor in pcllet.s, aud thClf ~graIl\llar iormulat~on,
dcpcnd OIi tl1c- rainfitll lC"lel'Jrom' the period hetwccn seeding. alld emergencc of theftrst

pairsof real lea'les,

'Ihe. insec~ic:(les expcrimCJ1tedînseeds .. treatmcntkecptl~eir,cf(ic~ency .. 1~.· mOI:rths
from iheir applichtioll but thc s1()rag(;of the scccIs yr.e;:ltudin Yhispen?d "dmll~ll":>hc~<; th.C.1r e~le~~y
ancI germinating. capacity. 'Ihcpirctroid i.nsed:IcHlcs" .<.lgalst dcfoliahng l,ulUc. deterl1ll11C a
ltighel" efficiencyo[ the·preparatiollsused In. prodw;.t)Qn.

. TIPII [lo;:J;HTc51 pe3YJlbTaTbl OllblTOB, J;aculOll{}IXCS! XHHllQeCIWH 60pbCLi C" Bpe,!l;HTe.rlHIII1l

caxaplioii CB'CJ("JJbI - BlI,Ual\lll Tanymcwsdilaticollis, Eothynodel'as pWlcfiventris, ClIaeto{,nema
t.ibial is, P lusia gammCl, }11amestra b,rassicr.u, J:I Scotia scgct1!1n.

Pe310.1fC

HOBbIE IlAHHbIE KACA!OIJJJJEC51 BOPbBbI C OCHOBHbIMI1
BPEI(JHEJI51MI1 nOCEBOB CAXAPHOI1 CBE KJIbI

Die vur1iegcndc Arbeit steJlt (lic· e,pcrimcntellcn Ergchnisse beziiglich der chcmischcll
13ekirnpfung von .TanymEGusdilatjcollis, Bi:Jthynor!crcs pl/Jlctiventris, Chae!ocllcma tilJiahs,
PIHsia gam1J/{~, lv[amcsfra. bmssicllGund Scotia scgeill1Jl dar. .

Es wurde "Jestgestellt,> daD so\\'ohl dic \Virks<1mkeit der systemischcn lnsel{tizîden,
dic·. in· Behandlungcn direkt· a,nl .. Saatgllt odcr. in Granulaten. expcrimentîert ""urden, als auch
jhrc Granulierul1gsIormcl, vom Niedcrschlagnivcau in dem Zeihaum zwischen Aussaat und

~ Auflanf der ersten wahren BIătterp<1are abhăngig sind.

. DiG in cler Sautbehandhlllg experimelltierten Insektitiden beÎlaHen eineentsprechcnde
\NîrksamI\eit 12 }'Ionate Ilach· der Allweildullg, aher die Lagerllug des in diesem Zeitraum
b.chandelten Saatg1ites detennîniniert aie Vcrminderung der Energie und J\:cimf5.higkcît
dlcscsSaatgutes.

Dîepiretroidel1 Inscl~tizidel1 h<::tben c"ille graDe Wirksamkeit aui dic .in der PraduIt-
tion angewcndeten Prllparate.

NEUE ERFAHRUNGEN ZUR BEKĂMPI'UNG DEI~

WICHTIGSTEN SCHĂDLINGE DER ZUCKERRUBEN

Z ltSam m:llfasst/l1g

Ristt1lli

NOUVEAUX ELEMENTS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE
LES PRINCIPAUX INSECTES NUISIBLES DE LA CULTURI'

DE BETTERAVE A SUCRE

Dans cet. ou'rnigeOn pn~s(Jnte··lesrcsultats·· experimcntauxconccrnant la lutte chîmiql1e
oontre ·lese'speces· de Tanym'ecus·.tiilaticdlis; ··BothyJWdcras pm/'ctiiJrmt1'is,- ·Chaetocnema .tibialis,
Plusia galJlmn, 111amestra brasicae ef Scotia scgctum. "

On a etabli qlle }'efIicflcite des insecticîdes systemîques c::'\peril11cntaux dans le trai~

tement desgraîncs ~lpplîqllesdirectementsur les graines ou clans le material fl drager, ainsi
que la formule granulee de ceux~ci,e;;t conclitîonnee par le nb-eall des prccipitatîolls tombces
pendant la periodecomprîse entre lcssemail1cs ct }'apparition des premieres paircs de feuillr..s
vraies~

Les insecticides experimeritanx (hns li; traitement des graines g,-lrdent ulle efficacite
cOlTespondante apres 12 moisdqpuisl'application des traîtements mais, le stocliage des graines
traitces peudant cette periode de tClllPS, determine la c1iminution de l'ellcrgie et de la {aculte
de germinatioTi de.ccIlx-ci.

Les iusecticides pyr6troldcs experilllelltailX,contre les lanes deIoliatrices, olltdeterm în
UtlC effîcacit(~ superiel1re des preparesutilises dans la prodUCtiOll.

pesticidelor, .'1oLV!., pag.99

Iastudiulb'iologiei şi combaterii
Germ.), Lucri:lriştiinţiIicc, sfecla

1979,
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ELEMENTE NOI DE COMBATERE INTEGRATA
A DĂUNĂTORILOR ŞI BOLILOR LA SFECLA

DE ZAHĂR

MARIA IONESCU, T. BAICU

Combaterea integrată a'dăunătorilor şi hoIilorla sfecla de
zahăr, a fost abordata prin: '

l)utilizareu de metode agrotehnice (rotaţia culturii, sămînţă
de calitate, aplicarea de îngrăşăminte în mod echilib'fat);

2)' renunţarea 1:1 tra,tamentele prinprăfuire cu insccticide
orgarioc1orurate', îri combaterea dăunătorilor de sol şi introducerea
prodllselor grumdate şi tratamentului la săminţă Cu insecticide
foarte active ncfitotoxice la doze mari;

3} utili~aTea metodei de avertizare pentru Iarvele de lY[amcs
trabrassicae L., PEI;> pentru afide şi cercosporioză;

4) introducerea unui amestec de Thuringin _ 0,5. kg/ha
(Bacilltts thuringiensis) + Zolone35~ 0,75 IJhain combaterea
larve lor de M amestra bmssicae L.;

5) folosirea de insecticidc selective.

În uimafolosirii a diferite variante de sisteme de combatere
integrată, cele mai bune rezultate s~au obţinut prin:

a) tratament la sămînţă cu Tiradin ~ .. 0,8 kgJt + Seedox 80
(Bendiocarb 80) - 10 kgJtde sămînţă ceea cea permis să se com
bată complexul de dăunători şi boli din perioada derăsărire;

b) tratament cu TiomanV -:- 1 kgJha în funcţie de PED
în·. combaterea rasei rezistente .Ia tiofanat metil,: de Cercospora beti
cola;

c) combaterea larvelor de klamestm brassicae L., cu a
mestec deThuringin~0,5kg/ll<i,+Zolone35- 0,75 kgJha în
funcţie de PED şi metoda de avertizare;

d) tratament cu Fernos 50 (Pirimicarb 50) în combaterea
afidelor care nu s-a aplicat Întrucît densitatea acestuia s-a situat
'\ub PED.

Combaterea integrată a bolilor şi dăunâtorilorsfeclei 'de zahăr progre
sează continuu, astfel că unele complexe de măsuri şi 'sisteme de combatere
conţin tot mai ulUlte elemente de integrare (B a i c u, 1982).

. în cadrul lucrării publicate anterior au fost prezentate rezultatele pri
vind realizarea de sisteme de combatere integrată (SCI), în principal pe baza
metodelor selective de alplicare, a pesticidelorselective, a utilizării progno
zei şi avertizării, precum şi a pragului economic de clăunare (B ale li şi
Mar i a Ion e s c u, J982). Totuşi, în unele ţări scau efectuat (,'rcetări,
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MATERIAL şi METODĂ

"Principalele produse şi preparate sînt indicate în tabelul!. În ;ederea.realizării alegerii celui luai bun SeI au fost amplasate ur:r;nătoarele variante:
1. Marlor netratat
II. Tehnologia actuală de combatere, care cuprinde:
_ tr,!tauicnt la sămînţă cu Tirad-in - S kg/t;_ lratament la sol cu Furadan 10 G In _cantitate de 15" kg/ha,

aplica.t .pc rînd la semanat;_ stropirea cu Sinoralox 35 CE - 3",0 l/ha, pentru afide, la apariţie;_ stropire cu Carbaril 50 pulbere muiabil'l - 0,5 kg/ha, pentru combaterea lan:'e1or ele' 111arnestra bl'a'ssicae L., în functie de avertizare;_ stropire cu Topsin M 70 - 0,25 kg/ha, In: funcţie de" apariţia pri-
melor pete. "O parte diu aceste elemente tehnologice au fost stabilite de Mar i aIon e s c u 19S0, 19S1; Pau 1 i a n şi wlab., 19SIl.. "

III. Sistem de combatere iutegrată I care include:tratament la sămînţă CU Tiradin - Il,SOO kg/IOIl kg sămînţă;
_ tratament la sămînţă CU Seedox 80% - 1 kg/1Il1l kg sămînţ{l;._ stropire cu Fernos 50 (pirimicarb) - 0,5 kg/ha, pentru afide;_ stropire cu Zolone 35 CE - 1,5 l/ha, pentru larvele de ivIa;mestra

brassicae L.;~ stropire cu Tioman V - 1 kgfha pentru cercDsporioză, rasa rezis-
tentă la tiofanat de metil.

IV. Sistem de combatere integrată II;
_ idem varianta III dar în loc de Seedox SO% aplicat la sămînţă s-a

aplicat Furadan III G - 15 kg/ha la sem{ma!. "
V. Sistem de combatere integrată III:
_ idem varianta III, dar în loc de Zolone 35 s-a aplicat Thuringin

1 kg/ha.
VI. Sistem de combatere integrată IV;_ idem varianta III, dar în loc de Zolone 35 s-a aplicat Thuringin -

_ 0,5 kg/ha-l- Zolone 35 - 0,75 l/ha. "PrinCIpalele elemente de integrare utilizate au fost următoarele:

privind inlocuirea unor pesticide cu mijloace bi.ologice. Se 'recomandă deexemplu utilizarea viespei oofage Triclwgramma sp., în combaterea larveloTde }([amestra brassicae L. (E o n dar e n k o, 1970), uniiantagonişti pen-
tru tratarea senlinţei etc. ' .În cadrul lucrării de faţă s-a urmărit introducerea In SCI a produsuluiThuringin pe" bază de Bacillus tlmringiensis singur şi In amestec cu Zolone 35pentru a combate larvele de Mamestra brassicae L., prezente In cultura de
sfeclă.Thuringinul In experienţele la varză (E era tii e f, 1978) s-a do-
vedit destul de eficace faţă de larvele acestei insecte.
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1. Produse selective conform tabelului 1.
2. Metode selective de aplicare conform tabelului 1.
3. Metoda de avertizare pentru Mamestra brassicae L. şi PED egal cu

20% plante cu început de atac.
4. PED pentru Cercospora beticola la un nivel de 35% frecvenţă şi

10% intensitate atac.
5. Produsul biologic Thuringin (Baccilus thurillgiensis) pentru Ma-

mestra brassic{ţe.L.
6. PED pentru Aphis labae Scop. 15-20% plante cu colonii.
7. Respectarea măsurilor agrofitotehnice şi în special rotaţia corectă(după soia în luncă şi după legume pe terasă), sămînţă de calitate, semănatla epoca optim", fertilizare corectă, echilibrată, 2 irigări şi alte măsuri.
Pentru tratamentele aplicate la s~mînţă sau în sol s-a avut în vederecombaterea unui complex de dăunători foarte păgubitori, care în mare măSur"condiţionează reuşita culturii din punct de vedere al densităţii de plante

la hectar.
Pe această cale se combat preventiv, deci renunţ1ndu-se la PED viermiisîrmă (Agriotes sp.), puricii sfeclei (Chaetocnema sp.), gărgăriţa sfeclei (BothY1wderes pUllctiventris Germ.) şi larvele de buha semănăturilor (Scotia sp.).
în mod schematic tratamentele aplicate sînt redate 1n figura 1. undese precizează şi fazele de dezvoltare ale insectelor ce s-au combătut.
întrucît la afide nu s-a. atins PED nu s-a aplicat nici un tratament.

REZULTATE OBŢINUTE

în cadrul celor două experienţe realizate pe terasă şi în Lunca Dunăriis-au obţinut rezultate foarte bune in combaterea principalilor dăunători desol exprimate prin % de plante răsărite şi % de goluri, ca urmare a atacurilorde viermi sîrm:; (Agriotes- sp.), puricilor sfeclei (ChaetoC1tema sp.) şi parţial datorită atacului de gărgăriţa sfeclei (BothYlloiteres pUllctiventris Germ.).
Acest din urmă dăunător a avut o densitate redusă, astfel că partici

parea lui la % de goluri este mică.
Din tabelul 2 se constată că variantele cele mai bune din punct devcdere al reducerii golurilor sînt cele în care s-au aplicat SCI şi tehnologiaactuală pe teras,!, jar in luncă SCI se diferenţiază, pe fondul unui atac maimare inregistrat la tehnologia actuală. Procentul de plante răsărite este îngeneral scăzut, dar şi în acest caz se diferenţiază bine de varian.ta martor

netratat.
Atît din punct de vedere al răsăririi cît şi din punct de vedere al %de golu,ri pe luncă şi pe terasă se detaşează variantele tratate după SCI.
în cursul perioadei de vegetaţie s-au aplicat tratamentele necesareconform variantelor doar pentru larvele de Mamestra brassicae L. şi ceico

sporioză (tabelul 3).
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3908
5413
7468

5%
1%

0,1%

, DL3,18
5,28
7,28

3054
4230
5 S36

Producţia' obţinută in ca.drul diferitelor sisteme de tratament

5%
1%

0,1%

DL

,
Teras:\.

LUII~rl

N" Va-

I I I I
crL dalila planle/ha rădăcini, zahăr brut~ plante/ha rădăcini, > zah;lr brUt't/ha t/ha Ijha I/ha

l' V, 47625 43,37 6,53 41560 25,25 3,632 V, 65750 60,25 8,88 61875 47,06 6,393 V, 67562 62,50 9,18 72 600 64,125 7,114 V 66250 61,94 9,78 68500 49,06 '6,57•5 V, 67687 62,18 9,76 69675 50,37 5,796 V, 66062 61,44 7,98 69312 50,37 6,19

Faţă de atacul de Jy[amestra brassicae L" toate variantele s-au dovediteficace, inelusiv cele tratate cu Thuringin. Totuşi, variantele cu amestec deThuringin 1/2, din dozi, + Zolone 35 1/2 din doză ca amestec în general s-aprezentat mult mai bine. ' '
Atacul de cercosporioză a fost mai puternic pe terasă. Ca şi în 'anultrecut aplicarea singură a tiofanatului metil (Topsin M-70) (varianta 2) nua'asigurat o'combatere eficientă din cauza apariţiei rasei rezistente Ia această

substanţă a ciupercii Cercospora beticola Sacc. Produsul Tioman V însă aplicatîn variantele 3,4,5 şi 6, s-a dovedit eficace,
Rezultatele combaterii exprimate prin producţiile obţinute şi numărulde plante recoltabile (tabelul 4) confirmă faptul că cele mai bune rezultatese obţin în variantele în care s-au aplicat SCI. Ca număr de plante, ri,dăcini

1. Tinînd seama de speciile principale ce au trebuit combătute, tratamentele aplicate la si,mînţă şi cele din perioada de vegetaţie în funcţie dePED au asigurat o eficacitate ridicatăşi producţiimari în cadrulSCI propuse,2. Cercetările efectuate anterior (P auI i a n şi colab" 1980) au cu-,prins elemente importante de integrare şi anUlne: trecerea la tratamentul

Tabelul 4.
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(t/ha) şi zahăr brut (t/ha) se remarcă varianta 3, Utilizarea Thuringinuluisau a amestecului de Thuringin + Zolone 35 pe terasă s-a dovedit la felde eficace, dar în luncit diferenţele faţă de varianta 3, la nivelul rădăcinilorla hectar şi t/ha de zahăr au fost mari, deşi faţă de mar,torul netratala asigurat producţii aproape duble. Faţă de tehnologia actuală, rezultalelece s-au obţinut la variantele cu produse biologice în luncă au fost practicla acelaşi nivel.

CONCLUZII

,

-

I
MARIA IONESCU şi T. BAICU '.

Tabelul 2
,

. • ~ . "} "'"riţei si a altor dăunătoriezultatele obţinute in combaterea viermilor ;trm~, punci or, garga " .
c so ,

\

Luncă

\ \

Tcrasl

Ni:

\
nr. de nr. planle

\
nr. deVarianta nr. plante goluri. %crt.

răs(l.ritc, % goluri, % r;'ls!l.ritc, %

36,57 17 31.9 43,5
[ V,

5 49,1 8,0
2 V, 48,6

,5[,06 3,8 54.,3 2,7
3 'V1

4,2 53,8 3,0
4 V. 50,5

50,0 3,75 53,5 ,3,0
5 V,

S,J4,5 51.036 V, 49,5

DL 5% - 2.4 OI. 5% 3,5

1% 4,91%' 3,29
0,1% 6,70,1% 4,'

,

Tabelul 3

combaterea buhei verzei (i1'Iamestm bl'assica-c L.) şi a cercQsporiozei
Rezultat('le obţinute În

(Cacospora beticola Sacc.)

\ L ..,,;,Terasă

N,.
'"cmF' "l" 1% I \ grad de atac ,,,omţ:, "',o 1% I 1 gr'arj de atacVarianta .Humeslrll ccrCQSp"rio7.rlcrt, , - M-umeştm ccrcospori~ză brt;s,icIl4brtl.\.<;jca~

6,04 }0,2 3,27
[ V, 7,7

,',
2,594,78 8,5 I2 V 3,75, ,
1,55 I2,12 5,2

3 V, 1,75 ' .
2,00 2,20 5,2 [,25

4 V.
[,361,70 3,5,5 V 1.25, ,
1,232,12 2,7

6 V6
,1,00

DL 5% 4,2DI, 5% .- 5,3
1% 5,91% 7,>

0,1% 8,J..0,1% 1",'

1,

1;

166
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seminţei .cu Heptaclorşi aplicarea de insecticide granulate la semănat"(S~no
ratox 5 G. Furadan 5 G etc.). Pe această cale s-a renunţaUa prafUlrea
culturii cu insecticide organoclorurate deosebit de neselective. In lucrarea
publicată anterior (B a i cu şi Mar i alon e s c u, 1982) s-a trecut la
tratamentul seminţelor cu Bendiocarb,. un insecticid mai, selectiv decit
}Ieptaclorul şi mai ales mult mai puţin fitotoxÎc.

3. Faţă de schemele publicate anterior. in lucrarea de faţă se introduc
şi unele elemente de combatere.biologică.

Din acest punct de vedere trebuie Temarcat efectuUavorabil al ames
teculuide Thuringin 1/2 din doză cu Zolone 35 1/2 din doză nbrmală, ceea
ce a permisin plus o maibună protejare a entomofaunei utile în cultură.

4. Este important ca aplicarea produselor pe bază de. Ba<;iU"s, th"rin
gîensîs să se realizezecupicăturimici 1-30 microni), ceea ce ducela o creş
tere considerabilă a eficacitătii. De asemenea, adaosul de ulei de bumbac
·în raport de 1 : 4~ 1 : 16 duce la creşterea depunerii produsului de 3-5
ori, ceea ce contribuieJa sporirea eficacităţii (S ore n s e n şi F a l con,
1980) ,

5. Acţionind pe această cale se poate creşte eficacitatea tratamentelor
cu Thuringinşi in cazul SCI propus de noi.

6. Analiza a diferite sisteme de combatere iritegrată (E dw ars, 1979)
arată că in diferite tări se propun numeroase elemente de combatere de ordin
agrotehnic şi chimic. In cazul lucrării de faţă se reuşeşte să se introducă
un nOu element de combatere, cel biologic, in amestec cu doze subletale de
insecticid.
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:NEW ELEMENTS IN THE IIDEGRATED CONTROL OF
PESTS AND DISEASES IN SUGAR BEETCROPS

."'.<~

The iIl~cgratedcontrolofpests aud dise;IBesins11garheet crops,wa~ aJ}proached by:
1) agroteGbnical methods (craps rat.1tion, seedof.good quality,rationalapplications

01 fertilizers);
2) giving up thespraying trcatmentwith> o:i"g<'lDochloriniLtedinsecticides in the soii

pests control aud illtroducing thepelletized products and the seed treatment with very active
insecticidcs that. are not. plrytotoxic. at .. bigd?ses;

3) us.ing the warningmethodforthelarvaeattackoIMamestrabrassicae L, and fixing
tlIe economiC damagc threshold •(EDT) . agail1~t aphids alld .. r:;ercospora bet~cola;

.oi} introducing. of <:L:Thurîngin·O,.5. kg/ha (Bacillus thuringiensis) +'. Zolone '35...".0,7.5 l/ha
mixtureagainstth~ larv~T attack of.h:famestra b'"assicae L;

5)applying selective iusecticides.
Using different variantsof integrated controlsystems, ţhe best results were obtained;
a.~ith Tiradin -0~8kg/t+ Seedax80(Bendiocarb80) 10kgltasseed dressing

ibat permltted the control of the pests and diseases complex in theemergencetime;
b.With TiomanV treatmcIlt '.""7" 1 kg/ha depctldingonEDT.a.gainst .. CcrcosporabMic91a

resistent .at m~tyltiophanat; . . .
.c Atthe control_of Meunestra brassicaeLIarva'ewithThuringin ..l 05 kg/ha + 20

lorie 35 - 0.75 kg/ha dependingonEDT andat thewamingmethod~

'fhe treatment·withFemos 50 (Pirimicarb. 50) for ţhc .. aphids .. control .. was .. not .•. applicd
hec~useits dcnsity wasunderEDT." . . ---

NOUVEAUX :fJL:fJMENTS DANS LA LUTTE INT:fJGR:fJE
CONTRE LES INSEcrES NUISIBLES ET CONTRE !lES

MALADIES DE LA BE'I'l1ERAYE ASUCRE

Resume

La lutle integreecontre l~s insectes nuisibles aetl~ abordee par:
1) I'utilisation de methodes agro-techniqucs (Ia ratation des cultures, graine de qua,1it~,

application d'une .. maniere .' equilibree '.' des. engraischimiques);
2) le renoncement aux. traitements. avec. des insecticides prgano-chlorures administres

parpoudrage dans la lutte contre les insectesnuisibles de sol et l'introduction des produit,s
granules et· du traitement de lagraine •par. des insecticides tres actifs nonfitotoxiques n
grandes doses.

3) l'utilisation de la methode d'avertissement pour leş larves de Mamestra brassicae L.~
SE pour les aphides et la cercosporiose.

. -il l'introductiond'un metange. de Thuringin - 0,5 kg'/ha (Bacillus. t/J,uringiensis) +
+ Zolone 35 -:- 0,75}lhadans la lutte contre les larves des il-!amestra brassicae~

Apres l'l1tilisation de diiferentes variantes de systemes de lutte integrce c()ntreles in
sectes nuisibles, les meilleurs resultaţsont.ete obtenuspar:

a. traitement de.la graine avec duTiradi:ilO,8kg/t +Seedox80(Bendiocarb 80)....c.
10 lrg/t de graines, ce qui a permis la lutte contre le complexe d'in:!'iectes nuisibles et des
maladiespendant la periodede germina.tion;

....p. traitementavec du Tioina.ri V -1 kg/haen ianchon de SE dans la lutte contre
la race r~sistante au tiolanate met~l, CercosporQ. beticola;
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. c. la lutt,e contre ~es laf'Tes.de. 1t:t.at?lestra, bras(cae p.; avec un mel?-nge dc':Ţl):.uringin _
0,5 kg/ha + Zolo~.e 35.-.0,75 kg/ha en fOlleti~n de SE--ct .la~mcthode d'avertisscment.

11 ..Le tr,:,itement aiIec du' Fern~s 50 (Pirhnic~rb'-50)_dans la lutte contre "les aphides n'a
pas ete appltque parce qlle la dCllslte de ceci a ete au-dessolls le lliveau SE. .

NEUE ERFAHRUNGEN BEI DER INTEGRIERTEN 'BE
KĂMPFUNGDER KRANKHEITEN UND S.CHĂDLINGE DER

ZUCKERRUBEN

Z1tsammenfasstl1tg

Dic integrierte BekampIung der Krarikheiten nnd Schadlinge cler Zuckerriibcll wurde
aui folg~nde W-ege durchg~fiihrt:

. 1)' Am....endung van agrotechllischen Methoden (Fruchtwechsel, qualitati'res Saatgut,
bes(lnncne Awendung van Diingungsmitteln);

2) Ver;o:icht aui Spritzung mit'organochloruriertcn Inscktizidcl1 bei der BQdenschădlin-.
gebekămpfung nnd Einiuhrung von granuliertcn, sehr aktivcll nnd an groBeo Dosen nicht
phitotoxischen Insektiziden; _

3) Verwndung der :Warnmethode tUr dic J1famestm brassicae Lar"en uud der wirtschaft
lichen Schadensclnvelle fiir Cercospora und Blattlăuscn;

4) EinliirhunK van Thuringin 0,5 kg/ha- (Bacillus tlzul'il1gieHsis) + Zolone 35 _ 35-
-0,y5 l/ha zur Bekăpfung der l\Jamestra brassicae Larvel1'. <

5) Allwendul1g von selektiven Pestiziden.

Ais besten Behandlungsvarianten zur integrierten Bekămpfung erwiesen sich;'

a) die Behandlung der Samen mit Tiradin :- 0,8 kg/t + Scedox 80 (Bendiocarb 80)
10 kglt Samen, fur die Bekămpfung des I\:rankheiten-und Schădlingelwmplexes in der Aus~
gangsezeit; ,

b) di~' CercosporabelditppfuQg abhangig vCon der wirt;;qhaItlichen Schadcschwel'le mit
Tioman V ~ 1 kg/ha;

e) J.llamestm- bl'assi.cae Lar',renbekămpfung abhiining von der wirtschaftlichcn Seha
elenschw~l1eund van der \Varnmcthocle mit Thuringin - 0,5 kg/ha + Zolone 35 - 0,75 kg/ha;

D1C Bchandlung mit Fcrnos 50 (Pirimicarb 50), fUr dic BlattJăuscnbekampfungwurde.
nicht angcwendet, \veiI seine Dichtc unter eler wirtschaitlinchen Schadenscll\vellc stand,

"

I-10BbIE 3JIEMEI-ITbI I1I-1TEfPI1POBAI-II-IOYI I30PbI3bI C
BPEJlI1TEJI5IMI1 11 I30JIE3H5IMI1' CAXAPI-IOYI

CBE KJIbI

Pe3/o.,Ht;

YlIITcrpupOBaHHaH 60pboa C Bpc;U!lTeJI5IMH 11 oojw3HHMH caxapHofi cnCI<JIbl ocymeCTBJUI
JIaCL .OYT.cM:

1) Î1PIl~fCHeHU51 arpoTcxHWICCKHX opllel\IOB (pqTalUm J{yJIbTYP, BblcoKoKalleCTnCHHb!X
CCM51!1, ypaBHoseweHlioro npUMeHC!lllH y,n;~6pemlii).

2) OTl<asa OT npUMeHenUJL 06paooToK nYTeM ,OflblJIBsalll1H XJIop-opraHH'ICCJUlMIl lIHCCK
THUlI]I;al\llI npoTHn notIBCHHblX IJpc,n;IfTCJIeii II BHe,n;peIlH51 rpal-lymlpoBalHlblx npCnapaToD fi
npOTpaBJlUBaHIlH ccr.l5iH acCb!l1<L aJ(TllI3Hbll\llI, ilO li e (IJHTOToI\CntIeCKUl\lII B BblCOKHX j'J;03ax, UHCe]{
TlIWJJJ;al\lH.

3) TIjnlMcHellHH MeTOA CllrHaJUlsaUlI1I n051BJIeHIIH JJ:lI'IUH~i< Ka~YCTHoii' COiHm (Mamc
stm brassicae L.) (3KoHoMu4ecKoro nopora BpeAoHOCnOCTil VleH II uepRoCnoposa).

4) Bne,o;eHufl n)?~IMeHemul CMecU ,TYPuHrHlI<l: B A03e 0,5 Kr/ra - Bacillus thuringicn

sis' + Zolone - 35 - 0,75 JI/ra :..... 6 QOPb0e.... C JlHtIUHKal\lII I;:lHŢt;a lvlamcstra brassiC(le L.

5) DpiI!lWHeIlUC CeJleKTUBRhlX HRceKTHUU)l;oB.

B peaYJlhTaTC npHMcRcHHll pa3JlHtlHhlX BapuanToB CHCTeMhi HIITerpUpOauHHoH; 60phObi

nanYJllIlliliC pcaYJIbTaThl 6h1J1u nOJIytIeH~ npn:

1) 06pa6oTKe cer.uiH THpa,n;HHoM B ,u;03e 0,8
D

Kr/ra ceMHH II npcnapaToM Cee,IJ;Oi\c 80 (D~eH
AlIoKap6 80) B Aose 10 Kr/T CCMHU n03BOJlliBIllCH YIIlItlrO>KIlTb BeCb KoMllJ1CKC Bpe,n;nTCJICli II

60JlC3Hcii: nOBpC>K}J;alOmUX KyJIbTypbI caxapHoii CBeKJlbl 6 TeqeHHc ncpuo)J;a nOS'iBJICIII151 BCXO
}J;OB;

2) o6pao~TKe npenapaToM THoMaH V. - a A03e 1 Kr/ra, B 3aaHCIIl'IlOCTii OT 3K01~OMHqeC
l{Oro nopora apcgollocHoCTU Il t5opb6c c yCTollllHBOH: K TlfoepaHaT - MCTIIJly paCOl! rpuoa
Ce1'Cospora bcticola,

3) 6opboe C JJlIlllIHKaMlI KanycTf:IOii COBKU (Alamestra byassicae L.) C nOMOmblO CMecu
npcmipaToB TYPUHrlIH, B g03e 0,.5 Kr/ra II 30Jlonc 3.5, B ;t:(osc 0,75 Krjra B saBllCnMoCTJl OT 3KO
HOMnllcCKoro nopora BpC,o;OHocHoqTII II MCTOl~a CUrHamr3aUHU·

B oopb6a C TJl5lMH o6pa6oTl\H npcnapaTOM <PCPHOC 50 (TIepHl\lilKap6 50) HC npuMCHflJlHCb
qCJleŢJ;cTBIIc UX HI13I{Oii qUCJlCHHOCTU (mDKc 3I<OHOl'llUlleCKOro nopora npcAOJlOcHOCTII).
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ASPECTE ALE CERCETĂRII ENTOMOFAGILOR
TRICHOGRAMMA SP. ŞI PROSPALTELLA SP. (HYM.)

îN ROMĂNIA ŞI PROBLEMA FOLOSIRII
ACESTORA îN AGRICULTURA

V CIOCHIA, AL. BARBU

în,lncrare se face o prezentare generală asupra cercetărilor
ce s-au efectuat iu Romflllia asupra specii10r de Trichogramma şi a
suportului de parazitare al acestora (Sito/yoga cerealclta şi Epllestia
kue1miella)." Pînă. in prezent s-au crescut şi utilizat in practică T.
embriopltagu1n (in pomicultură) 400000 exemplare/ha de mere pentru
combaterea lui Cydia po»lonella şi T. dendrolimi, T; maidis şi T.
evaHcscens (în cultura de sfeclă de zahăr) 150 000 exemplare/ha
pentru combaterea populaţiilor de Lepidoptere - Noctuide ce
defaliază sfecla.

De asemenea sint prezentate datele obţinute în creşterea

himenoptcrului Prospaltella penticiosi şi A pMtis proclia pentru
combaterea lui Quadrafpidiotlts perniciosus, utilizindu-se 20000·
exemplareiha de mere. In partea finală se prezintâ bibliografia ce
cuprinde lucrările publicate pînă în prezent de cercetătorii români
în acest domeniu.

Utilizarea pe scară largă a pesticidelor a detenninat apariţia unor
dezechilibre grave in cadrul mediului înconjurătorşi in mod special in agro
cenoze, fapt ce a stimulat introducerea combaterii biologice a dăunătoriloL

în contextul actual entomofagii sint mult mai specifici decit biopreparatele
pe bază de microorganisme, De aceea, in cadrul schemelor de combatere
integrată utilizarea entomofagilor işi are deja locul său bine precizat. în
România, combaterea biologică a căpătat o importanţă deosebită, mai ales'
in acest deceniu, prin. aparitia unei legi speciale referitoare la protecţia plan
teloL

în 1602. cind A 1 d r o van dia descris moartea omizilor de Pieris
brassicae L. cauzată de larvele parazite ale lui Apanteles glomeratus L., iar
Era s mus Dar w i n în 1800 dnd a publicat in "Phytologia" despre
aplicarea metodelor biologice de combatere a dăunătorilor, cine şi-ar fi ima
ginat că entomofagii vor deveni subiectul unor industrii, al unor biofabrici

. şi că vor înlocui substanţele chimice otrăvitoare.

Preocupări deosebite asupra entomofagilor în România încep dnpă

anul 1900 prin aportul adus de savantul Ion Bar cea (1879-1936) de
la Universitatea din Iaşi, care-şi îndrumă asistenţii săi P, Ş u s t e r să stu-

l
I
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dieze tachinidele din România, i;1T C o TI 5 t a TI t i TI e a TI li ichneumoni-,
deIe. B o r cea fiind un evoluţionist convins şi un militant al introducerii
noului, publică o serie de articole prin care arată rolul pe care îl au insectele
prădătoare şi parazite (1910)., cît şi necesitatea înfiinţării de staţiuni ento.
mologice, care să fie preocupate şi de creşterea entomofagllor (1914).,. Pubhca
pentru prima dată o situaţie asupra insectelor dăunătoare ŞI a mIjloacelor
de combatere a acestora, îu care arată şi rolul entomofagilor (1930).

.o aplicare practică a entomofagilor în agricultura Rom âniei face în
1923 K e n c h tel, care a importat din Franţa himenopterul ApheZ,mts
mal-i RaId. pe care l-a lansat în livezi de meri pentru., reducerea pop.ula ţJJlor

de E'rioS01na la;'zigerum Hausm. reusindu'""se limitarea dăunătorulul cu 80
-100%. De remar~at faptul d .IIi arc hal introdusese în Franţa acest
parazit în 1920.

O experienţă de producţie face Ti Ş u s ! e ~ în 1926 p.rin semăna~ea

unei benzi de Da'ltc1ts carata L. var. sahva De. In Jurul uneI padun de stejar
din N-E României, reuşind S'l lichideze' populaţiile de Lymantr-i d-istar L.
si Ettpro.ctis cJzrysorrhoea L., ce devastau an de an pădurea respectIva, pnn
~tragerea insectelor entomofage din zonă. ~

După al 2-1ea război mondial, cer~etarea ştiinţifi.că devine o problen;ă ,
de stat apărînd institute de cercetări ŞI programe naţ.lOual.e ~deAcercetare ,ITI
care se aflau şi problematici legate ~e combaterea blOloglca. In domeniul

'hymenopterelor parazite se abordeaza Illal a!es taxonoml~ acestora ŞI blO
iogia speciilor mai comune"polarizîndu-s~în Jurul p:ofc~o~llor. C o il 5 t.a.n- ,
ti TI e a TI li, loIi e S Cli, .R a el li o sene de cercetatOrI tInen care, ultenor
au abordat problema extinderii combaterii biologice cy. 1'r-ichograrmna (C i 0

c h i a, Fa b rit i u s) şi Prospaltelia (C lOC h I a, _A ? d r I,e s c u;
Con sta n tin e a n u, Sau c e nIt e a n u), in 19J 1 mcep sa apara
pri1nele fascicule din Fauna R.r. Româ.ni~i, care au stImulat ~ercetanle

de teren pentru cunoaşter,ea entomofaunel ŞI a se ,putea trece apOI la cerce
tr1rile de ecologie, etologie şi entomologie aplicată. În cadrul LC.A.R (In-.
stitutul de Cercetări Agricole al României) şi 'apoi la LC.P.P. (Inshtu!ul·
de Cercetări pentru Protecţia Plantelor), prin 1965 Să v,e s c u începe
cresterea dirijată a lepidopterului S-itatraga cerealelia .Ohv., m vederea sta
bilirii interrelatiilor factori ale ce-i determină dezvoltarea şi fluctuaţla pro
lificitătii în fu~ctie de temperatura efectivă şi ullliditatea relativă în con:
diţii optime de hrană (boabe de grîu)/1967/. În 1969 realizează un moclelma
tematic stabilind ca constante, de care depmcle de2!voltarea, valonle: pragul
biologic - 13,8°C; pragul superior = 34,1 0

; constanta liniei de regresie =

= 35,2'; pragul prolificităţii = 18,3'; 'optimul termic = 28,5"; iar con
stanta termică 412°C. Are de asemenea preocupări asupra variaţiei ditncn
sionale a acestui lepidopter, în fuucţie de coudiţiile higrotermice, faţă de
care lungimea corpului este dependentă (1969). Posedînd creşterea de labo
rator a unei gazde de substituţie (S. cerealelia) , începe creşterea lui 1'r-icho
gramma evanescms \Vestw. 1 a co b (1972). experimentînd diferite medii
de hrană pentru S. ccrealelia remarcă faptul că adulţu obţmuţl de pe porumb
şi grîu au cele mai mari dimensiuni, iar cei de :ee sorg cele mai lnici di-

mensiuni. La 27'C cel mai scurt timp de dezvoltare l-au obţinut pe boa
bele. de sorg (43,1 zile), iar cel mai lung (55,77 zile) pe boabele de secară.

1 sac (1969) crescînd S. cerealelia pe boabe'de orz a obţiimt de la
1 kg mediu hrană 3 500 adulţi, care au depus onă din care prin
parazitare a obţinut 35 000-40 000 1'r-iclzogramma embryopizagum Rtg.

Asupra mediului de hrană din 1974' Ci o c h i a este preocupat de creş
terea semiindustrială a lepidopterului Eplzest-ia /melm-iclla ZeU. pe mălai şi
griş. În condiţii de temperatură care au variat îutre 16 şi 20°C iar umidi
tatea relativă între 35 şi 45% a obţinut o generaţie de adulţi la 40-47 zile,
cu un program de lumină între 8 şi 10, ore/zi. în cazul variaţiei tempera
turii între 9 şi 20'C o generaţie s-a obţinut între 100 şi 135 de zile. Raţia
eficient~ de mălai pentru obţinerea unui adult de E. izttelm-ielia a fost de
0,35 g. In 1982 pe lîngă rezultatele sus-amintite C i·o c h i a prezintă orga-

. nizarea unei crescătorii de E. kuelM'},1:ella şi tehnologia de creştere semiindus
, trială a acestui lepidopter în vederea obţinerii ouălor necesare ca ,suport de
parazitare pentru oofagul Trichogra'J17ma. Prin utilizarea a 2 kg ll1rtIai s'-a
obţinut de la adulţii de E. izuelzn-iella o cantitate de 8,8 mg ouă echivalînd cu
o posibilitate de obţinere a 158 000 exemplare de 1'riclzogramma.

Fa b rit i u s îu 'jurul anului 1970 -începe creşterea în laborator a
lepidopterului S. cerealella în scopul creşterii pe ouăle acestuia a diferite
specii de hymenoptere oofage, printre c'are şi TricJzogrammil. "

S ă v e s c u, Cod arc e a si 1 s mai l în 1970 analizează conditiile
de creştere şi dezvoltare a viespii l~riclzogramma evil'nescens, în vGderea f~lo
sirii acestei specii pentru c01nbaterea lepidopterelor 1Voctu'ieiae. Conc1uzio
nează că potenţialul de parazitare variază cu temperatura. Referindu-se-la
.condiţiile optime de lansare, recomaudă temperatura de 22 şi 23"C şi o umi
ditate relativă de 50 şi 80%. Pentru 1'r-ichogramma clz-ilonis 1sh. de origine
din Vietnam, crescută pe ouă·de S. cerea/clla, care a avnt c~ suport de hrană
boabele de orez, S ă v e s c u în colabotare cu N g u y e n N y o c Tie u
stabilesc că pragul biologic este 11,5" iar pragul prolificităţii 16~C, limita
superioară de supravieţuire fiind 35"C, iar optimul termic 27'e. Pentru
lansare indică 23 piuă la 29Q

şi o umiditate relativă de 60 pînă la 80%
pentru combaterea lui qstrinia nubilalis. Este interesantă remarca autorilor"
că la 18°C au obţinut o parazitare de 80,4%, iar la 35°C numai 17,2%. Peu
tru 1'r. embryoplzagttm îu 1973 Să v e s c u indică ca prag al prolificităţii
15~,9°C, iar ca optim termic 27°C, ulnezeala relativă va~'iiÎld între 18 şi 900/0
În astfel de condiţii a obţinut 41 generaţii/an. Referitor la lungimea cor
pului aceasta a variat între 0,54 şi 0,56 mm, spre deosebire de 1 sac (1973)
care indică lungimi ale corpului între 0,27 şi 0,42 lurn, indivizii provenind
tot din 'ouă de S. cerealella. Ca o condiţie de lansare pentru 1'. embryophagttm
recomandă 23 pînă la 2TC şi o umiditate relativă de 60 pînă la 90%.

1 sac îşi 'Începe cercetările, în 1969 asupra creşterii pe ouă de' S. cerea
lelia·a oofagului 1'1'. embryopltagum, obţinînd la o. med.ie zilnică de 28,8'
o generaţie la 7 zile, iar la 24,2" timpul de dezvoltare a durat pîuă la 18 zile,
posibilităţilede supravieţuirevariind între 19,3' şi 31.8" la o umiditate rela
tivă de 60-70%, obţinînd 28-30~generaţii/an. Remarc1nd faptul C'l o fe-
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melă depune 22-36 ouă în ouăle de Cydia pomonella L., rata/ou este de
1-5. în condiţii de cîmp Tr. embryophag"m a preferat pentru parazitare
în proporţie de 93% ouăle de C. pomonella ce aveau vîrsta de o zi; la ouăle

cu vîrsta de 4-5 zile parazitarea a fost de nulă, (1973). în perioada de dez
voltare a 2 generaţii de C. pomonella s-au succedat 10 generaţii de Tricho
gral1l,ma. Pentru zona subcarpatică de livezi de meri pe suprafeţemari reco
mandă ca normă de lansare 400 000 T. mzbryophagum/ha pentru combaterea
lui C. pomonelia, revenind aproximativ 2 000 Trichogramme/pom. S-a ba
zat pe metoda "iuundaţiei" folosind cîte 12 lansări la fiecare generaţie.

Deci 24 lausări/an, în condiţiile climatice ale anului 1971, cînd a obţinut

97,7% fructe neatacate, iar la varianta în care s-au făcut 4 tratamente cu
Detox s-au realizat 80,4°;!a fructe neatacate, comparate fEnd ambele variante
faţă de martorul netratat la care 6,3% din fructe au fost neatacate.

Să ve 5 C li şi 1 sac în 1975) ca o concluzie a cercetărilQr efectuate,
,propun cîteva scheme de combatere integrată a dăunătorilor de la măr, în
funcţie de zonele geografice din România, remarcînd faptul că sînt necesare
24 lansări de Tr. embryophag'U1n pentru zona de silvostepă şi 22 pentru zona
de dealuri şi submontană totalizînd 400 000 Trich6gramme/ha. Pentru com
baterea lui Quadraspidiotus pemiciosus Comst. propun 2 lansări de Prospal
tiilla perniciosi Tow. în perioada dezvoltării larvelor de ambele vîrste şi

2 lansări de Aphytis proclia Walk. în perioada apariţiei femelelor de Q..per
"iciosus într-o doză de 200 000 exemplare/ha.

Referitor la păstrarea ouălor unei gazde de substituţie parazitate de
Trichogramma, 1 a c o b (1972) evidenţiază faptul că ouăle de S. cerealella
parazitate de Tr. evanescens (suşe provenite din culturi de varză din zona
de silvostepă)'se pot păstra pînă la 30 zile, în funcţie de numărul de zile de
dezvoltare al parazitul~i la 28°C. Păstrîndu-se 30 zile la 6°, dezvoltarea
a durat 32-42 zile, iar din variantele păstrate la 28°C timp de 5-6 zile şi

apoi introduse la 6°C timp de 30 zile au eclozat paraziţii după 43 zile. Asupra
viabilităţii Trichogrammei au observat o eclozare de 66-95% la loturile
ţinute la 6°C timp de 1; 2; 4; 6 zile, iar la cele păstrate la 6°C timp de
20-30 zile eclozarea a fost de pînă la 30%. Menţinerea o zi la 6°C deter
mină 'apariţia a 95,45% mascul., iar păstrarea la 12°C reduce numărul de
ma culi pînă 'la 20%.

Fa b rit 1 u s (1972/73 prezintă înmulţirea în masă a entomofagilor
ap~rţinînd genulu'i Tric/zogr.amma în vederea li ilizării acestora în comba
terea biologică ş! integ,ată a dăun'ltorilor, fiin preocupat însă şi dîe utili
zarea Trichogram1n.'lor ca insecte tes pentru a determina influenţa secun
dară a difentelor pe t!cide asupra faunei de entomofagi, sau la controlnl
d calitate al gazdelor (1970; 1980). Aceste problematici le abordează singur
sau în co aborare cn F . a n z (1971) şi cu ;\il arc h e s (1978). împreună

cu H a s s a n (1983) este preocupat de canelarea datelor blologice.obţinute

de la hymenoptere!c rarazi1('.

Ci o c h i a după 1974 realizează o crescătorie de Trichogra"'ma tim
drotimi pe ouă de E. k"e/mieUa, utilizînd parazitul în combaterea lepidop
terelor N[amestra brassicae, JW. s:!,assa, A"tographa gam"'a, Scotia ipsilon
şi S. exclamationis obţinînd un grad de parazitare de 34,% în primul an de
experimentare cu o densitate mică a dăunătorilor. S-a observat un raport
direct proporţional între densitatea dăunătorilor şi gradul de parazitare.
Din <1982 se introduc în experimentările de cîmp Tr. maidis şi Tr. den
drotimi (şuşe provenite de la Antibes), iar în 1983pe Tr. evamsc""s. Dintre
toate speciile cel mai ridicat procent de parazitare l-a dat Tr. maidis. Pentru
creşterea proIificităţii şi a eficacităţii toate suşele amintite s-au trecut
cîteva generaţii, intermitent, pe diferita gazde de substituţie ca: Ostrinia
n"bilatis, Ant!lerea perni şi P/zylosamia ricini. S-a observat că în prima ge
neraţie gradul de parazitare al noului suport n-a depăşit 25%. în experi
enţele de cîmp în cultura de sfeclă de zahăr lansările s-au făeut în timpnl
dimineţiicînd temperaturile medii zilnice n-au fost sub 18°C şi umiditatea
peste 50%. Gradul de parazitare s_a ridicat la peste 60% în condiţii de
cîmp pe O suprafaţă de 4 ha.
. Bazat pe rezultatele obţinute C i o ehi a propune în 1984 realizarea
unei biofabrici româneşti de creştere a speciilor de Tric/zogramma folosind
ca suport de parazitare ouăle de E. k"e/miella.

în momentul de faţă problematicile care ne preocupă sînt legate de
influenţa feromonilor asupra capacităţii de determinare a parazitării şi

influenţa kairomonilor asupra atragerii trichogram1nelor în facarele cu
dăunători. Preocupări majore se referă şi la găsirea unui riou suport de pa
razitare pentru creşterea prolifieităţii şi eficacităţii trichogrammelor, rea
lizarea unor scheme integrate de combatere a dăunătorilor la majoritatea
culturilor, în care metodele biologice să aibă preponderenţă şi mai ales
utilizarea trichogrammelor.

în urma unui schimb de experienţă realizat la Antibes în 1969,
Ci o c h i a (1970) realizează cu sprijinul Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice din România o staţie de creştere semiiridustrială pentru Q"a
draspidiot"s pernicioslts Comst. şi a paraziţilor săi specifici ProspaltcUa
perniciosi Tow. şi Aphytis proelia Walk. Ca parametrii de creştere pentru
Q. pernicios"s recomandă temperatura de 25 pînă la 27° cu o umiditate re
lativă de 65-70% şi o fotoperioadă cu 13 ore lumină, obţinînd o generaţie

de larve mobile în 36-38 zile. 'Constată că temperatura de 26 pînă la 2TC
şi umezeala relativă de 70-75% facilitează fixarea:rapidă a larvelor mo
bile de Q. pernicios"s. Pentru o foarte bună parazitare se indică introducerea
suportului cu Q. perniciosttS după a 14-a zi de la contaminare. în condiţiile
sus-amintite o generaţie de P. perniciosi a apărut după 28-30 zile, iar la
temperaturi medii sub 26° C apariţia unei generaţii a fost la 32 zile, media
duratei de dezvoltare fiind de 24 zile, limita inferioară de supravieţuire

fiind _4°C, iar temperatura optimă de păstrare lO°C. Longevitatatea lui
P. perniciosi în condiţii de 25"C, 65% umezeală relativă şi 14 ore lumină

şi cu 15"C în perioada de noapte, a fost de 10-12 zile, iar' la Aphytis pro
elia de 10-14 zile, observîndu-se astfel o mai mare capacitate de supravie
ţuire a parazitului autohton în condiţii lipsite de hrană.
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I : ;L~n's.ă.~:ii~.·J~F~te .~nc:ep}D1i din,);97?, ,~il~!'0' Z9~e t:xtracarpatice ~u _.de,t,er-
minat 'reduceri imp'ortantp ale populaţiilor de Q. pemic;os"s, stabilindu-se
ca temperatur'l de lansare media zilni~{t.de 1.5"C.. Iernile foarte grele din
ultimul deceniu au r~dus ,populaţiile'de entcimofagi, r{,mînînd, ca un, factor
limitator important.A. ,proclia. Rep.u,ce,ea trahtl)1entel\,r, cu jnsecticide din.
~iye~i. ya 9-ct~:ţ'~iI~a.. ~", c'~:~ş.tcre.la 'R9pulş.ţiiloJ;',t9C entolllpfagi: '1)\ ill

., .' ·De .remar,cat faptu1;'d in cadrul tehnologiei de creştere' a suportului
de parazitare pentru P. per;niciosi, C i:o c h.i a (1978) aduce un important
aport prin crearea unui 'dispozitiv, lUobil de contaminare' bazat 'pe fototro
pismuI pozitiv; al larvelor şi forţa gravitaţiona!{t, reducîndu-se mult intor-'
ventiu-,mîinÎ'i ,de-lucru -fată' dC.. metoda dasiCă.· '

, În' etapa actual'l- pri'n existeuţa unei ',legi de protecţia'plantelor în
carc' se subliniază,stimularea şi ;introducerea meţodelor biolog'ice şi int~'~

grate, crescătoriile de Triclwgra11t1na 'se vor lllliltiplica ca ,şi cele de Aph}'Ns
'şi. prospaltella, reuşindu-se astfel s'l se scadă gradul de poluare al agroce
nozelor contribuindu-,e şi la ridicarea potenţialului de entomofagi existenţi

în cenozele cultivate. .
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ASPECTS OF THE RESEARCH WORK DONE IN ROMANIA
REGARDING THE ENTOMOPHAGUS INSECTS

TRICHOGRAMMA SP. AND PROSPALTELLASP. (HYM.)
.AND THEIR APPLICATION IN THE FIELD GROWING

Summary

The authors givc il general vie\V" Olt tlIe rc;;carch \York developcd in Romania rcgarding
.the arca of Tricltogramma sp. aud thcir support for parasiting (Sifotroga ccrealella, aud Epltestia
a'mehniella). TiII uow T. emb"iophagum (iu orchards; 400000 individuals per hectare of

pple-trees for conhol1iog Cydia pmllonr;lla) and T. dend1'olimi,. T. maidis aod T. evalte-sccl1.S
(in sugar beet fielcţs; 150000 indhiduals per hectare for lil11itîng the populatiolls of Lepi
dopterae-Noctuidae) werc'bred aud practically uscd. T!te data wcrc obtaillcd for thc Hyme
l1optera. ProspaJtella pernicinsi aud Ap!Jitis proctia llsed for controlling Quadl'aspidiotus
pernidosttS (20 000 iudividuals per hectare of apple-trces) were prcsented. Finally a large list
of alI the papers published 11y the Homanian researchers in this domain is rccommended.

RECHERCHES SUR TRICHOGRAMMA SP. ET PROSPALTELLA
SP. (HYM.) EN ROUMANIE ET LE PROBLEME DE LEUR

APPLICATION DANS L'AGRICULTURE

L'ou'''rage fait une courtc prqsentatioll des rccher~IIes sur les especes de Trichogramma
lip. et leur support de parasitisme (Sitotroga ,cel~ealella, et Eplzestia kltclmiella). JUSqll 'it prescnt
an a eleve ct utilise dans la pratiquc T. cmbrioplJaghum (dans la pomiculture) 400000 exem
plaîres/ha de pommcs dans la lntte contre Cydia pomonetla. et T. dmdrolimi, T. maidis et T.
cvancscens (dans la culture de betterave a sHcre) 150 000 exemplaircs/ha dans la lutte contre
les populations de L!~pidopteres- Noctuidcs qlli provoquent la defoliation de la betterave.
De meme, sant prescntees les donnecs obteuues dans l'6levage de P1'Ospaltctla pcrniciosHS et
A Plzitis pYoctia dans la lutte contre Quadrq,spidiotlls pcrniciQSHS, util!sant 20 000 exemplaires/ha
de pommes.

La. bibliographic compreuc;l les ouvrages publies' jusqu'â present par des cberclteur..
.roumains dans ,ce domainc.
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ASPEKTE DER TRICHOGRAl11l11A SP. UND PROSPALTELLA
SP.jHYM.jENTOMOPHAGENUNTERSUCHUNG IN RUMĂ

NIEN UND DAS PROBLEMIHRER ANWENDUNG IN DER
LANDWIRTSCHAFT

Zusa1llmc1tfas,Sltllg

Die Autorcn J}ieten cirle aIlcgcmeinc Darstel111ng uber dic in Rumitllien dllrchgefiihrten
Untcrsu:hungen der T1'ichograml1Ut nnd ihrer parasităren Unterlage (Sili: lroga ee1"calclla nud
Ephestia kuelwiclla) an. Bis jctzt 'wurdcn T. cmbfiophagum (im Obstbau; 1CO 000 Exemplare/ba
fur Cydia. potnollella Bel{ămpfung) und Ţ. dendrolimi, T. maidis und T. evallesccus (bei Zuk
kcrrii ben; 150 000 Exemplare/ha zur Bcldmpfllng dcr Lepidopterae - Noctuidae Bev61·
l.erullg, dic HiibcnbIă1ter zerst6ren) gezuchtet U!lq in der Praxis angcwendet.·

Dic Arbcit stcllt al1ch diC" Daten, die in der Ziichtung der Hymenoplcra Frospallella
perniciosi nnd der Aphitis pl'oelia xis Bekampfung der QuadraspidiulHS peruieiosus erhaltcn
wurdcn, dar. (es wurden 20000 Exemplare/ha ApJelbăume auge'\"{~Jldet).

Am Ende der Arbeit wird die Bibliographie, dic dic vcr6f[cntlichtcn Arbeiten der
rumiinischen Forseher enthiiIt, dargestellt.

ACfIEI(TbI 113YlJEH115I 3HTOMOwAfOB - TRICHOGRAiVIMA SP.
11 PROSPALTELLA SP. (HYM.) B PYMbIH11I1 H BOfIPOC

fIPI1MEHEHH5I I1X B CEflbCI(OM X035IBCTBE

Pe31O.,uc

ABTOphI )J;alOT o6mnii o6aop HCeJle,ll;oBaHlliL npoBolU-IBllJIIXC5I B PyMblllIHI c BHll..aMIl
Trichogramma li c l1X napaaHTII':IeClmlllH HOCHTCJl5IIIlH (Sit/otroga cerealella Il Epllestia kuecli
'Hiella). llo HacTollwero J3peJ\.IeHH paaBo,ll;UJlllCb li opUMeIUIJlnch Ha npaJiTlII{C B!IAbI T. (Jmbri
opllagutn il IlJIo;U;OBO}J;CTBC, B KOJUJlleCTBC 400000 9I{aCMIlJJ5lpoB!ra 5J6JIOHIIblx.noca;n:oK }J;JI51

60pbObI C BH).l;oM Cydia pG1nonelia II .r. dendrolimi, T. 11laidis II T. e1!ane~cens (Ha no
ceBa..,;: ca.xapHoii CBCKJIbl), no 150000 3](Se;o.fll.1'{5IpOB/ra. 'lVUI 60Pb6bl C nony.l'{flUIUIMlf {ja6otleK
I10lJIIIU( (LcPidopteJ"a-Noc.tui dac), YHHlITo)KaIOlllHx CBCKOJll BylO 6oTBy. IlpIIBO,ll;HTC5I T<1IOKC
II Ţl;aIIHblC, llOJIyqeHHblC B 06JIaCTll pa3Be;n:cIHI5I nepenOntIaTOKphIJlhIX - pJ"Qspaltella perllicio~i

ii Aphitis proc/ia ;rI;JUI 60ph6bI c napa311ToJ\.! Quadrmpidiotus Pe1'lliciostts, c npHMcnenneM
20000 3](3ellfllJHlpoB/ra 5I6JloHHOrO calla. B 3aKJIlOlIUTCJIbIJoii tlacTli ,ll;alOTcn G1I6JlIWrpaqlHtlCCJmC
;rI;aHHbIe, CO):l;cp'Kawne nepeqellb ncex pa60T ony6JIHKOBaHHb1x ;n:O·CHX JlOp pyMblJlCKHMH yqelll:>IMlI
B 3Toi'1 o6JIueru·



LUCRARI ŞTIINŢIFlCE, SFECLA ŞI ZAHAR, 1984, VQL, XIII

EFICACITATEA UNORPEŞTIqDE IN PROTECŢIA
CULTURILOR DE SFECLA DE ZAHA'R

A. PUŞCAŞU. G. GALANT. ZOE PETRJ:;'

Experiment~rea'a 10 iungicide, din di{erite grupe chimice,
in protecţia culturilor de sfeclă de zahilr, a evidenţiat faptul că

produsele benzimidazQlice pe bazit de benomil, carbendazim şi

tiofallat-metil 'au eficacitate foarte bun~t împotriva ambelor boli
principale ale sfecIei -, cercosp0rIoza şi fiLinarea. O:. eficacitate
bun il impotriva cercosporiozei au, de asemenea,);ii produsele organo
stanice pe ',bază de trifenil-acetat şi trifenil-hitLroxid de staniu.
Produsele sistcmicc pc buză de triadimcfon şi pirazofos şi produsele

. cu acţiune de conta~t pc baz[l ·de dinocap au. eficacitate foarte bună

irhpotriva Hlinlirii sfeclei, iar sulfu.1 muiabil arc eficacitate bună.

Produsele organ'o~tanice şi celc pc bază dC,pirazofos au, chiar şi la
dozele obişnuite, b acţiune biologicti ridicată şi asupra larvelor de

'iV!amcstl'a brassicae L. Pentru O bună protejare, cu acestc produsc,
a culturilor de sfeclă, irigatc C,'itc necesaril creşterea phlă la dublu a
dozelor de produs administr<:t.

Pentru obţinerea unor prod ucţii normale de sfeclă de zahăr estc abso
lut nccesară protcjarea culturilor cel puţin faţă dc principalele boli şi dău

nători ai acestora. Aceasta atît în cazul culturilor obişnuite, cît şi, mai ales,
la culturile irigate, In care atacul este: de regulă, cu mult mai ri
dicat (P u Ş c a Ş u şi colab., 1978; P u Ş c a Ş u, 1983).

în prezent, In protecţia culturilor de sfeclă predomină Incă mijloacele
chimice, care folosesc' însă o gaină,'mai mare depesticţde, cu un spectru mai
larg de acţiune şi, totodată, Cu o eficacitate sporită. Cercetărilc, ale căror

re~ultate" sînt prezentate în lucrarea dţ faţă, au avut ca scop să preciieze
care dintre grupele aetual'e de pesticide sint mai eficace In protejarea cul
turilor faţă de principalele boli ale sfeclei - cercosporioza, produsă de
Cercospora belicola Sacc., şi făinarea, produsa de Erysiphe belae (Vanha)
Welt., In vederea 'recomandării lor. .

Unele observaţii efeetuatb In cuÎturile experimentale au determinat
Insă să sta,bi)ească acţiunea ac'cloraşi produse şi asupra principalului dă

unător al culturilor de sfeclă. din, ultima parte a perio'adei de vegetaţie.
(larvele de Mameslra bra,ssicae L.), deci să determine şi acţiunea inseeticidă'

a pesticidelOT: experimentate: Ca. atare; In partea a doua a lucrării, se pre-,
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S-au luat în studiu 10 pesticide, din diferite grupe chimice şi anume
benzimidazoli, organo-stanice, diazine, pirimidinic-organofosfarice, nitro
derivaţi şi anorganice (tabelul 1), toate cunoscute ca fungicide, 5 avînd
acţiune sistemică şi 5 acţiune de contact.

Dintre acestcl} 6 sînt avizate pentru combaterea cercosporiozei sEeclei,
iar restul au actiune puternică asupra făinărilor (M a l' tin si W o l' t
hin g, 1977; Lista pesticidelor avizate pentru utilIzare în România; 1977;
Bai c u, 1979; Lista pesticidelor avizate pentru utilizare în agricultură,

1981; Index phytosanitaire, 1982).
Acţiunea fl1ugicidă a acestora s-a studiat timp ,de 3 ani, în perioada

1979-1982, în condiţii de cîmp, în culturi obişnuite şi irigate din mai multe
localităţi din diverse zone pedodimatice (Brăila" Bucureşti, Fundulea,
judeţul CăIăraşi şi Periş, Sectorul agricol Ilfov); pentru caracterizarea efi
cacitătii lor s-au retinut Însă numai datele din anul cu conditiile cele mai
favorabile atacului paraziţilor. In culturile obişnuite toate pe~ticidele s-au
experimentat la dozele recomandate, iar în culturile irigate şi la doze duble.
Expericnţele au fost amplasate după metoda blocurilor cu 11 variante,
fiecare dintre acestea cn trei parcele repetiţii de cîte 20-50 m2, dispuse
randomizat. Toate produsele s-au administrat în 300 Iapă/ha, efectuîndu-se
trei tratamente, primul la apariţia simptomelor de atac, iar unnătoarele

la intervale de trei săptămîni. După trei săptămîni de la aplicarea ultimului
tratament s-au notat fi.totoxicitatea şi frecvenţa şi intensitatea atacului pa
raziţilor, cu ajutorul cărora s-au calculat gradul de atac şi eficacitatea pro
duselor.

Acţiunea insecticidă a pesticidelor experimentate s-a urmărit atît în
condiţii de cîmp,. în anul 1982, la Fundulea, în experienţele de testare a
acţiunii fungicide, cît şi, mai ales, în condiţii de laborator, pe loturi de
cîte 30 larve de Mamestra brassicae, de vîrstele III şi IV, crescute pe mediu
sintetic, bazat pe fulgi de fasole şi drojdie de bere uscată (B era tIi e f,
1981). Toate produsele au fost testate iniţial, pentru trierea celor cu acţiune

insectici,dă, la doze crescute, de cinci ori mai mari decît cele obişnuite, iar
cele active au fost testate apoi la dozele obişnui.te, duble şi.triple:Experimen

tările s-au executat în trei repetiţii. Testarea s-a efectuat în vase Petri,
pe frunze de sfeclă detaşate, tratate şi zvîntate, pe care s-au trecut apoi
larvele; în. zilele unnătoare, acolo unde era cazul, s-a adăugat frunză proas
pătă, netratată. Pentru stabilirea eficacitătii produselor s-a notat morta
litatea. larveloi, după 1~5 zile de la. trat~ment. Datele obţinute au fost
prelucrate statistic, prin metoda probitului, în vederea stabilirii corelaţiei

MATERIAL ŞI METODĂ

zintă şi rezultatele acestor experimentărişi, în plus, pe baza tuturor datelor
se propun lnăsurile cele mai indicate pentru protejarea concomitentă a cur
turilor împotriva principalelor boli şi dăunători ai acestora.
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Din analiza datelor obtinute în experientele de 'determinare a eficaci
tătii sortimentului de pesticide experimentat împotriva celor două boli
principale ~le sfeclei de zahăr - cercosporioza şi făinarea (tabelul 2) se

Tabelul 2

dintre scara de dozaj utilizată şi răspunsul biologic ii} tim)), al larvelor
tratate (frecvenţa de mortalitate), obţinîndu-se astfel unn{lto~l1parametri:
DL 'si DL', TL si TL coeficientul de corelahe, ecuaţIa l11nel de regreSle
du;[ fonntiY~ y ;)0 ~ --1- b~ şi linia de regresie în~frisă în grafic de referinţ[L.

,

18i

Pestiddul

I
EFICACITATEA UNOR PESTIClDE IN PROTECŢIA SFECLEI

Legcnd[. + efect tOXlC pOZItiV
" -: 'efect toxic negativ

obscrval:i in cimp determinată ln laborator

Benlate 50 WP
,

. ~

Derosal 50 WP ,

Topsin' M-70 -
Brestan 60 V'lP + +
T inestan 60 :WP + +
Haitin 60 WP: + +,
Bayleton 25 WP -

~

Afugan .30 Ee + +'
Karathane FN-57 - -

- ,
SuIf muiabil , - -

..

Tabelul 3

Toxicitatea pesticidelor experim~ntate aSupra larvelor de klamestra bmssicae L ..

Toxicitatc

constată, i1;·pri~~1 ri;'d, ~ă, dintr~ t~ai~, produsele benzimidazolice (Ben
late 50 WP, Derosal50 WP şi Topsin 11-70) au avut cea mai bună eficacitate
ŞI a~easta atit Impotriva cercosporiozei dt şi a~ făinăiii.' Astfel, acestea au
supnmat atacul celor două boli In culturile obişnuite, iar In culturile irigate
au redus atacul acestora cu 82,90-96,83% la dozelc obişnuite, şi cu 98,21
-::-:1°.°,.0°% la dozele duble, O efi~acitate foarte bună, dar numai împotriva
falnan~, ay ~vut, de asemenea, ŞI produsele pe bază de triadimefbn, pira~

zo~os ŞI dmo,;ap (Bayleton.25 WP, Afugan 30 Ee şi, respectiv, Karathane
FN-57) care, m cultunle oblşnurte, au redus atacul bolii cu 92,51-100,00%,
Iar în cele lrIgate, cu 83,,80-100,00%, la dozele obisnuite, si cu
92,50-100,00%, la dozele duble, "

Toate celelalte produse au .avut o eficacitate bună, cele organostanice
(Bresta~ 60 WP, Tmesta~ 60 WP ŞI Haltin 60 WP) împotriva cercospo,io-

,zel, al carur atac l-a redus In proporţIe de 85,25-91,03%, la dozele obişnuite,

ŞI de 94,62-97,18%, la do?ele duble, iar sulfulmuiabil împotriva făinării,

pc car:, a .r~dus-o ,cu 78,20% în cultu.,rile obişnuite şi cu 72,80-83,50% în
cultunle Ingate, m funclre de doza mtrebnintată., ,

Observaţii executate în culturile 'experilnentale au pus inSrl în evidentrl
faptul că unele dintre produsele eXl'eriII~entate şi anume cele organo-stanicc
(Brestan 60 WP, Tmestan 60 WP ŞI Haltm 60 WP) şi cele pe bază de pira
z?fos (Afugan 30 EC) au, pe lîngă efectul fungicid arătat, o acţiune'puternică

ş~a~upra larvelor de Mamestra'bl'aSsl:cae, lucru confirmat apoi şi de determi-··
nanle de laborator (tabelul 3),
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p rim ntah~ in combaterea principalelor boli alc' sfecIei de zahărt' 'd 1leaCl a ca pes ICI e or ex e e

Culturi nclrigatc C,llt,lri irigatc

Doza eficacitate (%) cficn,citate ,(%) Fjtoto-

Pcsticidul
kg, 1

I I
xic\latc

p,c, (%)
la :11a cercO'

făinarc
CcICo-

fiiitl,lTC
sporioză 5porioz~i

Benlate 50 \VI? 0,300 100,00 100,00 96,83 93,90 O

0,600 - - 99,19 100,00 O

Derasal 50, WP 0,300 100,00 100,00 88,47 ' 89,90 O

0,600 98,21 1 100,00 O

Topsin M-70 0,300 100,00 100,00 89,54 82,90 O

0,600 - 99,70 100,00 °
Brestall 60 \VP 0,600 90,39 2J,j8 91,03 19,70 °1,200 - 97,18 22,51 °,

14,00 °Tinestan 60 \\'p. 0,600 89,72 19,57 85,29

1,200 - - 95,80 18,50 °
Haitin 60 ,\VP 0,500 90,51 23,20 89,21 18,00 °1,000 - 94,62 25,30 °
Bayletou" 25 \VI> 0,500 34,07 100,00 23,50 100,00 °1,000 - - 25,23 100,00 °
Afugan 30 Ee 0,500 21,43 100,00 15,21 83,80 °1,000 - - 17,81 98,71 o

,
8,23 86,60 °Karathane~ FN~57 0,500 15,39 92,51

" 1,000 9,55 92,50 °, I

Sulf muiabil 4,000 3,71 78,20 1 3,05 72,80 °,8,000 - - 4,50 83,50 °

EE" -t t
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. Pornind de la rezultatele prezentate reiese că, pentru protejarea cul-
turilor de sfeclă de zahăr împotriva celor două boli principale ale acestora _
cercosporioza şi făinarea, cele mai indicate sînt produsele benzimidazolice,
care au eficacitate foarte bună împotriva ambelor boli, şi ,în plus, fiind
produse sistemice, au o acţiune de durată atît preventivă cit şi curativă.
Ca atare, cu aceste produse, protejarea culturilor se simplifică mult, în
sensul că este suficient un singur tratament, executat la apariţia primelor
simptome de boală, deci fără nici un fel de prognoză şi avertizare, pentrn
a proteja ,cultura pe o perioadă de cca trei săptămîni, infiderent de condi
ţiile climatice sau de regimul de irigare, în cazul culturilor irigate.

Folosirea continuă, un timp mal îndelungat, a produselor benzimi
dazolice poate favoriza însă apariţia şi răspîndirea în culturi a Unor rase
ale paraziţilor rezistente la aceste produse, faţă de care devin complet ine
ficace (Georgopoulps şi Dovas, 1973; Ruppel' şi Scott,
1974;Maric şicolab., 1976; Diaconu şi Alexandri, 1980).
Pentru a se preveni acest lucru este deci necesară în primul rînd, întrebuin
ţarea lor în alternanţă.CU produse ,din 'alte grupe chimice.

DISCUŢII

După cum s~ vede din tabelul 4, eficacitatea insecticidăfinală a tuturor
acestor produse, în condiţii de laborator" a fost de 100%, deci egală cu cea
a marh>rului chimic etalon (Decis 2,5 EC), la toate dozele experimentate,
chiar şi la doza obişnuită, la care sînt întrebuinţate ca fungicide.

Din acelaşi tabel, ca şi din tabelele 5 şi 6 şi figurile 1-4 se observă
însă că modul de acţiune al acestora este, totuşi, diferit. Astfel, produsele
organo-stanice au, toate, o acţiune lentă, lucru ce reiese atît din valorile
DL50 la 48 de ore de la tratament, care se situează deasupra dozei minime
experimentate. (tabelul 5 şi fig. 1), cît şi din valorile TL

50
, care oscilează

între 32,72 şi 48,62 ore, în funcţie de scara de dozaj (tabelul 6 şifig. 2-4),
precum şi din valorile relativ mici ale coeficienţilor bale ecuaţiilor liniilor
de regresie ale dozelor letale (tabelul 5). în schimb, celălalt produs, pe bază
de pirazofos, are o acţiune puternică de şoc, valorile DL

50
ale acestuia si

tuîndu-se sub doza minimă (tabelul 5 şi fig. 1), valorile TL,o oscilînd numai
între 8,82 şi 20,94.ore (tabelul 6 şi fig. 2-4), iar coeficientul bal ecuaţiei
liniei de regresie al dozei letale fiind relativ mare (tabelul 5).

. De menţionat totuşi că şi la celelalte produse, cu acţiune mai lentă,
efectul dăunător al larvelor încetează începînd tot de a doua zi, deoarece
acestea nu se mai hrănesc după ingerarea produsului.

Comportarea acestor produse ca inseeticide cu eficacitate buuă reiese,
de asemenea, şi din valorile mari, apropiate de 1, ale coeficienţilorde co
relaţie dintre cele două variabile - doză (ppm, ore) şimortalitate (tabelele
5 şi 6).

Din tabelele 2 şi 4 se observă, totodată, crl la nici una din dozele ex
perimentate pesticidele n-au produs fenomene de toxicitate pe plantele de
sfeclă.
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D6i5--1cta)!i -",

y = 1,97 + 0,94 x
y= /,34+ 1,20x
y= 4)7+ ,0,21 x
y =4,61 + 3,79 x

,50 ;

, ,

3020'
1; ,1'"

L
! 'rCQdiciCl}t
-' 'fIe corelaţie

1-BRESTAN 60 WP
2- TlNESTAN 60 WP
3-HAITIN 60 WP
,,- AFUGAN 60 Ee

cxjJedincntatc aS~l:pL,' b~)dlb r de l1ifa11lestrit' bl!asiica~ el:'
(DL - 48 ore de In tratament)

": r~C~laP~, -';
,,imlc\,dll"

, !:.c ro/~resi?,

109

,'1,'

95

99

99,5

4

<lJ
;; 901+------'-::;"L---------------~-----'-
"-

~ 80....
:; 70
E;: 6

~ 5O+----;--.-----:.--;.:=:E::;~~~~;;;;;;;;;;--'J-:--.:.-.-4~J 3 3
30

Fig, l'

,1 fI

r; -i)

,)' >'1'\ '';; .i'
,): prodllslij[)

Afugan 30 Ee

Brestan 60:,vVP ~ ;,·i 440~4:'320-'

, , , ' "
:.H::a::it,-,i:iI!~,,,,6b::.'..:\\::.'l::.'_.~_'F1..:(:::lO:::O_---"-3,::0,::0",0+yc:~=-:1::.,1::7_-'-,-,::.0c:,2..:1",x;1-'----'°",:.96:.°::-_1__6:..::6::.75",.:3.:1_1__-,1~-_'-

, '1' ' ,"'~00-1 500 y=1,61+3,79x 0,950 , 340,18 739,05

Evalmirea'~t:iti~t-iCă'd'relaţiei- dintre 'd~za ~e:sticide16r-exp~rime~~at~ şi '1no'A~lit~,t~~!!'l~rvelor de',,[ , ,." VVI'amesthi ·brassîcJc' L., la' 48 de"O:re de la tra:tament-
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3

72 ore

y= 3,47. 889x
y =B,87 • 975K
y=4,57 '6,13X
y=I,45'3,75x

48

1- BRE5 rA N;.60 wP

1- TtNESTAl'} 6DWP
3- HAITiN .0 WP
4, AFUGAN 30 Ee

9~.' 1

99

98

95 4

'" 90~

'"~ BO.::.
'"~ 70
'--

" 60
12 50

"
1.0

30

20

3
70 1

7 2

2~

Pînă în prezent însă nn sînt în circnlaţie prodnse de aceeaşi calitate,
cu eficacitate impotriva ambelor boli. După cum s-a văzut şi din rezulta
tele obţinute există totuşi produse cu eficacitate bună sau foarte bună, dar
numai împotriva uneia din cele două boli. Dintre acestea, pentru comba
terea cercosporiozei, o alternativă o pot constitui produsele organo-stanice,
produse, cu acţiune de contact, cu eficacitate bună hnpotriva bolii, care,
in plus, dovedindu-se eficace şi împotriva larvelor de 111amest1'a brassicae,
apar ca foarte potrivite pentru perioadele mai uscate şi, mai ales, pentru
acelea în care se manifestă şi atacul de lvlamestra brassicae, în ceea ce pri
veşte făinarea, pentru combaterea acesteia există mai multe produse care
pot constitui al!>ernative la produsele benzimidazolice, atit pentru perioa
dele mai umede, cît şi_ pentru cele secetoase, adică atît produse sistemice
cît şi produse cu acţiune de contact. Dintre acestea se remarcă, totuşi, pro
dusele pe bază de pirazofos, care, dovedindu-se, de asemenea, foarte active
şi împotriva larvelor de iVIamesira brassicae, pot fi folosite,cu succes îri com
baterea atit a bolii cît şi a dăunătorului.

De lnentionat că sînt în curs cercetări pentru lămurirea modului
de acţiune ~ pesticidelor menţionate asupra larvelor de 1\1amesira
brassicae.

Fig. 4 - Eficacitatea pesticidelQr experimentate asupra larvclor de J.,[amestm bmssicae L.
(TL - doza 3)

,
72 orJ

y = 3,99. 5,1.7 ,(
Y =' 1,65 + 3,9/+ X

y= 1,69 + 4,07 x
y = 2.15 f 2.15 x

y= 9,41. 9,33 X
y= 9,52 • 9.49 X

y= 378 + 3,52 x

y=/.62 ,5,41 X

1- BRESTAN 60 vlP
z- TlNESTAN 60 WP
g- HAITiN 60 ,IP
4- AFUGAN 30 EC

1 - BRESTAN 60 WP
Z - TlNESTAN 60 WP
3- HAITIN 60 WP
4, AFUGAN 30 EC
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Fig. 3 _ Eficacitatea pesticidelor experimentale -asupra larvetor de Mamestrti braJisi(d< n.
(TL - do," 2)

Fig. 2 _ Eficacitatea pesticidelor cXl)crimentate asupra. larvcJor de ft!famestra brassio,,~ L
(TL ~ do;r;a 1)



194 A. PUŞCAŞU şi colaboratorii
EFICACITATEA UNOR PES,TICIDE IN PROTECŢIA SFECLEI 195

CONCLUZII

1. Produsele benzimidazolice, sistemice, pe bază de benomil, carben
dazim si' tiofanat-metil aU eficacitate foarte bună împotriva ambelor boli
princip~Ie ale' sfeclei de zahăr - cercosporioza şi făinarea. .

2, Produsele organo-stanice, cu acţiune de contact, pe bază de trifenil
acetat si trifenil-hidroxid, d~ staniu au eficacitate bună Împotriva ceTcas.:
porioze'i sieclei.

3. Produsele sistemice pe bază de triadimefon şi pirazofos şi cele cu
actiune de contact pe bază de dinocap au eficacitate foarte bună împotriva
făinării sfeclei, iar suHul muiabil are eficaCitate bună.

4. Produsele organ0-s'tanice şi cele pe bază de pirazofos au, chiar şi

la elozele obisnuite, o actiune biologică ridicată, comparabilă cu ·cea a insec
ticiclului De~is 2,5 Ee, ~i asupra larvelor' de J1!Ja1J'~estra brassicae, dăunătorul
principal al culturilor d~ sfeclă; din partea a doua a perioadei de vegetaţie.

, 5. Pentru o bună protecţie, cu aceste produse, a culturilor de sfeclă
de zah{lf iriga te, .la' care suprafata faliară se duble'ază sau chiar se triplează,

estc neccsară creşterea, pîn}i Ia' dublu, şi a dozei de produs administrat.
6. -Pi-in administrarea aIternati~ă a acestor produse, după necesităţi,

se poate asigura o protecţie concomitentă, completă "a culturilor de sfecl~
de zah"r Jaţft de principalele boli şi dăunători şi, totodată, se )J0ate prevenI"
apariţia şi, luai ales, răspîndirea in culturi a raselor parazIţIl.or reZIstente
la fungicicle1c sistemice.
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THE EFFICIENCY OF SOME. PESTICIDES IN THE SUGAR
BEET CROP PROTECTION

SumlJlar)'

Thc experimentati,oll of 10 fungicides, fram diflerent chemical grotlpS, in ihe sugar beet
protection, demoJlstraterl that the bellzimidasolic products based OH bellomyl, carbelldazim
and thiophanate-Il1ethyl, ha:.,c a 'fery gQod cIficicncy against the 2 main-discases of ine sugar
hcd - Cf.rcospora <lf!d ErysipllC bclae 'leaf spot. A good eIficiency against Ccrcospora have also
thc argana-stanoit prodnch; bascd un stalluic hydroxid-triphenil aud acetic~tripheuil. Thc
systemlC products,ba_sed 011 triadimepltoil and pyra7,ophos, aud the products with a contact
action based on' rlinoCiljl arc -/ery efficient against the El'ysiphc befae, whilc the soaked slllphur'
has a good dficiency. TJH' organo-stallrlic prod\lcts ami tilose based OH pyrilzopitos, ha'le a hig-h
biological actioll, Oll the Jlamcs!l(l bJ'r/ssicill'].. JilrV;"C e-j(~.l ii we lISU ordinary Lltcs.,Fnr il gU;)J

proi-ectioll of thc' irrigated sugar" bcet crop wit il î !lese p; o:l~lcts, I'hc r;nes incrc~lse uri. to doubh;
is necessary.

L'EFFICACITE DE CERTAINES PESTICIDES DANS LA
PROTECTION DES CULTURES DE BETTERAVE A SUCRE

. Ris/muS

L'exp&rimciltation de 10 iungiCides, de diIfercnts groups chimiqllcs, ponf la protection
des cultllres de bettera'Je it sucre, a demontre le fait que les produits hen7,imidaso1iqucs ,base's
sur benomyle c<:rbendalÎll et tiophanat - methyle ant une bOllIle efficac~te contre les deux ma'::
ladies principalcs d~ la betterave - la cercosporio;;e et les taches pro'loquees par EJ'ysiplte
betrw. Les produits organiqtles a etain bases sur triphcnî1 - ac6tate ci' triphcl1îl - hydroxide _
d'dain ont aussi UIle bonne efficacite cOntre la ccrcosporiose. Les praduits. systemiquc5
bascs sur triadimNon Dt .pynLsofos et cellx avcc une action de contact' bases sur dinocap,ollt
une bOJlnc efIicacitl: contre Erysiplu: betac, et le souIre mouillable a aussi Une bOllnc eHicacite.
Les produits orgauiques a etaili et cetlx bascs sur pyrasofos ont, m&me aux doses habituelles,
une adioI! biologique elevee al1ssi sur les lar'les de jiIamcstra brassicae L. Potir lIne bonlle pro
tection, it 'l'aide de cos produits, des cultures de bettenl'le it' sucre irrigllces, il fant' doub1cr les
eloses de praduit aelmillistre. .

DIE WIRKSAMKEIT EINIGER PESTIZIDE IN DER
SCHUTZUNG DER ZUCKERRUBENKULTUREN

ZusammCllfaSslmg

Dic Experimentierung in der ZlicIcerriiuenschiitzung von 10 Fungiziden aus verschic-.
denen chcmischen Gmppen, beweis, cluB die bcnzimidasolischen Produkte, clic als .Grundlage
l3 ro lJomil, I\:arbendasim und Thiaphanat-Mcthyl haben, eine schr gute \Virksamkeit aui sic

!
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. 1 ci E' I 'pl e b tac haLcu Eine gute \Virk-wichtigsten Hiibenkrankheiten: CcrcosjJOra b.cflCO a un _ '1 Y.Sl hl ~. dukte ~lie ais Gru"ndlage
samkeit aui ciie Cercospo:iose :1Uben a.~c~l (he .organo-stamusc c~ lOstemis'chen P~odukte' mit
stn.nnisc!lt'U Hydro:xid-tnpheml Uld'dd~nIP~he~lli'l~pet~~~~~~e~~itDDeinS~mp haben cine sehr gute
Triadimcphon nud Pyrasophos l~n le \.on ar. r . 1 .' t \:Yirksam~'
\Virksamh:it ,nI! nn'sipltc bctac, wtihrend der e1U,ve~chcnde SC~l\Ve;cltUl ~l~e ~~eCbiOlOgische
1;:oit hat. Dî~ organo:stuJlnischen Prod;lktc und die mtt Pyras?p os, la )~~eel~wghnlichen Dosis
\Virksamkeit aui dic 1\JaJllfstm hmsSlcae L. Larven, <111c11 \>;cun mau g.. h 11B HUl

vcrwc~dct. VIU ('ina gute Schi'ltztlug der .bewl-iBe;t~n Rubenkultu.rcn zu vei SIC om, ~ n <

die BehandlungsdQsis diescr Prodl1ktc bl.s zur ~ eldoppclung 5tcl~ern.

3<!J<l>E KTHBHOCTb HE KOTOPblX UECTHUVl)J:OB
3Alll,HTE UOCEBOB Cl\.XAPHOI1CBE KJIbl

Pe310Ate

UPVl

ASPECTE PRIVIND POLUAREA SOLULUI
ŞI A PLANTEI PRIN FOLOSIREA DE PESTICIDE
ŞI îNGRAŞAMINTE CHIMICE ASUPRA CULTURII

DE SFECLA DE ZAHĂR

13. BOBÎRNAC

în lucrare se prezintă rezultatele experimentale din perioada
1979-1982 obţinute la Cimpul experimental C.A.P. Catane-Dolj
privind influenţa complexli a pesticidelor şi ingrăş{tmintelor chi
mice aplicate la cultura de sicc1li de zahăr in regim irigat.

Variantele cele mai eficiente şi car-e nu conduc la poluarea
chimictt a solului şi plantei sint"cînd se folosesc doze ~nedii de îngră~
şăminte (N100PQoI(IOL inseeticidc granulatc (Furadan 10 G, doză
10 kgJha) şi cmnlsionabile (Carbctox 37, conc.~ 0,-1'%). iungicide
(Derosat 50 \VP, cOlle. 0,2%) _li erbicide (Ro-Neet 8 kg), deoarece
asigură sporuri de producţie de rădăcini şi zahăr alb de 12613~
-132,670'

Poluarea mediului este foarte complexă şi in ultimul deceniu ea a de
venit o problemă a umanităţii. Statul nostru a fost printre primele care a
legiferat toate principiile şi măsurile pentru protecţiamediului înconjurător
prin Legea nr. 9 din iunie 1973, indicîndu-se recomandările necesare pentru
ocrotirea aerului, apelor, solului, florei, faunei şi pădurilor.

~imizarea agriculturii este în continuă dezvoltare ş.i .reprezintă una
din verigile de bază pentru asigurarea unor producţii agricole mari şi de cali
tate. Ea trebuie însă să ţină seama de acţiunea nocivă a pesticidelor şi îngră
şămintelorchimice, care, în cantităţi prea mari şi aplicare pennanentă,duce
la poluarea solului, plânteIor şi produselor agricole, reziduurile lor .. (mai
ales a pesticidelor organofosforice şi organomercurice) acumulindu-se (rema
nenţa Ia unele insecto-fungicide depăşindmai multe luni), determin" fonnări
de noxe. , .

L.iteratura prezintă unele aspecte ale acestei probleme, printre care:

- se recomandă utilizarea unor cantităţi crescînde· de îngrăş'uninte
chimice, dar cu respectarea precisă a formulelor de calcul ale necesarului (doze
optime), deci o raţionalizare ştiinţifică (H era, 1977);

- îngrăşămintele cu N (azotat de amoniu mai ales) aplicate abuziv
pe cernoziomuri, conduc la sC'lderea pH-uluispre 5,7, care este limita infe-
rioară (H era, 1982); '.•
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- aplicarea raţională a îngrăşămintelor chim)ce duce la asigurarea
unor producţii constante de sfecl'l de zahăr, doze de NI50 Puo K so depăşind

martorul cu 124-132% (C fa ţ an, 1981; 5 t.r alu 1 a, 1982);

- apărarea culturilor agricole contra dăunrLtorilor se face printr-o
combatereI integraHl, spre a se evita poluarea mediului cu pesticide,' prin
eliminarea produselor pulberi şi emulsionabile, reducerea cantităţilor de
inseclicide etc. (P auI i an, 1980).

1 Se reţine ca o latură a acestei probleme modul cum se pot combina
diferitele îngrăşăminte chimice cu pesticide, în ce cantităţi, astfel ca acest
factor complex de mare însemn{ltatc economică, în agricultură-chimizarea

să nu ducă la poluarea solului, plantelor de culturEl şi în final a- produselor.
agro-alim~ntare, ci Srt constituie numai o verigfl de asigurarea creşterii pro
ducţiei.

In lucrarea de fUţrl, se prezintă unele aspecte' privind poluarca solului,
şi a plalltclor de sfeclă de zaMr prin fQlosirea de pesticide şi ingr'lşămintc

chimice, analizate pri,n Tezultatele de producţie (rrldrlcini şi zahăr alb), 01>
ţinute.în experienţele efectuate 4 ani (1979-1982) la C.A.r. Catane-Dolj,
pe cernozioni mediu lcvigat, în regim irigat,

MATERIAL ŞI :lIETOD'\

Aceastrl experienţă P?lifactorială la cultura sfe21ei de zahăr·, s~a ampla
sat prima dată În-1979 ca an de tatonare în cîmpul-experimental de la C.A.P.
Catane-Dolj, prin care s-a unnăii't acţiunea c01nplexă'a pesticiddor (erbicide,
insccticide şi fungicide) şi ingrrtşămintelorchimice asupra acumulării zahă.

rului În rădăcini şi a poluflrii solului şi a plantei în general.

S-au folosit 12 va~'iante"din care 1 martor netratat şi J 1 variante, tra
late astfel:

.~ :) variante numai cu lngrrlşăminte chimice în doze cresCInde (V2,
V"' V,);

6 yariantc 'îngl~ăşate cu doza nledie Nwol\;oK,IO' alj fost tratate cu
(V" Vf,), inseclicid~, (V 7 ' V,), fungicide (V,,) şi .insectofungicide

2 variante (Vll , V12 ) cu d~zc luari de îngrăşăminte c;hiluice, erbici
de şi inscctofungicide.

Aşezarea variantelor. s-a făcut 'în dreptunghi latin rand0n:,tizat, iar
pcntTu asigurarea condiţiilor agrotehnice de bază s:-au executat toate
lucrrlrilc recomandate de tehnologia culturii sfeclei de zahăr în regim irigat
(5 t r a t n la), aplicată pc lntregul Clmp experimental cle la Catane. în
anii j 979-1981 s-a folosit soiul plurigenn R. I'oly 1, iar in 1982. soiul mo
JlOgcrm R P i\l 519. Rezultatele s-au analizat prin metoda analizei varianţei.

REZULTATE OBŢINUTE

. . în tabeluI J sint Înscrise rezultatele cu privire la productia de r'tdă-
CI nI ŞI dIn analIza lor se pot face următoarele aprecieri: '

- producţia de sfeclă cea mai ridicată s-a obţinut la variantele la
~~re s-a adI~InIstfat o cantItate mare şi- complexă ele Îngrăşflmintc chi'mice
)'1 s-au aplIcaţ, trat~men~e diferenţiate contra dăunătorilor mai frecventi
(Bothynodcres pu.nctweu.trzs Germ., TaJtyJncClts pallinttts Fabr' SI' ,{, t'
b . . , L J' . .'. . " " m aJnesra
"ras.s~cae ': ŞI cerc~~por~ozeI, respectiy VI2 ' care a" asigurat un sPQP Iuediu
In cel 4 am de expenenţede 19,7 tlba rădăcini sfeclă fată de martorul netra-
ta t SI V .Ici' - '
t illc't 10 c:rfuntspor (e pro ucţle de 18,) tlha, variante care sînt foarte dis

selnnI Ica TVC;

- variante 'cu producţii bune, distinct scmniJicati\>c, care.. au depăsit
marto,rul netratat (51,4 tjba) cu 13,6~15,8 tlha r'ld'leini sfccl'l, au fost V,
cu 130,7';< V cu 1297°1 V In 8°1 . \' .>

~' ~ 8 ~ '/0' 7 cu - , ;0 ŞI '11 cu 126,4S~ cu toate C:1 Ci avu t
clcza max.Ima de îngrăşăminte; .

~,urmiitoarele, trei variante sînt semnificatin:, şi au asigurat la V
u:, spor de 11,8 tlha şlla V5-IO,O tlha iar la V, - 8,7 tlha; restul "ariantclo;
SInt nesemnIfIcatIve.

DiI~ analiza rezultatelor priviIld pr6ducţi~ de zahăr alb' se dist'ing două
aspecte generale:

u' . - sÎI~t l:la; multeva:iante semnificative (JO În loc de 9) decit la pro
ci cţta de r"d"elm de sfecla, dmtre care 3 sînt foarte distincte (fap ele 2);

- ~e evidenţiază alte variante cu producţii :5uperi,Oare de zahăr alb
comparatIv cu ccle evidentiate la productia de r"id~tcinI (V,' . \1 .
IT _ ~ _' ,- C C fi' 7 ŞI 12, 5111-

~U1a comun.a pe~tru. ~mbele producţii), diferenţiere explicată luai ales prin
Influen~a dIrecta a Insecto-fungicielcIor şi 'îngr~lşămintelor chimice aplir:ate
la sol ŞI pIanUl. . .

;o' • Valor~le. cu privire Ia' eficacitatea tratamentelor cu pcsticide si îngră-
ş(~mI.nt9 chImice asupra pro·ducţiei de zah{],r alb sLut înscrise în tab~lul 2- si
dlt.I Interpretarea lor şe constată următoarele: j

• I

- v~na,ntele foarte distinct semnificative şi care au as'igllrat spofuri
de producfte de'l 28-1 53 tlha h"' lb f t \- ,

'_ ' , , " o za ar 01 ~au_ os / lI' c~rc a mtrecut martorul
cu 1J4,)%, V7 cu 1312°/ si V. cu 1289°/ . . ~

, /0, 12 , 10'

-. v:al:iantcle distinct semnificative s-au evidentiat l' ., ~ pnn ( epaşlrea
martorului cu 122,1% (VllJ şi respectiv cu 119,2% (V;);

- cinci varÎante au prezentat valoare numai semnificativă şi anume
V4 (118,1%), V, (117,1%), VlO (116,7%), V,(116,O%) şi V

3
(113,8%).

,'o



~

Î

i:5
Q

Tabelul 1

Eficacitatejmcdie a tratamentelol'_ cu'jlesficideşfîl1gnişăminte chimice asupra producţiei de rădăcini de sfcclăla C.A.P;
Cataile-Dolj în perioada, 1979-:-198?~-

Prouucţia,de rildăcini

DHercula
Vllrianta

I
ti Semnificatia Clasificare

tjha %<

VI =i :Mar~or netratat ·51,4 100,0 - 12

VI!. ~" N100PeoH:4o 59,6 115,9 8,2 10

Va = NJ.5ilPtooK so

,
5~,6 lH,O 7;2 11

V4, '=>;:', N 200P1501(120 60,1 117,1 8,7 * 9

V5= N100P 6D1\:.10 Ro-Neet 8 kg + ,Venzar l,5kgJha 61,4 119,4 10,0 , 8

V6=NJ.oOP60K.lO+ Ro-NeetB kg+Venzar 1,51ig + Betanal 41Jha 63,2 122,9 11,8 , 7

V7= :t"'\noP0ol{40 + 'Tcmik 10 G, 10kgjha 65,7 127,8 H,3 5

Vîi==Nlool\iJK40 Furadanl0 G, 10 kglha 66,7 129,7 15,3 .. 4

V ll = NlllOP/ioI{,10 +'berosal 50 WP, d = 0,2% 67,2 130,7 15,8 ,. 3

VJ.o= NIOOPoOI{40 +~ Temili lOkg + Lindatoxs• 30 kg+ CarbetoX:i7 ..... 0,4% + 135,9 18,5 .., 2

+ Derasal 0)2 69,9

\'n =N200P150I{1:lO + Ra-Neet8 kg +Venzar 1,5 lig 65,0 126,4 13,6, 6

V12=NlmQP150Kl:lO + Ro·Neet B+Venzar 1,5+ Temikl0 +, CarbetoxO,4+
71,1 19,7 ... 1

+ Derasal 0,2 138,3

DL
DL
DL

5"'"Ivi
"

0,1%

8,54
12,41.
16,38

Tabelul 2

Eficienţa medie a tratamentelor cu.pesticideşiingrăşămintechimice asupra pr6ducţieidczahăr albIa C.A.P. Catane-DoIj
in pvrioada 1979-1982

Zallăr:i.lb

VARIANTA

I
Diferenţa Semnificaţia Clasificare

tjha %
ti

V1 = l\Jartaruetratat 4,43 100,0 - 12

NIOOP6DK40 4,53 102,2 0,10 11

Yn = N150Plo0I(8o 5,04 IlJ,8 0,61 , 10

V4 =NwI)Pl.:;Ol~l'~O 5,23 118,1 0,80 , 66

V5=NIO(J1~60!{'1iI+ Ro·Neet S'kg+ Venzar .1,5 kgJha 5,28 119,2 0,85 ** 5

VIi =>N1liOl\ol{,IO+-' Ro·Neet 8kg+ Vetizar 1,5 +Betaiia141jha 5,14 116,0 0,71 , 9,

'17· = NIOOP!iOK.io + Tomik 10 G, .1O.kgjha 5,77 lJl,2 1,34 *** 2

V8 ,:=,NIOllP60K.io+ Furadan lOG,'lOkg/ha 5,18 117, 0,75 • V

V!l = NIOOP60K.w+ Derosa150 \VP, d = 0,2% 5,96 13,,5 1,53 ... 1

Vlo=Nlo(jPeoK4o +·Temik 10kg+Lindatoxn, 30kg +Carhetax:J7 -0,4+
5,17 116,7 0,74 .. 8+ DerosalO;2

Vll~ N~OOPl~OÎ{l~O+ Ro-Neet 8 kg + Venzar 15kg 5,41 122,1 0,98 " 4

V12 = N200P150Kl~O+ Ro-Neet8 kg 4- Venzar 1,5 + Texnik 10 +
5,71 128,9 1,28 *** 3+ CarhetaxO,4+ Derasa! 0;2

'"O

i
:>

'"

I
l!1
:>

'"i
'"Elz

'"M0g

~
l!1
;;
~
:>
'"
~
li
~

DL
DL
DL

5%
1%,

0,1%

0,58
0,8,
1,09 '"S
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Dacă se cumulează rezultatele obţinute atît la' producţia de rădăcini

cît şi la cea de zahăr alb,şi se face media,. variantele cele mai bune (conside-
, rînd valorile de zahăr alb preponderente, comparativ cu cele de la rădăcini)

au fost următoarele:,V12 şi V o care au depăşit martorul netratat cu 133,6%
şi respectiv 132,6%, nrmate în ordine de V, cu 129,5%, V'(J cu 126,3%, V"
cu 124,2% şi V3 cu 123,4%,

CONCLUZII

1. În chilnizarea agriculturii, administrarea de îngrrtşăminte chimice
şi pesticide (erbieide, inseeticide şi fungicide) trebuie să se facă raţional.

folosindu-se dozele cele mai eficiente, în scopul asigurării producţiei pl~ni

ficate, fără a se facilita poluarea solului' şi a plantei, mai ales la culturile
rădftCÎnoase (sfeclă, cartofi etc.) care acumulează reziduurile acestora.

2, Obţinerea unor producţii normale (57-65 l(ha rădăcini) şi combate
rea principalilor paraziţi animali (Bothynoderes sp., Tanynte~1fs sp., l11a1~tes

Ira sp. etc.) şi vegelali (Cercospora sp.) şi buruienilor sleclei de zahăr cultivati,
în regilu frigat pe cernoziomuri, se asigurEl prin aplicarea ele doze Ineelii de
îngrăşăminte (N,ooPooK,o).' inseeticide granulalc (Furadan 10 G, doză 10
kg(ha) şi cmulsionabile (Carbetox 37, doză 0,4% ele.), 'fungicirlc (Derosal
50 WP, doză 0,2%) şi erbieide (R,o-Neet 8 kg ele.), care asiguri' sporuri de
producţie de 132,6% (V,,), 129.5"/0 (V7) şi 126,3% (VIO)'

3. Variantele cu doze prea luari de îngr;lşăminte chiI11icc (N2ool\so
1(120) şi' pesticide variate (insecto-fungieide şi .erbicidc), cu toate că dau pro.
ducţii luari (V12 şi Vn ), nu Se recomandă p.entru producţie (mai ales în
culturile r~ldăcilloase - sfeclă, cartofi), diferenţcle faFt de restul variantc
lor considerate foarte bune, nejustificînd procesul de poluare şi a reziduurilor
ce se acuml}lează în rădăcini sau tubcrculi.
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ASPE CTS CONCERNING HmSOIL AND PLANT POLLUTION
USIl'IG PESTICIDES AND CHEJVIICAL FERTILIZERS UPON

THE SUGAR BEET CROP

.SulIlmary

The paper prescnt.:; tlIe rcsults of the experimcntsxarricd out in 1979- 1982 in the ex*
perimental field of tlIe Catanc-Dolj CAP, concerning the complex inflllcncc 01 the pe5tîcide~\

anei ,chemical iertilizers applied to the sugar beet crop uI1der irrigation.

The most efficient variant~;, tlIat do not leael to chemical po'llution 01 ilIe soil and plallt
ure those at -\vhich Imv doscs of chemica1'fedilizers (~lOoPaoI\4o),'pelletizedinsectjeîdes (furadan
10 Ci, dose 101;:g/ha), emulsive iIlsecticidcs (Carbetox 37, 0,4% cone.)", fungicides (Dcrosal 50
:WP, 0,2%' conc.) a)lc1 herbicides (Ro ~ Neet 8 kg.). Ior they en.:;ure an increase of 126.3
-:- 132,6 % of the root aud 1...hite sugar yicld.

ASPECTS CONCEHNANT LA POLUiTION DU SOL EI' DE
LA PLANTE PAR L'UTILISATION DES PESTICIDES ET DES

ENGRAIS CHIMIQUES SUR LA CULTUHE DE BETTERAVE
A SUCRE

Resumc

L'ou'/r<tţe presente lcs result.at-s c:-pcril11cntaux peIldiUlt '1979-1982, 0))l8n11s.$lll" le
champ experimcn talc de la ferme Catanc- J}olj, concernant 1'influencc complexe des pesticides
el des cn~rais, chirniques appliqncs sur la ct1ltnre dc bdtcra'l.e il Stl.CI"e irriguce.

l.es ·lUriantes les plus e[ficicntes-'et qui ne pro'/Oql1(~;lt pas la pollubon chimiquc du sol
~t de la plante sont celles auxqnelles OH applîquc .des c10şcs ll10yenJles d'cngrais (N100Pşl)f\'ln.
de:; insţeticielcs gr;lnllles (Fnraehn 10 G. dase de 10 kg/ha) cJ cI1l111sionables (Carbetox 37~ con
centratîon de 0,"'1%) des fl1ngicides (DerosaJ.50 \VP, COllccntratioll 0,2%) ct des Iwrbicides (Ro
- Neet 1) l~g) p,l!"ceql1'oll assure ainsi des rendclllcn-ls de production de racines ci suere hla11c
de 12(i,.1-1J2,(i~(I.

GESICHI'SPUNXI'E HINSICHI'LICH DER BODEN-UND
PFLANZENVERSCI-IrvruTZUNG BEIM AN\VENDEN VaN
PESTIZIDEN UND CHEMISCHEN D(jNGUNGSMITTELN

BEI ZUCKERI~(jBEN

ZusammozfaSSltJ1/j

In der Arbeit ·werc1cn clic Ergelmisse der Experimente, die 19i9- 191';2 in dCl1l experi
l11eniallen Fetd der LPG - CatunG - I\rcis Dolj dllrchgcfiihrl wurdcll. dal:gcstc]lf'. Die-Ex
perinwnte zeigtcn den lwmplcxcll EillfluB der Pestilide UIld chemischclI Dnngcmittcl angc-
wandet bei elen bewii:sserten Zuck(;rriibclI,. •

Dic Varianten mîl. lIijchstcm \\"irkt!u[jsgracl tind dic ZII· Imineo Bodcn-u\1d Pfl[lnz(-~J1'/er~

schmutzung iiihren; sind jCl1c I:iei clenc\1 l;lei)le Di"lngcllIittclr105Cll (NIOOPlloK.10), grannllîerle
Iusel;:tizide (Furadar~ lOG, Dn!:ic 10 kg/ha), cllwlsionierelldc l11scl;lizirle (Carbel ox 37, O, --1 l(OllZ.)

Fungizide (Derosal 50 \VP, 0.2% KOllZ.) und Herbizide Wo~Neet 8 kg) <:lngcwclltlct \\"erdel'
denn sic sichern eil!en Zuwachs ·".on _126,3_132,6% nn Zuckcrriîbctl-tÎnd \Veîf3znclwrcrl"riigcn.
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ACDEKTbl 3AfP5I3HEHI15I DOQi3bl 11 PACTEHI1I::r DPI1
r DPI1MEHEHI1I1 DECTI11J.I1JJ,OB 11 MI1HEPAJIbHblX YJJ,O

EPEHI1Vr HA DOCEBAX CAXAPHOVr CBEKJII;1

Pe31O.,ue

B paâore H3.T{araJOTC5I pcsy,lu,raTbI onbITOB, npOBo)J;UBwn:XCH B nepua]]; 1979-1982 r1'·
Ha QnblTilolll IIaJIC CCJIbCKOX0351iiCTBCl-lHOrO np01I3I30P;CTBCUllOfO KoonepaTIlIJ<l l\:aT3.He~LI.OJDI{

II KacaBllljlXC51 KOMIIJlCKCHOfo BJIUflllll51 neCTllUn;rr;OB II IIIHHCpaJIhHbIX YŢI;oopcHlJii BUOCIIBUIHXc51
ua opowaCMhlC naenDbl caxapHoii CBCKJlbI. Han60JIee 3epQ)CRTHBHbIMH lmpIlUHTUMV' ne npUBO
]I;H6WlillfIi K !lIHHepaJIhHo~ly Sarp5I3HCHHH"TIOlJBbI Il paCTCHuiL 6bfJJlI Bapn<lllTbl, B KOTOPbIX npH
l'\tCHS1JIHCb HCSbICOKUe A03bI Y,ŢJ;06pcHUi'! (N.lOoP60KIO), rpallYJIUpOBaHHblx (epypap;an 10 G, B
].I;oge 10 1\[ Ira) II DMYJlbcnpYCillhIX HHCCKTlIIIUAOB (Kap6eToKc 37, 8 0,4 % KOHUCHTpallIlU) Il rep
6nuup;oD (Re-Neet,8 Kr), KOTopbIe a6ecne4nnaioT Ilpn6aBKH yp0!RaH KOPlicii II coopa caxapo3bI
ar 126,3 AO 132,6 %'

/

SURSE DE MATERII PRIME VEGETALE BOGATE
ÎN SUBSTA.NŢE DULCI

C. DUMITRACHE, MAR.GARETA ENE, AL. STlWIA,
MIRELA GOŢESCU

Se prezintă rezultatele cercetărilor agricole efectuate în anii
1982- 1983 privind dinamica acumulării I>ubstanfelor dulci in
tulpina unor soiud şi hibrizi de sarg zaharat. porumb (1982-1983)
şi tuberc'ulî de topinambu! (1983). S-au urmărit şi producţiile de,
plantă brută după recoltare şi plantă util<1 rezultată in urma
procesului 'de sortare: .

Cercetările s~au efectuat in scopul depistiirii unor surse vc
getalc cu conţinut ridicat în substanţe dulci, pretabile a se cultiva
in condiţi~le pedoclimatice ale ţării noastre, rentabile şi cu posi
bilităţi de a H prelucrate sub formă de sirop concentrat destinat
consumului alimentar ca atare sau utilizat în diverse reţete de
produse agroalimentare.

Printre obiectivele de cercetare ale r.c.P.c.r.S.Z.S.D. Fundulea, se
află. şi obţinerea de substanţedulci naturale sub fonnă de siropuri concen
trate.

Sursele de materii prime vegetale, ce fac pentru inceput obiectul cer
cetărilor noastre sînt: sorgul zaharat, plantele verzi de porumb ajunse Ia un
anumit stadiu de vegetaţie şi tuberculii de topinambuL Sfecla pentru zahăr,

rămîne în continuare principala sursă de materie primă,pentru obţinerea za
hărului cristal' în tara noastră.. ,

SubstanţeIe dulci naturale sub fonnă de sirop concentrap prezintă unele
avantaje în anumite sectoare ale industriei alimentare, în comparaţie~cu

zahărul cristal şi anume;

----.: conSUlll redus de energie atît la obţinere cît şi la utilizarea lor în
diverse sectoare ale industriei alimentare (sirop de ·concentraţie dorită gata
preparat) ;

- concentraţia la care se obţIn asigură conservabilitatea în ti~p,
"' fără a fi nevoie de conservanţi chÎInici;

~ siropul de fructoză rezultat îu urma hidrolizei inulinei are capaci
tate mare de îndulcire, este hipocaloric, uşor asimilat de organism, poate
fi utilizat în hrana diabeticiloL

Pe plan mondial este cunoscut interesul ce se· manifestă în direcţia

fabricării siropurilor dulci pornind de la materii prime ca: sorg zaharat,
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topinambur, boabe de porumb etc. În S.U.A. fapricarea siropului din sorg
zaharat este cunoscută de mai bine de 100 ani. In Italia s-au reluat recent
cercetăril~ privind obţinerea siropuilli şi a zahărului cristal din sorgul za
harat.

În tara noastră, sorgul zaharat se pare' dl a pătruns după primul război
TIl0ndial şi era cunoscut sub denumirea de "gaolean." Din el se pi-epata un
sirop dulce (ce se mai prepară şi în' zilele noastre În unele gospodării indivi
duale din Dobrogea) cunoscut sub denumirea de "miere de gaolean".

Cercetările intreprinse de Institutul de cercet'lri agronomice al Romil
niei, după cel de-al ddilca r~Lzboi mondial, au avut în vedere obţinerea.unor

linii de sorg zaharat destinate producţiei pentru furaje, menţionîndu-se şi

posibilităţile de prelucrare sub formă de sirop.
În Franţa se acordă o mare atenţie culturii şi prelucr{lrii ·industriale a

topinamburului (Heliantlms tltberoslts) , considerîndu-l ca planta de CUltur'l
care aduce cel Juai mare Q,eneficiu la unitatea de suprafaţă, în comparaţie

cu sfecla, cartoful şi porumbul.
Prezenţa zahărului ~ în sucul plantelor verzi de porumb este cunoscută

de foarte multă vreme. Popoarele vechi din Mexic şi Peru extrăgeau sucul
din plantele verzi de porumb şi prin fierbere obţineau sirop, iar prin răcire

chiar zahăr cristal.
In" secolul XVII şi începutul secolului XIX, paralel cu cerc'etările

privind obţinerea zahărului din sfeclă, se depuneau eforturi şi pentru extra
gerea zah'lrului din tulpina plantelor de porumb. Probleme de ordin tehnic
şi economic au făcut ca aceste încercări să, rălnînă Ulră rezultat.

, Cercetările ce se efectuează în cadrul institutului nostru în această

direcţie vizează ur~ătoarele aspecte:
, - experimentarea agricolă în condiţiile pedoclimatice din ţara noas-

tră a unor specii de plante bogate in substanţe dulci;
- ameliorarea şi extinderea în cultură a celor ce îndeplinesc condiţiile

optime de prelucrare industrială sub forrpă 'de sirop;'
- stabilirea tehnologiilor optime pentru cultura specii,or destinate

acestui scop.

MATERIAL ŞI METODA

Speciile luate în studiu în avii 1982 - 1983 au fost: sorgul zaharat
(Sorghmil saccharatum) , porumbul (Zea mays) şi topinamburul (Hclta"thtts
tlt"erOStts) .

Materialul folosit a fost;

- pentru porumb, hibrizii': HT 215; zaharat "Dclici'os" si zaharat
"Super dulce";

- pentru sorgul zaharat, patru soiuri primite din S.U.A.; Rio, Ra
mada, Brawley, Wiley;

" -:- .pentru topinambur, trei varietăţi de form" şi culoare diferite:. albL
galbUI ŞI purpurll. .

CercetăriIe efectua~e asup,;-a hibrizilor de porumb s-au desfăşurat pe
parcursul a dOI am (1982-198J), Iar pentru sOF"ul zaharat si topinambur
rezultatele se referă nmnai la anul 1983. b ,

Cultura ce"lor trei specii s-a· făcut pe un sol eernoziom Inediu levigat.
PlaNta premergatoare a fost grîul de toamn~L . .

Toate lucdrile au fost executat~ conform tehnologiei curente de culti-
vare a sorgulul, pOŢumbului şi topinamburului la neirigat. .

Di;tanţa înt.re rînduri la semănat a fost de O,T'm, iar distanta între
plante/nnd a vanat in funcţie de specie şi hibrid astfel: '

- 0,23 ll1 pentru po;umbul zqharat "Delicios" şi HT-215;

0,26 ll1 pentru porumbul zaharat "Super dulce";. .

- 0,16 m pentru sorgul zaharat;

- 0,40 ll1 pentru topinam bur.

. - În cazul sorgului zaharat şi porumbului s-au semănat i seminte la c~ib
ŞI odată cu prima praşilă s~a efectuat răritul, lăsînd o singurrl plantă: La topi
nambur s-a plantat un tubercul la cuib.

S-a urmărit :

--;- dinamica acumulării substa~telor dulci în partea utilă a plantelor
în scopul stabilirii momentlliui optim de recoltm'e;

· -:-:-: .producţia de pla~tă brntă şi plantă ,utilă (dup'l sortare), în scopul
stablluu landamentulUl 111 substanţe dulCI pe unitatea de suprafaţă;

- efectul castrării feminine la plantele de porumb.

. Analiza în. din~mică privind conţinutul in substanţe dulci s-a efectuat
pnn dozarea clumIca a zahărului total după metoda Luff-Schoorl.

· Producţia de plantă brută şi utilă la sorgul zaharat si porumb s-a
stabIlIt p{In reeoItarea :nanualrl. a~ f~ecărei variante cultivată pe o suprafaţă
d" 200 m-. Rec?ltarea ~l determmanle s-au efectuat în momentul înregistră
TU maXlmulUl In conţInutul de 'substanţe dulci.

Sortarea plantelor de sorg zaliarat şi porumb a constat în:
. ..:.......... î~dep{lTtarea frunzelor şi a panieulului împreună' cu două interno-

dun supenoare la sorgul zaharat ; ,

. - îndepărţarea frunzelor şi a paniculului la plantele de porumb caS
trate fenunIn, Iar la vanantele necastrate s-au îndepărtat şi ştiuleţiL

REZULTATE OBŢINUTE

· 1. Por um b. Urmărind dinamica acumulării substantelor dulci în
tulrma j'Jlantclor de porurr,tb zaharat "SuPeJ; dulce" (fig. 1), rez'ultă că în con
dlţule ~lImabce ale anulUI 1982, cantitatea de substanţe dulci la varianta
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castrată feminin reprezintă 10,63% faţă de 8,3% înregistrată la varianta
necastrată. în anul 1983, concentraţia maximă ajunge la 15,17% în cazul
variantei castrate feminin şi la 10,49% în cazul celei necastrate.

Maximul de substanţe dulci si"tetizate la varianta castrată feminin
se îuregistrează după 162 zile de la semănat în 1982 şi după 154 zile în 1983.

La porumbul zaharat "Delicios" (fig. 2) se îuregistrează în 1982 un
maxim de.7,53% substanţedulci la varianta necastratăşi 12,19% la varianta
castrată. In ambele cazuri maximul apare după 99 zile de la data semănatu
lui, în 1983 se înregistrează' un maxim de 5,2% substanţe dulci la varianta
necastrată şi 14,8'10 la cea castrată.

În ~nul 1983, maximnl se 1nrcgistrea?ă la ambele variante clupfl 102
zile de la data semăna!ului.

Hibridul HT 215 (fig, 3) cultivat în 1982 prezintă un maxim de 8,89%
substanţe dulci 1n cazul \"ariantei necastrate şi 13 ,3~~ în cazul plantelor
castrat", Maximul apare la ambele variaute după 95 zile de la data semăna
tului. In 1983, la varianta nccastrată, niaximul este de 8,8%, iar la cea
castrată este de 12,97%.

La varianta nccast~"o.Cl maxiInul apare cluprl 102 zile de la semănat,

iar la cea castrată dup;L les zile.
Randamentul în substanţe dulci, raportat la unitatea de suprafaţă,

este strîns legat de concentraţia acestora în tulpina utilă (sort,ată), dar şi
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de producţia de tulpini/ha. Astfel, din figura 4 rezultă că cea mar mare
cantitate de plantă utilă se obţine de la porumbul zaharat "Super dulce"
(37c-38 t/ha), atît în cazul subvariantei necastrate cît şi a celei castate.r

Fig. 4 - Producţia de tulpini de porumb obţinută în 1982-1983

2. S;' r g z a har a t. Dintre soiurile de sorg zaharat primite din S.U.A.
şi cultivate în 1983, se prezintă în cele ce urmează rezultatele privind
dinamica acumulării substanţelor dulci şi producţia de plante/ha la soiurile
Rio, RamadaşiBrawley. La soiul Rio (fig. 5 a) concentraţia maximă în sub
stanţe dulci a fost de 15,23% şi s-a înregis,trat la 163 zile de la data semă
natnlui. Pentru soiul Ramada (fig. 5 b) maximul a fost de 13,33% şi s-a în
registrat la 110 zile de la semănat. Procentul cel mai mare de substanţe dulci
(15,56%) s-a constatat la soiul Brawley (fig. 5 e) după 150 zile de la semănat.

Producţia,de, plante/ha este redată în figura 6, de unde rezultă că soiul
Rio este cel mai productiv, în comparaţie cu celelalte două. ' ,_

3. T o P i TI a m b u r. Analizele privind conţinutul în substanţe-dulci
la varietăţile de topinambur, s-au efectuat atit la tulpin" (pînă în momentul
deshidratării), cît şi la tuberculi. Ca analiză orientativă s-a determinat şi
substanţa uscată sohibilă (rdractometric).

În figura 7 este redată variaţia conţinutuluiîn substanţe dulci la varie
tatea de topinambur gălbui. Maximul de substanţe dulci la această varie
tate s-a constatat a fi de 22,5% şi corespunde datei de 22 XI. La data de
13 X conţinutul de substanţe dulci în tubercul era de 19,2% şi 15,75% în
tulpină.

- Fig,

K'/'§;yx3 lror/uc/IG tola/ti

v/V //d Produc./NJ Of' 1!!ljJilJ! sodatE'

1\\' \\\'\1 I'rvdlJ["pi> ",omrI/ii r/fiIUIIOdun JIf.~'

$- !'rodlJc(!(l de fruIIZ{'

•

Rio Ramada Brawley

6 - Producţia soiurilor de sorg znharat experimen/"te 1" 1 C F' C 1 S Z S J) FIIţf' , < <"""'" , ~,.. • 'UllC 11 ea
loeuhtatea Tăm[tdău (1983) ,
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Ultima determinare la tulpină s-a efectuat la 17 XI şi corespunde unui
conţinut de 10 ,56% substanţedulci.

La data de 8 XII conţinutul de substanţe dulci în tuberculi era' de
20,36%.

La varietatea aIbă (fig. 8) primele dozări efectuate la 13 X indică un
conţinut de 18,81% în tuberculi şi 17,81% în tulpină.
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. iVI ;imul de substante dulci în tuberculi se înregistrea~~ la data d~22 XI (~3,3%), iar ultima 'determinare efectuată la ~;XII md1Ca un procen
de 1948%. '.. . d I . I d taLa varietatea purpurie (fi~. 9) co,:ţin;,tul de substanţe u CI a a<
d 13 X era de 15,5% în tulpma ŞI 19,)% m tuberculI. . o o'e . ; ;. o 1 d t d 27 XI SI reprezmta 25,7210 m.Maximul se mreglstreaz.a a o;a la det. -d' 29 'XI si la 16,17% la datatuberculi, după care scade la 19,31;0 a a a e ,
de 8 XII.

CONCLUZII .
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Conţinutul ridicat de substauţe dulci al speciilor de plante luate înstudiu, cît şi producţiilemedii de plaute active ce se pot obţine pe unitateade suprafaţă, conduc la concluzia că cercetările în acest domeniu trebuie săcontinue, pentru a elucida unele aspecte legate în primul rînd de rentabilitatea culturii, de calitatea produsului finit cît şi de stabilirea domeniuluide utilizare al acestuia.
Legat de aceste aspecte este necesar;
- ameliorarea şi extinderea în cultură în condiţiile pedoclimaticedin ţara noastră a speciilor de plante cu conţinut ridicat în substanţe dulci;
- stabilirea tehnologiilor optime de cultură în scopul satisfacerii

cerinţelor impuse de sectorul de prelucrare industrială;
- stabilirea preţului materiilor prime vegetale;
-.stabilirea tehnologiilor optime de prelucrare;
- stabilirea preţului prodnselor finite:
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VEGETAL BASIC M:ATERIAL SOURCES RICH IN SWEET. .

SUBSTANCES

StnJl1nary

1'he results of the laud experiments earried out in 1982-1983 coneernîng tlle ?ynam~cs
'of tlle ş\\'eet'substancesaccumulation in the stcm of some Sorglllt1n sacch~ralrtm, malze 'fane
t:e5 and hybrids (1982-)983), and in the tubers of 1'opinambur - HcllaHtlzus Tuberoslts L.
(1983) are presented. 1'he yields of,plant aHer harvest and nseIul plant resulted iram the sor
ting process arc also presented.

The experiments were carried out with the aim of iindi.og out ~~ose vegetal sourees with
high swectners eOlltent, that can be grawu in the pedoc1imatlc cond:tlOns .of our ~:ountry, that
arc profitable and cau be processed iuto concentrated syrup ar used m vanOUE reclpes for agro
cultural products.

SOURCES DE MATIERES PREMIERES VEGETALES RICHES
EN SUBOiTANCES DOUCES

Ou presente les resultats. des recherches agricoles effectuees peudant les ann~es 1982
-1983 concernant la dynamique de l'accumulation des substances douces dans la ttg_e de ce:
tains varietes et hybrides de sargho sucre, mals (1982~ 1983) et dans les tuhercules de tOPl41

nambol1r (1983).
On a suivi aussi les productions de plante brute apres la moisson ct de plante active

resultee apres l'operation de triage. - -,
Les recherches ont ete effectue~sdans le but de decau~~ir des sou:c:s vegetales.il un. con

tenn eleve en substances douce;; pretes il etre cultivees dails les condlhons pedo·chmattques
de notre.'pays, d·'une maniere rentable et avec dcs possibi.lites d'etre mises en o~u:.r:e~sous io.r~e
de sirop concentre destine il la co~sommatî0J.1·ahme.ntalrecom~e tel ou.destme a etre uhhse
dans de diverses recettes de prodUlts agro-ahmcntalres. '

•

PFLANZLICHE GRUNDSTOFFQUELLEN MIT HOHEM SUSS
STOFFGEHALT

Zusammclljassung

Es werden die Ergebl1isse der Untersl1chungen in den Jahren 1982~ 1983 liber die
Dynamik der Akkumulatioll von Siij3stoffell iri dem Starom einiger Sorten und Hybriden von
Sorghum sacc/zaratum, Mais· (1982-1983) nnd Topinamburtuberkeln (1983) dargestellt. Die
geernten Rohpflanzertrage und dic lliitzlichen Pf1anzen nach der Sortierullg sind auch dar
gestellt.

Die durchgefiihrtcn Untersuchungen hattcn als ZieI dic Entdeckung van Pilanzellquellen
mit hohem Siif3stoHgehalt, die in den pedoklimatischen Bedingungen unseres Landes angebaut
werdcll konnen, dic Tentuhel sind und die Moglichkcit allbieten, durch Erzeugung in der Form
'Ion Dicksirup, in dem cigcntlichen Nahnmgsmittelverbrauch ader in verschiedenen Rezepte
van landwirtschaitlichen Erzeugnissen Verwendung zu fînden.

HCT04HHKH PACTHTEnbHOfO CNPb~ EOfATNE
CnA.llKHMH BElILECTBAMH

Pe31O.MC

B pa60Te npIIBoJJ;SlTCH pesyJlbTaTbI nCCJIc)J;oB<tHHii, npOBo;1J;IIDUJllXCtI B 1982-1983 rr.
II KacaBwnXCH ;rJ;HHai\1HKII HaKOllJleHH51 c)Jap;KIIX I3cw;eCTB Il cTc6JI51XHeKOTQPblX COpTOB II rIIG
pIIP;OB caxapHorO capro II KyKypyabI (1982-1983 rr.) Il B KJIy6HHx TonlIHaM6ypa (1983 r.).
HsyqaJlHCb l{aK ypo)KaH paCTHTeJIhHOrO Chlpb51 TIOCRe y6opKII, TaK JI aKTHBHOrO pacTemJll no
JlyqeHHorO B peayJIbTaTe COpTllpoBlm. ltIcCJIe.!.J;oBauHH npoBo.!.J;IlJIHCb c ueJIbIO Bbl51BJICHIl51 paCTH-.
TeJIbHbIX HCŢOqllll]{OB C BbIBOl<H:M ca:n;epIJ\aHllcM CJIa;rI;KUx Bell.J,eCTB, npHro;rJ;hIHx ;1J;JUI BbIpaW;H
BaHH5i B nOtIBe!lHa-KJIHMaTllllCcKHx yCJIOBIHIX PYlllbIHIIII, 3IWHOM]ltIeCKll BblrO;1J;HblX II Moryw;nx
6bITb nepcpa60TaHHbIMH B Bu;1I;e IWlIueHTPllpOBal-lHorO cnpona, npc,!I;HaaHatIcHHOrO gJUI npQ}1.o
BOJIbCTBCHHoro nOTpec.n.cHH51 B 9TOii <popMe, IIJIn )I{e HCna.Tlb30BaHbl ·B peuenTax pa3JIIltIHhlX
ceJIbcKos51ilcTBCHHbIx npoBo}1.0BOJlbCTBCHHhIx npo)J;yJ<'TOB.
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INFLUENŢA GRADULUI DE DEMINERALIZARE'
ŞI A PH-ULUI ASUPRA REŢINERII BETAINEI

PE CATIONITUL VIONIT CS-3

C. POPA·

Se tratea3ă o diagramă. pentru stabilirea gradului de dcmi~

ncmlizare şi u pH-ului la recuperarea betainei din melaf>ă folosind
catiouitul VIONIT CS-J.

Din cauza blocării parţiale a capacităţii de schimb a cationitului de
către cationii anorganici, in procedeele clasice de separare a betainei din
melasă, randamentul de utilizare a răşinii este foarte scăzut. Mărirea gradu
lui de demineralizare determină, deci, mărirea gradului de utilizare a. capa
cităţii de schimb a cationitului, dar in acelaşi timp măreşte consumul de
energie electrică la electrodializor.

In afară de gradul de demineralizare, un alt factor care p~ezinn, influ
enţă asupra randamentului de reţinere a betainei pe cationit este pH-ul.

Pentru stabilirea unui regim de lucru economic din punctul de vedere
al utilizării capacităţii de schimb a răşinii şi al consumului de energie elec
trică la electrodializă, este necesară alegerea judicioasă a valorilor pH-ului
şi a gradului de demineralizare. .

Gradul de. demineralizare s-a exprimat prin raportul diutre couţinutul

de catioui şi conţinutul de betaină. Cu cit acest raport este mai mic, cu atit
partea din capacitate" totală de schimb ionic blocată de cationii anorganici
este mai mică şi deci posibilităţile de reţinere a betainei sînt mai mari.

Deoarece conţinuh~l de K+ + Na+' + CaH reprezintă 96,9% din conţi
nutul de cationi anorganici, gradul de demineralizare a fost exprimat prin
raportul CjB = (Na + K + Ca)/betaină.

Pentru experimentări s-a folosit, cationitul CS-3 care are cea mai mare
capacitate de reţinere a betainei - 155 mg/g (P o pa, 1980).

Soluţia de melasă a fost electrodializată pină la valori ale raportului
C/B de 0,95; 1,54; 2,05 şi 2,65 (ceea ce'corespunde la gradele de deminerali
zare de 58%; 41%; 28,5% şi respectiv 15%). Soluţia de melasă nesupusă

electrodializei are C/B=3,16. Pentru fiecare raport CjB soluţiei de melasă

i s-a corectat pH-ulla valorile 1; 2,1; 3,2; 4,1 şi 5,1. Cele 25 probe de soluţii

de melasă astfel obţinută au fost percolate pe coloana cationică conţinind

250 mI (250 mI + 0,9 g/ml'= 225 g) cationit CS-3, lucrindu-se cu încărcarea
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;Pig:', 1,':::- Influenţa grad~lui, de demi,yeralizare asupra capacităţii
de reţinere a betainei pe cationit Vionit CS-3 la pH-ul' inf1uenfului

, " egal cu 3,2 t

Volumul Betaină Betaină
Betahlă rcţinută pe Betaină in efluent

de influent In influent in eflucnt
r3şi~la eationică in faza de e[udare

pH in faza de in faza de in 1 fază

I I
Încărcare Incărcare de spălare,

mi • • g % g %

1,0 1750 38,50 10,20 28,30 73,50 27,03 70,30
2,1 1500 33,00 11,14 21,56 65,33 20,20 61,22
3,2 1375 30,25 12,34 17,91 59,2 16,21 ,53,29
4,1 1250 27,5 12,50 15,00 51,55 13,76 50,05
5,1 1250 27,5 12,65 14,85 54',0 13,61 49,5

Volumul Betaină Betaină
Bctaină reţinuta Betaină in dluent

de infhwnt in influent in efluent
pe răşina cationică in,faza de cluare

C/B in faza de În faza de In 1 fazit

I I
încărcare înc,lrcare de spălare

mi g g ,f [0 g %

3,16 1375 30,25 12.34 17,91 59,2 16,12 53,29
2,65 1375 30,25 9,59 20,66 68,3 18,59 61,45
2,05 1500 33,00 7,85 25,15 76,2 22,63 68,58
1,54 1625 35,75 4,83 30,92 86,5 27,83 77.85
0.95 1625 35,75 1,72 31.03 95.2 30,63 85,68

Cantitatea de betaină obţinută la izolarea ei din soluţia de melasă l;:t grade ţliferite de deionizare
in eleetro~ia1izor (cantitatea de răşină 250 mI == 225 g)

volumară (specifică) de 2VfV.h. Efluentul a fost colectat in probe de 0,5 vfv
(125 mI), ceea ce corespunde la 15 minute de percolare.

Eluarea betainei reţinută pe cationit S-a făcut cu soluţie de NH,OH
4%.

Din figura 1 şi tabelul 1 se constată: la creşterea gradului de demine
ralizare (raportul efE scade), cantitatea de betaină evacuată din coloană iu
faza de spălare 1 este mai mică. Astfel la CfE = 3,16 (soluţia de melasă ne
supusă electrodializei) se elimină 'in faza de spălare 1 54,8 mgfg răşină, iar

Tabelul 2

Cantitatea de bctaină obţinută la izolarea ei din soluţia de melasă, funcţie de pH-ul soluţiei (la
CfR = 3,16; 250 mI răşină = 225 g)

Tabelul 1

la CfE = 0,95 se elimină'7,64 mgfg răşină. Reducerea cantităţii de betaină
eliminată din coloană în faza de spălare 1, determină mărirea cantităţii de
be!aină reţinută pe coloană. Astfel la CfE = 3,16 betaina reţinută pe coloa
ne reprezintă 59,2% din betaina existentă in influent, iar la CfE = 0,95
aceasta a crescut la 95,2%.

Din figura 2 şi tabelul 2 se constată că la scăderea pH-ului influentului
cantitatea de' betaină evacuată din coloană in faza de spălare 1 este mai
mică. Astfel la pH-ul inf1uentului egal cu 1, se elimină in faza de spălare 1
45,33 mgfg răşină, iar la pH 5,1 se elimină 56,22 mgfg răşină.

spălareD

Ispălare II

480 5f,0 600 min,
16 18 20 v/vr

, ,
eluare

300 ' 360 420
10 12 14

eluare, Ispălare II
~~.............-,,-.............,,,,,

>'
~.J.-.........-"-" ..... -,
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120 180 21,(J
4 6 8

60
2

iJ
O



222 C. POPA

pH 1,0

C
B

3

INFLUENŢA GRADULUI DE DEMINERALIZARE ASUPRA BETAINEI 223

,
O
O
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2 ' ;; ,

180 240' 300 360' 420' 480 540 âJO min.
6 ' Il ' io ' iz ' 14 ' 16 ' ia ' 120 'V/Vr

Fig. 3 - Influenţa pH-111ui infIuentului şi raportului elE asupra Tcţinerii betainei pe ratil]
nituI 8$-3

Fig. 2 - InflucnJa pE-ului inJluentului asupra capacităţii de'reţi+

nere ,a betainci p.c cationitul Yionit' CS~3 la raporţul CIR = 3,16
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Reducerea cantitrlţii de betaină eliminată din coloana cationic" în
.faza de spălare' I determină mărirea cantităţii de betaină reţinută pe coloană

de la 54% la pH 5,1 la 73,50% la pH 1.

Rezultă că, din punct de vedere al cantităţii de betaină reţinută pe
cationitul C5-3, există posibilitatea reducerii gradului de demineralizare,
dacă se lucrează cu valori coborîte ale pH-ului influentului. De exemplu,
capacitatea cationitului C5-3 de a reţine betaina la CIB = 1,54 (grad de
demineralizare 41 %) şi pH-ul influentului 2,1 este 87,60%, foarte apropiat"
de capacitatea de reţinere a betainei, de 86%, la soluţia de melasă cu CIB =
=.2,05 (grad de demineralizare28,5%) şi pH 1,0 (tabelul 3).

Tabelul

THE INFLUENCE OF THE DEMINERALIZATION DEGREE
AND OF THE PH - VALUE 0N THE BETAINE

RETENTION ON THE VIONIT CATION CS-3

SlImmary

'The paper presents the diagram for the de1'ermination oI tlIe demineralization degree
aud the pH-value a1' the betaine regaioll1ent iram the ll101asses using the ViOllit qtion CS-J.

INFLUENCE DU DEGRE DE DEMINERALI5ATION ET DU
PH CONCERNANT LA RETENTION DE LABETAJNE 5UR

LE CATIONITE VIONIT C5-23

Beta ina reţinută pe răşina cationic:.l C5-3, funcţie de raportul CJB şi pH-ul influentului (in%
faţă de cantit~tea de' betaină din influent)

C/B
. 1 ----. -.,,_H_.U_l_i,_,fl_U"_n_tu_lu,i -.- _

1,0 2,1 :),2 4 1 5,1

Resume

On y pr6sente un diagramme pom la dCterminatiolJ du degre de deminer!llisation e1'
du pI:! it la recuperation de la b6talne contCIll1C par la melasse' CIt utilis<:).nt le cationite
Vionit CS-J. '

3,16 73,50 65,33 59,20 54,55 54,0
2,65 78,50 73,20 66,30 63,00 62,50
2,05 86,00 80,05 76,20 74,50 73,55
1,54 90,50 87,80 86,50 83,40 84,40
0,95 96,30 95,60 95,20 95,05 95,00

v

Prin reducere'a pH-ului influentului de la 2,1 la 1,0 şi deci lucrlud cu
soluţie de melasă cu raportul CIB 2,05 In loc de 1,54, s-a realizat o' economie
de energie de 5 Wh/l.

Pentru alegerea jndicioasă a valorilor pH-ului influentului şi a gra
dului de demineralizare, a fost reprezentată grafic (fig. 3) influenţa acestor
doi factori asupra cantităţii de betaină reţinută pe cationi!.

Regimul economic de lucru, din punct de vedere al utilizrtrii capaci
tăţii de schimb a răşinii şi al consumulni de energie la electrodializă, se
obţine In punctele situate In zoha superioară a suprafeţei plane curbe, adică.

în zona valorilor mici ale pH-ului şi ale raportului CIB, respectiv în carcu
rile a, b, c şi d,
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DER EINFLU55 oIJES ENT5ALZUNG5GRAD UND DER
pHcWERTE AUF DIE RUCKGEWINUNG DER BETAINE MIT

KATIONENAU5TAU5CHER VIONIT C5-3

Z lIsammcnfasst/ltg

Fur eine gute Riickgcw"inung der Betaine auf dell1 Kationcnaus1'auscher CS~J, sind
wichig in 5konomischen I:!insicht ldeine pH-werte des Influents und des Verhăltrises Mengc
Kaţiollen/Menge Bctaine. '

BJH15IHHE CTEI1EHH LlEMHHEPAJIH3All,HH H BEJIWIHHbI
pH HA 3ALlEP)l(AHHE J3ETAHHA HA KATHOHHTE'

VIONIT C5-3

PC310Ate

Pa3pa6aTbIBaeTC51 ;rJ;uarpaMMa ;rJ;JUI yCTaUOBJIcmm CTeneHH ;n;el>umepaJIlIBaUHII II BCJIli411HbI
pH npu peKynepaUHII 6eTaHlla H3 naTORIi c nDMOIll,bIO I(aTHOHIlTa VIONIT CS-3.



. LUC~ARI şTnNŢIFICE, SFECLA. ŞI ZAHAR. 1904. VOI;... Xur

STABILffiEA REGIMULUI DE LUCRU OPTIM
LA ELECTRODIALIZA MELASEI, IN VEDEREA

RECUPERARII BETAINEI ŞI ACIDULUI
L-PffiOLIDONCARBOXILIC (APC)

C POPA

Se stabilesc condiţiile de l1.1CTU la electroi:1ializa pentru deio
J;izurea ~olu1'ici ele mc]a~[l, asUcl încît pierderile ele bdain[l şi

APe Stl fie minime. Hezultrl următoarele variante posibile d9 lucru
In electror\iali.dl: la pH 5,8 cantîtateac1e. APe rămasă. in mclasll
este 98°;'" iar cantitatea de betain[t este de 90,59% la 15 V şi 62,"l0%
la 35 V; la pH 10 cantitatea ele APC rămaslt -în soluţia de melasil
este 55-58%, iar cantitatea de betaină este 84-95%; gradul de
demilleralizare este 70- 73% la consumul optim de curent electric
de 2 A.h/l.· Deci, peI1tru a avea pierderi minime de APC şi betaiuă
este necesar ca pE-ul soluţiei de melasrl Srt.sc menţină aproximativ
5,8, tensiunea la bornele electrodializatorului de 15 V iar gradul
de demineralizarc de 70-73(%.

Dintre componenţii lnelasei, în vederea recuperării industriale, pre
zintă importanţă zahărul, betaina şi acidul glntamic .

. Datorită conţinntului ridicat în betaină (3-6,4%), melasa este ma
teria primă cel mai mnlt folosită pentru obţinerea acesteia (H a n g y a 1,
Radics, 1959; Knbadinow, 1974; Litvac, Grivteva,
1963). Din totalnl de 49 procedee descrise de literatnră, 20 procedee', adică
39,5%, folosesc ca materie primă melasa (P o p a, 1980).

în procesnl de fabricare al zahărnlni, acidnl glutamic, aflat în sfeclă
snb formă de L-glutamină, se transformă în cea mai mare parte (cca 90%)
în acid L-pirolidoncarboxilic (M ele s k o, Ego r o v, 1962). conţinnfnl

acestnia în melasă fiind de 0,6-5% (1 I ies c n, 1968; MeI e Ş k o,
Ego r o v, 1982).' . .

Una dintre aplicaţiile electrodializei cn membrane schimbătoare de
ioni .în industria zahărului este valorificarea superioară a Ip.elasei prin re
cuperarea zahărului concomitent 'Cu recuperarea, atît a acidului glutamic,
ce are un rol important în metabolismul azotului şi în detoxicârea organis~

mului, cît şi a betainei, considerată în prezent cel mai bun donator de grupe
metil şi deci un component foarte necesar producţiei de nutreţuri furaj ere.

Separarea celor trei componente se face astfel; betaina este reţinntă

pe cationit puternic acid şi eluată cu NH,OH 4%; acidnl L-pirolidoncar-
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;15 V. "
o } Elorhidro/ de betaină trecut
;. prin membrona co/Jomcâ
: } C/orhidral de bela/nii rămas
of in Camera III

5V

"}C(lnlilatea de acid
: t -piro~d.0"Wfb(uilic

romaso In camera /11

. }fanMJJhu de acid .
o l-Plro.lidoncorooxil/C'
• trf'(:ută prin membro
>( {lele rotiqn/cg;i

omOnlre

REGIMUL OPTIM DE LUCRU LA ELECTRODIALIZA MELASEî

Fig. 2 - Migrarea acidului L-pirolidoncarboxilic şi 'hctainci, in 'funcţie de tensiune şi pH-1l1
\ diluantului'

ţinut 'de acid glutamic (după hidroliza acidului L-pirol~doncarboxilic).. de
2,95% faţă de masa melasei iniţiale, resp,;;ctI::,"1 ,086% faţa de m~sa soluţIe!.
Solutia de..nielasă·a ·fost electrodlalrzata pllla la gradul de delOlllzare de
70%: în fiecare din cele două circuite de concentnit s-au introdus cîte 1 litru
de solutie de NaeI O,IN.

în' diluat şi în,concentrat s-a d:terminat ~onţinutuAI de ~cid glutamic
după hidroliză. Deci, în acest conţlllut este lllclus atIt aCldul glutamic
liber, cît şi cel provenit din ·hidroliza acidului APC. '
. în figura 2 se redă direcţi"de migrare şi cantităţilede. APCtrecnt,e p~i'.:
membrana anionică (în. camera II) ŞI cele trecute.,pnll :rq.embr:~na_catlOn~~,a

. (în camera IV), funcţie de pH-?1 soluţiei qin camer~ !I! ş~ de tensiunea
aplicată la. bornele electrodlalrzorulUl. Aceste cantItaţl,Slllt expnmqte
în % faţă de cantitatea de acid glntamic (liber şi sub formă de APC) introd.use
~n camera, III ,cu ,s?luţia de mel~să. " : 1." •

Din figura 2 re}u1tă:

. - la pH 5,8 cantitatea de APC trecută prin _membrane este minimă

(0,25-0,42% prin membranele anlOnlce, 1,36-1,9:1% pnn cele catlOn1ce).
Cantitatea de APC migrată scade cind tensiunea de la bornele eleetrodIalr
zorului 'este mai mică;

- la scăderea pH-ului, cantitatea de APC hecută prin membr:rl:a
cationică creste, mult 'mai intens decît cea trecută pnn membrana anlODlca,
La pH 1,1 c~r:titat~a trecută prin mem~rana cationică este 41%0 la 15 V ş~
48% la 35 Vi Iar prlll membrana amomca este 1,33% .Ia 35 V ŞI I/,o la .15 V:

- la pH-ul 5,8 cantitatea de AP"C t~ecutrl pnn membra?,: anlOn.lc~
creşte mult mai intens decît cea trecuta pnn membrana catlOlllca. Aceasta<.-!

6 -i~

'--::L,~

'r--'--'-
. . V,--,t'·
'--._~_.-

A

1. Migrarea acidului L~pirolidoncarboxilic.(,APe)

Sensul de migrare (trecerea prin membrana ,~nionică sau ~ationică)

a acidului glutamic şi L-pirolidoncarboxilic depinde de pH-ul dl';' camera
de diluat. iar cantitatea de substanţel mIgrată deplllde de densItatea de
curent respectiv de tcnsiunea aplicată la electrozi. Pentru stabilirea acestor
dependenţe s-a utilizat iustalaţi~ deeleetrodializ~cu montajul din fişura 1,
avind următoarele circuite: I-Clrcult de "dIluat (solutIa de melasa) prlll
cam~ra III; 2-cÎrcuite de "concentrat" (soluţia ce preia' cationii şi anionii
din rirelasă) separate pentru camerele II şi.IV; 2 circuite pentru camera
eleetrozilor, separat pentru anolit şi catolit. In vasul 5 se poate regla pH-ul
diluatului" cu solutie de NaOH u/5 sau HCI n/5.

" În circuitul diluatului s-au introdus' 5 I soluţie de melasă de 30"Bx
decolorată prin cărbune activ'şi prin răşină anionică ATA-2, avind un con-

boxilic este reţinut pe un anionit puternic bazic şieluat cu N~OH .4'Y~ ;
zaharoza rrlmînc în efluentul coloanei anionicc. ,La procesul ~e s.chlmb IO~I~

cu retinerea betainei pe ca-tianit, cu cît cantItatea de catlOlll anorganlCl
din s~lutia de melastl. este mai 111îcă, cu atît partea din capacitatea total.ă
de schim'b iOilic blocată de cationii anorganici este mai mic'ă şi deci posibl
litătile de retinere a betainei sînt mai mari. îndepărtarealcationilor anor
gauici se po~te face prinelectrodializă urmăridu:se ca pier~erile de be
taină şi APe, prin migrarea lqr pnn luembrane sa fle 11l11l1ma. ,

Fi~. i ~,'Monfajul pentru stabilirea condiţii1o~ de migrare a acidului L - pirolidoncarboxi
lic in .procesul de electrodializă; 1-electrodializor; 2a şi 2b - ,rezervoare pentru conc~n~ratu~

din tamcre1e II şi IV; 3 şi. <1 - rezervoare pentru catoUt şi ~noht; 5 - rezerV"~r pentru dtlua;t,
6 - 'di'..rizor rlv. tensiune; 7 - biurete cu soluţii de Ha şi NaOH; 8 -=- agltator magnetIc.
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2. Migrarca bctainci

Fig. 3 ~ VaJ'Îautelc posibile pentru regimul de pH :;;i tcnsiU1lG la clcctrodializil soluţi!~; de,
melas;i .

7lr- ._._" : "-"-::!-

I !

I
v

U Solutia
de me'las~

L 1 decolorata8 G'>

..JJ tL

r

~~.2 l0 ~

. 3. Migrarea cationilor anorganici

.-
Solutia de

mr:!a.<~I~ 'dAionÎz2d5

Fig. '1 -" Schema instalaţici de clectrodializil folosiHi la ciectuarea experimclltilrilor:
1 ~ electrodializor; 2 - rczcr>lor de concentrat; 3 ~ rezer-ror de calolit; 4 _ rczerTor

de uno}H; 5 - rezef'.'or de diluat; 6 - divizor de tensiune; 7"":": amp'crmctru;

8 -'- voI tmetru

. Pentru stabilirea gradului optim de deionizare s-a realizat montajul
dm figura 4. În circuitul diluat s-a introdus solutia de melasă filtrat" in
prealabil prin strat de cărbune activ "în trei trepte' in contracurent şi deco
lorată suplimentar cu răşinft anionică ATA-2. Soluţia de melasă conţine:

Na+ 0,21%; K" 1,44%; CaH 0,08%; betaină 1,84%. Conform celor

la pH 5,8 în circuitele diluat, cantitatea de APC rămasă în camera
III este de 98%, iar cea de betaină depinde de tensiune; la 15 V rămîne

90,59% iar la 35 V numai 62,40%;
_ - la pH 10 cantităţile de APC rămase în camera III se reduc la 55-
J8'Yo' în timp ce cantităţile de betaină au crescut la 84-95%;

- rezultă că pentru a avea pierderi minime de APC şi betaină în
concentrat, este necesar ca pH-ul diluatului să se menţină cea 5,8, iar
tensiunea la bornele eleetrodializorului să fie de maxim 15 V. Consi
derînd căderea de tensiune pentru fiecare cameră de electrozi de 4 V
(P e r s c h a k şi colab., 1971) rezultă, pentru electrodializoml cu două

perechi de membrane, o cădere de tensiune de 3,5 V pe fiecare celulă

de electrodializă. "

7. 2S "/o 84,451- 8,30 % S5V

3,69 ,~!~ 94,21% z.t01- 25V

3,56 % 95,44% 1.30 % 15 v

pH:=10

Camera II A Come~a III KCamera IV
. Acid

plrolldan
carbaxilic

41-45% 55-58%
Betaină

35,50 % 35V
20.60% 25V
8,26 ro 15 v

pH=5,B

Camera III KCamera IV
Acid

Plrolidon
carboxii/c

::::98%

Betalnq

62.40 '10
77. 90 "/o
90.50%

2,10%
1,50 "/,
1,15 %

Făcînd parte din nezaharurilc cationice, în cîmpul electric betaina
tinde să migreze către'catod şi poate trece, prin membrana cat ionică.

Pentru a stabili influenţa pH-nlui şi tensiunii la borne asupra canti
tăţii de betaină trecută prin membranele cationice se foloseşte montajul
din figura 1. .

în circuitul diluat s-a introdus solutia de melasă de 30oBx, avînd
conţinutul de betaină de 1,877% asupra 'soluţiei, ceea ce' corespunde la
5,1% asupra melasei. S-a lucrat în aceleaşi coudiţii ca la studiul migrării

aeidului APe. Rezultatele analizei diluatului si celor două concentrate
sînt reprezentate grafic în figura 2, cantitatea de betaină fiind exprimat"
în % din cantitatea introdusă în camera III. Din figura 2 rezultă:

- trecerea betainei prin luembrana cationică' este puţin influenţată

de pH în domeniul pH 1 pină la pH 6,5. De la valori de pH 6,5 cantitatea
de betaină trecută prin membrană scade cînd pH-ul creşte; ,

- influenţa tensiunii este mai pronunţatădecît în cazul migrării APC.
Această influenţă se reduce mult la valori de pH în domeniul alealin (la
pH 3,2 cantitatea de betaină trecută este 8,26% la 15 V şi de 35,5% la 35 V,
iar la pH 10,1 aceste cantităţi reprezint'l 1% la 15 V şi 8,3% la 35 V;

-..o cantitatea de betain:ă trecută prin lnclnbrana anionică este cu atît
mai mică cu cît pH-ul şi tensiunea au fost mai coborite (7,25% la pH 10,1
şi 35 V; 1,1 % la pH 1,1 şi 15 V).

Tinînd cont de posibilităţile de migrare ale betainei şi APC, din fi
gura 2 rezultă următoarele variante posibile de lucru la eJcctrodializ'l (fig.3) :

creştere este accentuată pînă la pH = 7,5-7,6 după care cantîtatea trecută

tinde să se menţină constantă (36,32-39,62% la pH 7,6 şi 41,50-44,90
la pH 10,1), aceasta crescînd odată cu mărirea diferenţei de potenţial de la
bornele electrodializorului.

Camerall A
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(fig. 6) astfel: pînă la 1,7-2 Ahll consumul de curent electric creşte liniar
cu gradul de demineralizare, iar după 2 Ahll consumul creşte rapid pentru
o modificare redusă a gradului de demineralizare. Din aceste motive se
consideră ca fiind optim gradul de demineralizare de 70~73%, ceea ce co
respunde la un consum de energie de ,22 Whil şi o durată de 2 800-2 900 sll.
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Fig. 6 - Consumul de c'urent eli.::ctric şi energie şi durata de clectrodializă în
dependenţă de_ gradul de dClllineralizare
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prezentate mai sus, la eleetrodializă s-a mentinut in circuitul diluat pH-ul
o,~'5,Ş şi tensiunea la borne de 15 V. ,S-a lncrat'cu viteJ;a de circulaţie0,65 mis
si densitatea de curent 150-170 A.m-2 • Cantitatea de!" solutie ,eleetrodia
iizată a fost 'de 1,606 lih. La circuitul concentrat, s-a ~ecirc~lat,soluţia de
NaeI O,OIN, raportul dintre diluat şi'concentrat fiind de 4 : 1. "

'Modi~lcareacompoziţiei diluatuhli, este în funcţie de consumul de
.' " 1 .; - ,) .. , " ,- ~ __ ',o _' _'_,_~

curent clectnc ŞI este reprezentată, în figur:" 5. Gradul de îndepărtare al
cationilor, a fost exprimat prin raportnI C/E -, (Na +. K + Ca)/betaiJili":
Din figura 5 rezu1tă"că pîn" la un conSUm de 2, A hll, raportul C/E scade
intens, iar conţinutul de betaină se modifică 'foarte puţin, după care curba
C/E îşi reduce panta în timp ce pierderile de betaină cresc.' Aceasta 'impune
valoarea consumului de curent electric de 2 Ahil. Aceasta este continuată

de corelaţia dintre consumul de curent electric şi gradul de demineralizare

Fig. 5-Modificarea conţinutului de Na+, I{+, Co.++, bctaintt şi a raportului elE ţn procesul
de electrodializă
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ESTABLISHivIENT OF THE OPTIMAL WORKING REGIME
AT THE MOLASSES ELECTRODIALYSIS IN ORDER TO REGAIN

THE BETAINE AND TfIE L-PIROLIDON CARBOXYLIC
ACID (PCA)

Summary

The working conditiollS at the elcctrodialysis for the deiollization of the molas~s so·
lution arc establishcd in arder ta reduce to the minimum tho 1059 of betaine and PCA. Ţlle

foIlo1Ning possible variants for tim use of electrodialysis arc: at a pH - valuD of 5.8 the
PCA quantity leit in molasses is 98% aud t110 bctaine quantity is 90.59% ai, 15 V aud
62.40% at 35 V; at tlIe 10 pIi:; tile PCA quantity leit in the molasses is 55-58% aud tho
betaine is 84-95%; the demine'ral1zation dcgree 'is 70-73% at tlle optimal current consump
tiou of 2 A. h/l; thercfore, in arder to get minimal betaine aud PCA losses it is nccessary
to maintail1 the pH of thc molasses at about 5.8. thc ek"Ctrodialyscr tcnsion at ,1'5 V aud
the deminemlization degree at 70-73%.

LES CONDITIONS OPTIi'lLALES DE TRAVAIL AL'ELJ':CTRO
DIALYSE DE LA MELASSE POUR OBTENIR DE LA BETAîNE

ET DE L'ACIDE LcPIROLIDONCARBOXILIQUE (APC)

Resume

an a ctabli les conditions optimales de travail il l'electrodialysc pour la dcsionisatiol1
de la solutiol1 de mellasse il tel point que les perte;> de betaiue el APC soient minirnales.

On obticnt les variantes snivantcs possiblcs de travail il 1'eIectrodialysc:
- iL un pH 5,0 la quantite de APC restea dans la mellassc est de 98% et la qllUn

bte de betaYne est de 90,59% il 15 V et de 62,40% il 35 V;
- a un pH 10 la quantit6 dc APC restec dans la m611asse est de 55-58';;) et la

quantite de betainc c'st dt( 84-95%;
- le dcgre de dc.m~neralisation est de 70-73% pour 2 A,h/!.
Donc, pour avoir des pertes minimales, de APe et de betaYne, il est nccessairc que le

pH de la $olution de mellassc se mainticnnc approximativemeut il 5,8 que la tension '-lUX

bornes de l'eU:ctrodialyscllf soit,de 15 V ct le degre de desionisation soit de 70-73%

BESTIMMUNGDES OPTI)YIAj,-EN ARBEITSREGIMES AN DER
ELEKTRODIALYSE DER MELASSE FOR DIE RUCKGEWINUNG
DER BETAIN UND L-PIROLIDONCARBOXILICSĂURE (PCS)

ZJlsammenJasS~tHg

In der Arbeit wllrdcn dic Arbeitsbcdingungen fiir clic Dcionisierung der Melassc be
stimm.t, 50 dafi' dic Bctain- und PCS-Verlustc minimal sein sollcn. Folgcndc ArbeitsvariantelJ
an Elektrodialyse sind m6gEch: an cincm pH~'Vert von 5,8 clic in dcr Mclasse gehliebcnc
PCS-Quantitiit ist 98% uud dic Bctainqllantitiit ist 90,59% an 15 V und 62,40% an 35 V;
an dem pH 10 dic in der Melasse gcblichcllc PCS-Quantit5.t i:;t 55-58%, wăhrend die Be
tain 84-95l};) ist; das Entmincra1isicrungsgrad ist zwischen 70 und 73'11} an einon10ptimalcn

Stronwerbrauch von 2 A.h./I. -AIso, un minimalc Betain_und PCS-Vcrlustc zn haban. mup
Jl1aIl dcn pH_\Vert der Melasse~bei ~l.gef~~r 5,8 dic Spanfluug an den KlclllmcIl'der Elcktro
dialysator bei 15 V uud das I~ntm1tlerallSlernngsg~a.dbei 70-73% behaltcu.

YCTAHOBJIEHHE OnTHMAJIbHOrO PE)I(HMA PAEOTbI
nPH 3JIE KTPO.ll:HAJIH3E nATOKI1 C IJ,EJIblO PE KynE
PAIJ,HH EETAHHA H L - nI1POJII1.ll:0HKAPEOKCI1JIOBOB

KI1CJIOTbI

Pe3IQAtc

,
YCTaHaBJlIIBatOTCH YCJlOBIHI paOOTbI npn 3JICf{TPQll;lfaJIH3e ;!l;JIfI ;IJ;eUOIl1l3aUIIH naTOqHOrO

paCTBOpa> C UCJIblO CHlDI:CCHlHI AO MlUHlMyM:l nOTepb 6eTaHua l'eL· nnpOJIH)l;OIIKap6oKcHJI060H \

ImCJIOrbf. EbIJIH BhlflBJlOHhI CJIc,JI;ylOLU,nc B03i1l0>KHhle napnaHTbl pa60Thl npH 3JIeKTpOAHtlJlIl3e;
UPI:! pH=5,8, KOJIUtIeCTBO DKK ocmlOl..IJ,ceca B ,fJaTol\e paBlIReTcfI 98%, a KOJIUqCCTBO oCTallua
- 90,59% UpII 1.5 U II 62,40% Upll 35 B; OpH pH paBHQM 10, KOJlII'ICC1'BO oCTaBliicucH B na

TOlfHOM paCTnOpe fIKI{ paDIlHeTC5I 55,58'%, a KOJI[ilICCTBO 6eTanua -70-73% npu ,0DTUlllaJ1bHOM
pacxo;Ue 3JICKTpll'ICCI{ofO TORa B 2 a - qac!JI. TaJ(IIM 06pa30M, ).J;JIH Mal{CIIMaJIhUOrO CnmKeBlHI

IIOTepb flKK II 6crallHa, HcooxoD;HMO pH naTo'-HlOrO pacTBopa. nOm:r;ep>KIIBaTb nplI/llCpUO Ha ypOD
HC 5,8, llanpH>KCHlle ua KJICMM<lX 3J1ClnpOAUamJ3mopa Ha YPOBI1C 15 B, a CTeneBb p:eMIIHepa
''.IIi3aUUII Ha ypoBHc 70-73%_
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o REEXAMINARE STATISTICĂ A INTERFERENŢELOR

îN DETERMINAREA CALCIULUI PRIN SPECTROMETRIE
DE ABSORBŢIE ATOMICĂ îN FLACĂRA

DE AER/ACETILENĂ.(II)

D.I. SERACU

Lucrarea se ocupă de o reexaminare statisticii a interferen
telor> care apar la analiza caIeiului (Ca) prin spectrometrie de ab
sorbţie atomică (AA5)- în flacăra de aer/acetilcllrt, fărrt adaos de
reactivi cafe impiedic;ă muscarea analitului.

Prin prelucrarea datelor experimentale se demonstrează dt
in condiţiile de lucru prezentate, interfcrenţa'fosforuluieste nesem
nificativă. Se demonstrcazrl, Însă, o interferenţă puternie semnifi
cativă datorată azatului I\:jeldahl şi a celui nitric din proba iniţială.

Prin ecuaţia de regresie mllltipHi calculată se obţine un coeficient
multiplu de determinaţieR 2 = 0,78690.

Metoda preconizată, in cazul în care analistul nu dispune
de reactiv'i spectraU-puri, este de a se citi soluţia de analizat, iar
la rezultatul obţinut să se adauge un coeficien.t de; corecţie (~Ca

calculat din conţinutul iniţial aţ probei în azot Kjeldahl şi nitrie)

Din literatura de specialitate se cunoaşte că la determinarea calcin
lui prin spectrometrie de absorbţie atomică (AAS) , în flacăra de aer/C,R
apar o serie de interferenţe datorate : Al; Be; P; Si; S; Ti şi Zr. Aces
fenomen poate fi preintimpinat prin adăugarea in soluţia de analizat a
unei sări de Sr'+, saU La3+, într-o cantitate de 0,2% (g/v) , sau prin schim
barea flăcării cu una mai caldă (N,O/C,R,), dar în acest caz, pentru preîn
timpinarea ionizării se adaugă o sare de potasiu, 0,1% (g/v)l-4.

Ambele metode aduc după sine pericolul contaminării probei datorită

introducerii de reactivi străini; în general se folosesc reactivi de puritate
spectrală 1-3 .

Lucrarea de faţă se ocupă de inlocuirea adaosului de reactivi străini

cu' un algoritm de calcul luînd în considerare ceilalţi analiţi existenţi în
proba iniţială.

MATERIAL ŞI METODĂ

Probele de plante de griu, în prima fază de vegetaţie, au fost uscate,
măcinate şi împărţite in două serii paralele. Una din ele a fost minerali
zaU prin metoda umedă (R2SO,/RClO,)l", pe cînd cealaltă serie a fost



1 _ Corelaţia dintre cantitatea de calciu detern~inatu în p:czenţa şi in absenţa
Fig. stronţiului, la probele mineralizate (a) ŞI cele calclllate (b)
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Semnîficaţie

*** (P~O, 1%)
*** (P=O,l%l
*** (P=O;l0/0)

{P~ 10%)

0,8012
0,7190
0,7918
0,1110
0,1150
0,2994
0,3008
0,1620

Coeficient
de corelaţie (r)

A CALCIULUI PRIN SPECTRQMETRIE DE ABSORBŢIE ATOMIcA

Tabelul 1

Coefieienţii de corelaţie dintre Ca şi -ananţii insoţitori din proba iniţială

REZULTATE OBŢINUTE

ele două serii paralele de soluţii au fost împărţite la rîndul
lor în al e două serii paralele. La jumătate din aceste ultime două serii
's-a adăugat 0,2% sulfat de stronţiu.

Gele,:p'atru 'serii de soluţii au fost pulverizate în flaeăra unui specto- /
metru de absorbţie atomică tip AAS-IN (RDG), Sursa de radiaţie a fost
un tub cu catod scobit, de Ca (CarI Zeiss Jena). alimentat la 7,5 mA. S-a
folosit radiatia de rezonantă de la 422,7 nm, cu o diafragmă de 0,3 mm,
bandă spectrală 0,45 nm,' utilizînd la acetilenă 8,3 dm' . min-', 'iar la
aer, un debit de 1,7 dm' 'min-l

Etaloanele au fost astfel pregătite încît matricile lor să fie cît mai
aproape de ale probelor.

într-o lucrare anterioară au fost prezentate rezultatele studiului co
relaţiei dintre cantitatea reală de calciu şi' cea găsită la citirea dintr-o so
luţie fără adaos de agent de eliberare (SI2+)', S-a demonstrat că există

o corelatie distinct semnificativă Î11tre cele 'două cantităti de Ca, dar ecu
aţia de 'regresie este depende':'tă de modul de prelucrar~ a probelor. Con
cluzia ce a fost trasă era că, pentru un anumit tip de probă, pentru condiţii

de lucru bine determinate, se poate calcula o ecuaţie de regresie cu ajutorul
căreia să se poată face corecţia citirilor de Ca pri]J AAS în flacăra de aerl
jC2H2 , fără a mai fi necesar adaosul de reactivi pentru preîntîmpinarea
mascărilor (fig. 1). .

în prezenta lucrare se prezintă rezultatele studiului privind corelaţia

dintre cantitatea de calciu mascată şi elementele însoţitoare din proba ini
ţială.

Corelaţia dintre'; Ca (notat astfel ca diferenţa dintre cantitatea reală

de Ca şi cea găsită în absenţa agentului de demascare) şi analiţii însoţitori

din proba iniţială este prezentată în tabelul 1.

6. Ca/analit .

~Ca/NK (a;l:ot Kjeldahl)
6.CajNNoa (azot nitrie)
ÂCajNK + N NOa
D.CajP
D.CajCu
D.Ca/Zn
D.CajMn

, D.CajFe

0,6
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Dacă rezultatul este exprimat în procente din cantitatea totală de
Ca a probei, se obţin coeficienţii de corelaţie asemănători.

Pentru fiecare corelaţie semnificativă găsită: a fost calcnlată ecuaţia

de regresie (tabelul 2, fig. 2 a-h) .
Din datele prezentate în tabelele 1 şi 2 rezuJ(ă că există o corelaţie

distinct semnificativă intre cantitatea de calciu mascată (L\.Ca) şi formele
de azot diu proba iniţială, clar nesemnificativ" privind conţinutul de fosfor
al probei.
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Tabelul 2

Ecuaţiile de regresie rispunzătoare de mascarea Ca în flacăra de aerjC.iHa

flCajNK -0,09300 +0,07190 .u (P~0,1%)

'6.Ca/NNOa +0,0314t +0,14010 u • (p=0, t%)
t.Ca/NK+NNo, -0,01790 +0,04059 .u (P~O, 1%)

l!.Ca/P -0,03490 +0,4 t63 - -
6.Ca%/NK -28,5892 + 19,8630 *** (P~O,I%)

.6.Ca%/NNOa _2,6632 +42,5039 ... (P~0,1%)

LiCa%/NK+NNOa ~ 10,6122 + 11,8635 ... (P~O, 1%)

6.Ca%lJ.' -10,3573 + 108,9140 - -

Coclicienţii cctmţici de regrcsie

Semnificaţia

b,j,o
.6. C<I{analit

o

'" -
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• "', tJ
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'" '" '" '" - ~

• 8'
• 0<;1.
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Coeficienţii de determinaţie (1") inclică faptnl că azotul în cele două

forme analizate este răspunzător cu peste 50% de mascarea calciului în AAS,
în condiţiile prezentate de lucru. Văzînd aceasta, s-a calculat ecuaţia mul
tiplă de regresie (cu ajutorul multiplicatorilor lui Gauss, prin metoda pres
eudată a lui Doolittle'):

Y = bo + b,X, + b,X2 + b,2X 12 (1)

unde, Y = L\.Ca ;

b, = coefieienţii ecuaţiei de regresie;

X, = azotul Kjeldahl;

X 2 = azatul nitric;

Xl' ~ interacţiunea celor două forme de azot.

S-a obţinut următoarea ecuaţie:

Y = -0,0276 + 0,0378X, + 0,00520X2 + 0,0161X12 (2)
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Suprafaţa de răspuns a ecuaţiei este redată in figura 3. Coeficientul
de regresie multiplă este R = 0,8871 (P = ,0,1 %),
. Ecuaţia de regresie multiplă (2, fig. 3) arată că azotul Kjeldahl şi

cel nitric, împreună cu interacţiunealor sînt răspunzătoricu cca 80% (R2 =
= 0,7869) de mascarea calciului 1n AAS.

Pţntru a calcula ponderea cu care interferă cele două for'me de azot,
a fost calculată varianţa regresiei multiple :(tabelul 3),' după D prealabilă
standardizare a coeficienţilor b, ai ecuaţiei (2) după, formula:

I
FjScmnif.

(P%tI MQ
,

GL
1

_ piSPyi 11 S_I_,"~d_"'_d_iz.a_t_' ,----

rei %

Analiza varianţei regreslei multiple divizată pe efecte

sQ

S-a,u obţinut următoarele valori (fig. 4):'

Factor

X1 1/ "" O
~

, , 4135
~ t'...;

'= t:-..
c:i

f:t= 0,0225'" X2 Y~ ~

'------- 1r, =0,4616

$"" O-
c:i "-

.f3"" 0,3
672'" Cl'>

t: ce
00
a-

X12 r.
~

.Fig. 1 - 'Diagrama crdlor do inHuenţă a interferenţelor (diagrama "Path")

Tabelul 3

Din tabelul 3' reiese clar că cel mai puternic efect îl are azotul de tip
Kjeldahl (40,4%), iar cel mai slab, azotulnitric (2,4%). , .

Văzînd cele de mai sus, s-a trecut la calcularea efectelor d,re~te ţ'

a celor comune, prin descompunerea coeficientului multiplu de determmaţle

(R2) , după cum este ind.icat în tab,elul .4., . ',,
Din acest tabel reIese clar ca eXIsta un efect deosebIt de putermc:

datorat unui factor' de ordinul al II-lea, de tipul XIX2 , rezultat ce oblrqa
ca în testărîle viitoare să se încerce calculul unei ecuaţii multiple de regresle
de ordinul II, pentru o d'eterminaţie mai bună. , ..

Prin datele prezentate în tabelul 4 se arată că, cu ajutorul ecuaţlel

multiple de regresie prezentate, (2) se poate explica 78,7% d~n efecotul de
mascare a calciului în flacăra de aerjC2H" dar nu se explIca 21,310 dm
fenomen.

Total 0,0412 1 100 n-I~ 15
Regresie ._ , O!O2799 R'=0,7869 78,7 k~3' 0,009329
Efecte:

pl-rlll=O,40397 40,4 1N-Kjelcl . 0,01435
N~nitro 0,00086 p~rYll=O,02405 2,4 1
N-total 0,01278 PllrYfJ=O,35888 35,9 1

0,00143Abatere 0,01321 l-R'~0,213I, 21!3 12 6,5056 ,
(O; 1%1.

(3)P '-'b'V SQ,f- i --
SQy

o.t5

O,to

o
Fig. 3 - Suprafaţa de răspuns a ecuaţiei multiple de regresie,
reprezentînd cautitatea de calciu mascată, in funcţie 'de conti-

, ,
nntul probelor în azot Kjeldahl şi nitric

I
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Eh:cte directe ''Şi comune

Tabelul 1

Descompunerea coeficientului multiplu de determinaţic pe cfecte directe şi comune

, ,,- pure :.reagents, ilie proposed mct
rrelâtion coi.illicien± -{-ACa), 'that is
onteul of :t:he :solution.

Summai'j-'

',Vi.ih'ilîe<Statistioal,ree-~amina:tiollof the intenerences appeaTed €\t ilie
ic ahsorption spectT'ome:tţy-:(AAS),in airlacetylenc'flallle :without

',qg ,df the, analy;te.
emonstrates~that,in ",the 'p1'esented worldng oondi

. niiican±. But, it is --aIso deUlOnstrated, 'tlui.t
the j~jeldahl 'and ,uitric llitrogen irolU the

ll-eqnation;a mtiltip'le determinatioll cod:fi-
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CONCLUZII

Componcnt

1. La reevaluarea statistică a interferentelor in analiza calciului prin
AAS, în flacăra de aer/C,R" pe probe de pla~te de grîu, în prima fază de
vegetaţie, în condiţiile de lucru prezentate, interferenţa Ca/P'~' este ne~

semnificativă. -

2. S~a demonstrat însă, existenta unei interferente puternice, distinct
semnificative, nesemnalată pî'nă în 'prezent în literatura de specialitate,
datorată azotului Kjeldahl şi (mai puţin) a celui nitrie din proba iniţială.

Cele două forme de azot au un coeficienl multiplu de determinaţie egal cu
0,78690.

3. în al doilea rînd s~a pus la punct nn algoritm de calcul ce permite
analistului evitarea adaosului de substanţe străine în probă pentru preîn
tîmpinarea interferenţelor (ec. I şi 2, fig. 3). Penlru aceasta analistul, din
cantitatea de azot Kjeldahl şi nitric găsite în proba iniţială, calculează

cantitatea de calciu mascată, ce o adaugă la cantitatea de calciu găsită prin
cihre la AAS, fflră nici un adaos de snbstanţe demascatoare. '

4. Metoda sngerată este de O deosebită importanţă Cînd analistul nu
dispune de aceste substauţe, ori ele nu sînt spectral pure, periclitînd acu
ratetea delerminării. în afară de aceasta, se rednce nnmărul de operaţii

nece~are pentru determinare (în general analizele de N-Kjeldahl şi N-nitric
sînt efectuate în mod curent la probele de .plante, deci analistnl nu trebuie
să le efectueze în plus), fapt ce contribuie'la creşterea acurateţei.

jl',(NI;)
,

0,21960 22,0p,
Efecte l',(NKO,) • p~ 0,00091 0,1directe

lX:\(NK . NNOs) -,
0,17324 17,3P,

el" 2P.lP:h:l 0,021B6 2,2
Efecte X1XS 2PIPsf13 0,34685 3{7
comune

XZX3 2P2P3r Z3 0,021127 2,4

Total, R' 0,78690 78,7

P~ 0,21310 21,3

Total general 1,00000 100,00



D. I. :SERACU

UNE REEXAMINATIQN STATISTIQUE DES INTERFERENCES
DANS LA DETERMINATION DU CALCWM PAR SPECTRO
METRIE A ABSORBTION"ATOMIQUE EN FLAMME AIR/

ACETYLENE

j\;REA CALCIUI;UI PRIN SPECTROMETRIE DE ABSORBŢIE'ATOMICA
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JUslimc

L'ouvrage a commc objet d'etude une rccxamination statistiquc des ÎntcrIerences ql1i
apparaissent â l'analyse dn calcium (Ca) par spcctometrie il a.bsorbtion atomique (AAS)
en flamme d'air/acetyk~ne, SGns suppl~me!).t~de ~,cacţifs destines it empecher de masqucr l'ana~
lyste. -. -" ' "

:Prcn<Lnt coml1le point de depart les dOHnees exp·erimcntales,·on dClllonLre que dans les
conditions de tf'l.'lail pr.csellt6es, }'illtcrfcrence du phosphore n'est pas significative. Mais,
aH dembntr:e; en"meme temps, une interference fort şignîficati',fe due [1 l'alOte·l{jeldahl et
it celui uitriquc de n~prelnc initinle. .

Le coefiicîent .rIlultiplc de detennination R~ ;-;='0,78090 cst obtţnu par l'equation mul-
tiple de regression. . '

I,.a methodc preconisee dans le cas ou l'analyste n'a. ,pas. a sa disposition des reactiIs
s'pectraux purs, corisiste dans la lecture de la solution .0, analyser, ţlt d'ai,outer au resultat
obtenu un coefficient de correlat.ion (6.Cu) calcule du contenu initial de l'epreU'Te eu azote
Kjclda:hl ct nitrique, .

STATISTISCHE UBERPRUFUNG DER INTERFERENZEN IN
KALZWMBEST~MM(iI\'G DURCH SPEKTROMETRIE MIT

ATOMABSORPTION IN LUFT-/AZETYLENFLAMlVlE

ZusammCJljassHlIg

Die ArbeH behandelt cine st.atistische DbcrprUfung der Intcrfercl17.en bei I\:alziumulla
Iyacn durch Spcktrometrie mit Atomabsorption in' Luft-!Azetyleni1amme obne Rcagenzien-

_zusatz, der ,die Analyfenmaslderung verhindert. .
Die Vemrbeitung der experimentellen Datenzeigt, -daf3 in dcn beschriebenen Arbcitsbe

dingungen, die Phosphorinterîcrenz _unhedcutend .ist. lis wird aher demonstriert, dal3eseinc
.stark, bedeutsame Interferenz gibt, die dem Ejedahl-und ,N itrikstickstoff per Ausgullgslăsung

Zli vcrdankcn 'ist. lDurch die berechnete 11ehrIachregressionsg1cichul1g erreicht man, einen
Mehrfachbcstimmungsk.oeffizicnt_ R'J. =,0,78.690.,' _

\Venn dcm Analystcn keine rein speldralen Rcagimzicn zur VetHigung:- stehcll, wird
. jolgende,:r~ilethode yen'l:endet;.111al~ li_est ~lie Zil ~naly,sicrend~_Losungab und:zu dem erlangten
Rcsllltat: setzt lUun einell KorrcLationslmefiizienteJi (~Ca) hinzu. Der Korrelationsli:oeHizient '\
wird uus dcm I\jedhal:und Nitra.testickstoUinhalt di~r, Ausgangslăsungbegerechnet.

B pa60Tc ;I"e,IJaeTcJ1 cTaTHCTU'4eCjGl.fI IlPOBCPK' ep "
ml3e IWJIbl1,HR (Ca) CnCI-:TpOMeTpn4eclm:r illCTOgoM a~O~I~IIT;!o ~1~~~~~~Ij~I~31iII~:~)I.lUIX npu aHa~
aueTllJIeHoBoM 1l.'lUMeUli 6e3 p;oGaBJlCHHH ca' ... . B B03/l:YWHO
aHaJlI-ITa. DYTefiL oupa6onUi 3Kcnepm'lel!T~JJh~~~~~;'KOTopble 6bI npemnCTBoBa..111 l\!aCIOIpOBI{e
BO,D;UBIlIeiic5I pa60Tl 1 "HTe ,h • ,aHllbIX ;lJ;Olm3hlBaeTC5I" 4TO B yC,IJOBH5I'X IlpO-

, P't'cpeI-lUHH JOc o 11 ' ..Op;Hal(O H<lJIHl1Ue CH"bHO'''' IT .. q <p P fLB.I'IllCTCH Hesua4J-1TeJlbHoH. DOKaSWBaCTCH
, .., "",OCTOOCPHOH HlITCpfhepCHUIHl np -'

Ii liliTpaTHoro asoTa n llCX01,UlOii rrp 6 C eE li onpe,IJ;CJlCHlIH aS01a IlO !\.bC,lJb;u;aJlIO
6bIJI nOJlYlJCH KpaTHhIii K03eptPnl1,lIe~ITe~M nOMOllJ,~IO BhJllllCJleHHH ypaBHCHJIH I{paTHOii perpeCClJ}f
l\or)J;a <J:HaJIlISaTo fie ac o cUJaIIHoii I\OppeJl5IUIIH l{~ = 0,78690. B TOl\! CJlY'Iac

llieHHblii MerO;U; M~*H~ np~l!l~:;~;~ ~~I~~~II~a1l-1H 411CThIMII !l CnclnpaJIhHOM OTHOillCHlUI, npe,u;JIO~
TaTy CJle,IJ;yeT ,lJ;ooaBJlHTb nonpaBollHhli-i KO:;~~BOPaHal~~a)Ta, npHtIclI-l K nc:,JlyqCHHOMY pesYJIp
HOfO co;u;epJi<aHil.H B npooe HllTpaTHoro a 'f't'HUHCHT a, BhIlJllCJICHUbIH Ha .qCHOBe lICXop;-

, 30Ta il co;u;epiKaH!UI aSOTa no lI--leToP;y !{heJlhaJl H.
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