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LUCR.I\RIŞTIINŢIFICE. SFECLA Şi ZAHAR, 1985, voI.. XIV

HIBRIZI TRIPLOIZI LA SFECLA DE ZAHAR

STANESCU Z., BADIU A. F.,GEARA v.

Experienţele efectuate pentru determinarea efectului hcteroz1s al hIbrizilor triploizi s-au analizat pe trci direcţiiprincipalc- influcnţa geno,mului formelor· parentale asupra comportării:hibrizilor tripolizi~;

- influenţa nivelului ploidic al polenizatdrului asupra productiei medii a hibri7.ilor;
- influenţa sursei de gcrmoplasmă sterilăasupra producţieimedii a hibrizilor.
în urma analizei rezultatelor de prodllcţiese remarcă faptul

că atît forma mamă androstel'ili'i cît şi forma tată polcnizatoarc
influenţeazăfoartcmultvaloarca medie a hibridului, nuatit prin
calităţile lor intrinseCi cît prin. capacitatea lor combinaUvă generahi şi specifică.tn cazul hibrizilor 3x se rcmarcă faptul că în majoritatea ca7.Urilor producţia de rădăcini este mai marc dccît aformclor parentalc, iar. conţinutnl dc zahăr este interlllcdiar. Pro
ducţia de zalu'ir capătă aceeaşi alură·. cllproducţia .de rădăcini.o altă concluzie care se desprindc esteacc('a c.i din schemelede încrucişare folositc cea mai utilă formulă este aceea. de tipul2:xlUm MSx4,;; MM F, cm'c evidenţiază cel mai pregnant ef('ctul dchcierozis;

De .. ascmenca, s~a •. evidenţiat .că .variabilitatea productivităţiibibrizilor. nu se datorcste sursei androsterile utilizate·. tn încru
cişare, cL alt9r factorI ca' : factori de mcdiu, diferenţa de capacitate
combinativă spccifidi etc.

bea .. APTEXIM ServicIul ex
port

.\

Sfecla, de zahăr, fiind o plantă aloga,tnă cu produsul principal de natură
somatică, posedă în condiţii normale un genotip carenre. în cele mai multeca,zuri o permanentă heterozigoţie. Există însă posibilităţi genetice de ridicare şi mai puternică.aproducţieid~·.·răd4cini .. şi .odată ...•... cu aceasta şi a
producţiei de zahăr, folosind metode care· au ca efect intensificarea pro·ceselorde acumulare a masei vegetative, printre care amintim poli
ploidia~ selecţia, consangvinizarea. Dar,. cea mai importantă .1Ilctodăeste obţinere2hibrizilor triploizimonogermi care posedă un efect cumulatal selecţiei, ploicliei, cons~ngvinizării şi steriIitflţii masculine.

Sfecla de zahăr are flori hermafrodite din care cauză nu se pot separacomplet fenomenele de alltogamie de cele dealogamie, ceea ce provoacămari greutăţi în dirijarea artificială a intensificării efectului heterozis.Acestdeziderat al amelioratorului s·a rezolvat prin· depistarea şi înmulţirea plan·telor cu sterilita.te m~scuIină natur~lă, apoi prin crearea de linii ·cu această
însuşire valoroasă.

Sterilitateama~ctllină, care se foloseşte în crearea soiurilor este de
natură nucleo·citoplasmatică, fiind rezultanta interacţiunii a două gene

15
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MhTERIAL. ŞI METODA

Pentru a elucida, la nUlteriallll nostru, dimep.SÎllnea efectului heterozis

la hibrizi, influenţa polenizatorului; a formei materne şi Q sllrselor degermo

plasIl1ăsterilă asupra producţiei hibr~dnlll!, folosind~,ndroşterIitatea,mono

germia .. şi poliploidia,am' ·.• luat }n calculrczultateleobţiul1te.cUil1ai ,multe

formehibride În cîmpul experimental de la Fundulea. In tabelul 1 este pre
e

zentatăintensitatea' efectului, heterazis lahihrizii triploizi .• realizată,intre2 linii

androsteriIeşi treipolenizatari> p lurigermi tctnlp loizÎ'În'compal'aţie eu fie- '

care din cele 2 Jorme parentale şi CU Hleqia lor în.ccpriveşteproducţiade

sfeclă şi de·· ,zahăr, .', precumşicoIlţinutul de '.za~ăr.

Hibrizii'realizaţi au fost ..··studiaţi anterior' ", in .. culturi ••.·co~p.arath,e î,m...

preullăcn formele parentale,detenllinÎndn_se producţia de rădăcini, de

zahăr şi "conţinutul'de," zahă r.· ... Pen.tru a. se .. d~t~nnlna .Îllfhl~nţaf?rmelor.· pa.;.

rentaleasl1pr~valorii.·. hibrizilor. triploizis~acalculatproducţia ,.fiecăreiforme

p~~entale, producţiamedie' înSllm~tău ţormelorparentale ..'şi:p rodticţiahibri_

duluLDiferenţadintreeele"'3determinăria rus Îl1'eyidenţăvaJoareafiecărui
termen de eomparatie (fig,!), . .

nucleare X şi Z cu citoplasma (S).Pentrl~ a semunifcsta sterilitatea

gameţilor muscuIi, c?lc; două gene nucleare ,care o controlează. trebuie

să fie în sVlre recesivă'.)i homo.'dgotă - decisă ocupe acelaşi locus pe cei

doi cromoz?fIli homologi.

Citoplasma{Ş) est,e omutaţiegenică, llcrturală şi se .tran,sJTIitepe,Hnie

matern,ă prezentînd o sensibilitate,gcnicăpclltru anumite alelc. Androsteri_

!itatea totală este controlqtă de genotipul, (S) 'xxzz şi se manifestă fenotipic

prin antered~cllI,oa~e:înc.hisăSallYGrde,cnpolen care, de cele maL multe

ori, rămîne în stamină sau dacăpolenizează Iluproduce, fecundare. Steri

litatea polenului, fii ud controlată de faet~rii cromozoma!i şi extra-cromo

zomali, care alcătuiesc Un sistem genetic ,unitar, este un, fenomen complex

ale căror cauze lJ,u ,au fost elucidate.

Ca~~c.ţeTlII 'dean~rosterilîtat~ fEn~ :recesiv, înmillţ~reaplantelorcare

posedă acest ~aracter,~erealizează numai prinîncrncişarea cu plante' fertile

mascnIe, dar care au'g'cnotîpul cu o constituţie 'specială. GenomuLacestor

plante denumite eonvenpona! Tip O, arc plasma normală (N) şi ,cele două

geneXşi Z,ca,recontroleazrl fertiIltatca de natură recesivă, aIeătuindgeno

tipul (N) xx;;;, spl:e deosebire de plantdei cupolen fertil cu .gen~tipul (N)

XXZZ undegeneie.X ,5i2 sint dominaute, •• '. • . .

îii lucrările de crearc~ hibrizilol'mono~ermifolosim foarte intens audro

sterilitatea citoplasmică,.deoarece'prezinHigai'4nl:,îa ridicării. ,producţiei, de

sfeclă şide zahăr la lluniycl superior. Aşa cum ,am comunicat cu altă ocazie,

hihrizii triploizi obţinllţ~ Ia noi deptL)csC, in cîmpurile experimcntale,pronucţîa

celor mai valoroasGsoitlri existente înellltură, iilmedie cu 10-;-150/0' Pe plan

monc1iaLllilJl'izii :tr~ploizi au om~l'el'ăspin(lh'e,'fiindeci
Il1

Qi valoroşi. Aceşti

hibrizi sccl'ceazăprin.·Illcrucişarea liniilor ·androstcriIe monogenne diploide

en polenizatori fertili plurigermi.
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REZULTATE ŞI DISOUŢII

Fig. 1 - Influenţa genomului fOl'mel,or pare'n;tâle asupra comportării hihrizilor
,triploizi

1. Comparînd prodncţia dc rădăcini a celor trei hibrizi obţinuţi cu 'linia
:MSJ diploid~ :şi ,cu polenizatoriiP1,P 2 şiP 3 tetraploizi,reiesecă .,' cei trei
hiRrizid~păşescJ()rm~mamă la :producţiaderădădnicu 5Ll,O ~63.20/o,depă;..

şirea maximă fiind la hibridul cu P 3 (63,2 %) şi cea minimă la hibridul cu P 1
(54,0%). Toate valorile sint foarte semnificative. Din comparaţia producţiei'

realizată de hibrizi cu cea, a: polenizat(}rilor reiese că diferenţele sInt mult
mai mici (de 3-13,7%) semnificative la P 3 şi distinct semnificative la P 2.
Producţia hibri~ilorest~lţlaimare ..şţ faţă, de producţia mecliea celor două

forme parentale cu 24,1...,-32,2 % sporurile fiind foarte' semnificative. Dife
renţele la producţia .de rădăcini intre hibrizi şi formele parent.ale dovedeşte

existenţq şi inte,n~itate:.lffectuluif heterozişJa acest tipdehibrizL
In cazul liniei l\!IS 2 producţia de rădăcini de 44,2 tjha este depăşită

de cei trei hibrizi realizaţi cu aceleaşi forme parontale P 1, P 2 şi P 3 cu spo-

ruri de 26,2-29,8% foarte semnificative. Sporul maxim de 29,8% (13,2tjha)
a fost realizat de hibridul cu polenizatorul Pl. Comparaţ.ia produc-ţieihi

brizilor cua celor 3polenizatori relevă existenţa unor sporuri de producţie

d.cnumai 2,0-:-3,3 % ; sporurineasigurate statistic. Sporuri mai mari sint rea
lizate de hibrizi hlcomparaţie cu produc"ţin medic a eelor2 părinţi, sporuri
care au valori de J3!8~16,H%.

Din aceste rezultate privind producţia derădăeini reiese superioritatea
capaciUrţiide combinare a liniei' MS1,faţă de linia,' MS 2, deşi prima linie
în starellchibridă',realizează producţii mai' scăzute decit, linia' 1\1S 2~ }Iihrizii
careuuca formărnatcrnăliniaMSlsînt superiori la producţia de rădăcini

celor care au ca formă maternă Iil1,ia lVIS 2 cu sporurÎ mai mari faţă de forma
maternă şi media cclor>2 părinţj ,Şicllsporurilnrii mici faţă de soiulpolc
riizat"or. Sporurile deproclncţie reduse şi ncasiguratc statistic ale hibriziIor
faţă de produc'ţiaunorpolcnizatori confirmăimportan1:a polenizatorului
în realizarea cantităţii de heterozis a hibridulul.

în .ee, pri\Tcşte conţinntul,dezahăI' trebuie precizat că, linii1ematerllC
avind' 1G,5 şilG,go S alI fost inferioarepolenÎzatorilor P 1, P 2şiP3 la care
conţinutulde zahăra fostele18,Uşi19,l° S. Conţinutul dezahărla hibrizil
liniei MS 1 cu cei treip()lcnizatori. a ,fost ele 17,t1·şi 17,7° S caresînt valori
-intermediare faţă de cele 2 forme parentale. Conţinutul de zahăr al hibrizilor
faţă de linia IvIS 1, este Ulai ridicat cu 5/1-7,2(10' sporul fiind semnificativ.
Faţă de 'linia l\'1S 2" conţinutul de "zahăr al hibriziIor are sporuri ele 4,7 %în
două, cazuri, spol'uriînsă. neasigurate. Conţinutul,de .zahăr al hibrizilor ,În
comparapeeu celalpolenizatorilol' este mai scăzut la, toţi hibrizii cu 3, 9~
9,7 % la hihrizii culinia MS lşi cu 6,7-8,8~~ la hibrizii cu linia MS 2.

Faţădemediaambilorpărinţ,i,difel'enţele Jaconţinutlll de, zahăr al
hibdzilor sint mai scăzute, clar În toate cazurile neasiguratcstatistic.

pcei, în cazul conţinutului de zahăr se manifestă heterozis numai Ia
hibriziiliniei MS ,,1 şi Ilumai JaţădeformamaternăMS 1. Faţă depoleniza
tqri, conl:inutulde zahăr la hibrizi apare scăzut şi datorită faptuillică pole
nizatorii .au conţinut de zahăr foarte ridicat (18,4~19,1° S).

Produe~iade zahăr care este o rezultantă a producţiei de r[ldăeini şi

a conţinutului de zahăr este de 5,97 tjha la linia MS 1 şi 7,46 tjha la lini"
MS 2. La polenizatori, producţia de zahăr este de 9,71 ~ 10,2 tjha. La hibrizii
liniei MS 1 producţia de zahăr este de 9,91-10,46 tjha, sporul cel mai mare
faţă de forma mamă fiind realizat de hibridul cu P 3 (75,2 %), urmat de hi
bridul cu P 2 (70,6 %). La hibrizii liniei MS2 cu cei trei polenizatori sporurile
faţădeproducţiaformei mamăsintmai mici ca la hibrizi liniei MS 1. Cel mai
ridicat spor este de 36%.realizat la hibridul cu PI.

Deci, ordinea de mărime a sporurilor la producţia de zahăr faţă,de for':'
mele mamă . este siIl1ilarăeuceadelapI;oducţjade rădăcini şi sint foarte
ridicate, ceea ce indică un 'efect heterozis i~tens.

Sporurile la producţ:iadezahăr ahibrizilor în comparaţie cu cea a pole
nizatorilorsÎl1,t foarte reduse ~la combina1:ÎaMSJ X P J este un minus
d~ 2,9 % şi in toate cazurile neasigurate statistic.
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Influenţanivelu!ui ploidic alPolenizaiorului asupra producţiei medii .a hihrizilo:r

Tabelul 3

Influenţa sursei. de germop!asă steriIă asnpraproducţieimedii ahibrizilor

Tabell1l 2

3,01

mie:1

0,61

1,59
1,S:l
2,57

0,61
5,50""

PI'odllctin de zahi'ir

I 6,74/ 2,59 1",07 1

,J,67
0,07

271,1
38,8

Prodllciiil de·· riidăcini

:1,87
5,1'1
7;21

1,71

PJ"lJclllcJiiJe medii
ale hihrizilol", .t/lia

Variatia intre surse

t/ha s~ s s%

S 1 44,5 40,4 36,7 37,5 38,3 I 17,3 4,15 10,85 mijlocie52 41,0 44,8 39,5 37,5 40,6 9,on 3,1 7;75 micăS 3 '12,8 43,0 41,3 42,3 42,3 /10,54 3,24 7,G7 mieăS 4 -12,4 '12,7 40,7 37,3 <10,7 18,45 4,29 10,50S 5 41,4 43,·:1 37,6
mijlocie

S
31,8 38,5 78,12 8,83 22,95 mare6 <10,1 41;7 33,7 33,5 37,5 I 18,28 4,27 11,40 mi jlocieS 7 41,4 37,1 30,Q 28,9 34,5 1100,9 10,04 29,10 mare

DL 5%
DL 1 '/0
DL 0,1 %

Fatrl de media părinţilor, sporurile realizate de hibrizi la product.ia de
zahăr:sînt dc22;o ,---~33,4~/o la hibrizii liniei MS lşil1lui reduse la hibrizÎÎ
liniei iVIS 2. Cel mai mare spor a fost realizat la hibridu! MS 1 X P 3.

Revenind laproclueţin derădăcîni·;observărocă... acelaşi hibrid a realizat
şiceanluimare proc1uC'ţie derădăciniincomparaţiecuceilalţihibrizi (59, 1t/ha')
şi cele mai mari sporuri de procll1cţ:icfa-ţă de ambii părinţi şide media pă- --=-~-:-::~~ f-_::.l~X'::":'::'2:[__+-~-=ry'.:'~'.':BC'l__-!-_._cJ_X_M_'~l__-\--__..:2::'::'..:UI;:[ _
rinţilol".Ca poienizatorP3 însă, uns-cI comportat bine cînd s-'acultivat în Sg 1 1H81 4-1;5 36,7 4,17
afarahibridăriireaIizînd indicii qarc l-au clasat pe locul2dupăPL Sg 1 1\15 2 40,'1 37,5 3;42

D~ci,iR alegcrcuJm1enizntoriIor, Ia ereareahihl'iziIortl'iploizLtrebuic Sg 2 AJS 1 41,0 39,5 ~:g~ ~:~~
să IlulmiIl considerare nncal'acten~le saleÎIlafm'u hibl'idăi'iÎ ei capaeilatca ~f~ ~::~î ~~:~ ~i,'~ 4,24 3,03
sa dea crea în .hihridpotcnţialulmaxinlde producţie. Sg3I\IS 2 '13;0 ~:~~ 3,65

Accca.5i·concluzicse impune ştIa alegerea lin iHol'M S ca fOl'me matC),Jlf;. Sg 4 MS1 ,12,4 ~~:~ 3,'10 ~:~~
L.inia )'vIS Jcareu. avutproduc-ţia de sfeclă, con'ţinutul d.e zahăr şiproduc-ţia Sg '11\'15 2 42,7 37,3 3,10 2,76
df:zahărmgÎscăzute ca linia JVIS2 s-a _comportat mai bine în stare hibridă ~: g~:~~ 41,4 37,6 3,73 3,09
cutoP polenizatorii, fa1:ăde linia l\IS 2. Sg G IH5 1 ,13,4 ~~:~ '1,37 2,87

2~Pentru stabilircacapacită'ţiicODlbiuativespecifice a formelor poleni- Sg 6 MS 2 ~~:~ 33,5 ~:~i ~::~
zatoareteţraploide s~auluat.înstudiu_28_dehibrizitriploizi-obJ:inu'ţieu-._2P0':" Sg 7 1\15 1 '11,1 30,6 :-1,.18 2,61
lenizatori diferiţi din Rllnctde vedere ploidîcşi a11ume:>tlnul tetraploid şi Sg 71\'152 37,1 ,28;9 3,30 2,08
unuL diploid,plurigermi.Hibrizii s~au studiatÎlltr-ocultllră.eomparativă L:_-x-~------'-~~~---i----=----_-L__~~--.J_-~=:'--
înec priveşte producţia derădă~inişi produeţiadep:thăr.folosind analiza 580,'1 50S,7 50,77 42,18

vari'bYJ!;'ezultatele o],ţinute,pi'czent"tein tabelu12, iese in evi<le1lţă fuptul ~ ~;:~ 5.5<. 30,3 ~:~~
că pentruprodllctiu .de rlldăcilliclifercn'ţaluediiloreeIc)l' două tipuri de hibrizi Fc

estedistincts~mnific:ltivă,Î11favoare~hibriziloreu pplenizatorlll tetraploicl, ~~ ,~,~
producţiilehibrizilprcl'ea'ţi<ClL polCllizatorut diploid fiin.d constalltma( miei. sd
De aici sugestia că hibriziitrilJloizi realizaţi. prillJolosireapolcnizatorulni
tetraploÎeloferăposibilităţimai ,'mari de exprinlareaf~no111~ilullli,hetero~is.

Analizînd' produc'ţia de zahăr, se ohservă că deşi testul F este distinct
seninificativ ,valoarea,· medie," a diferentei nu 'este·' semnificativă. Fcnomenul
se datoreşte faptului"'că pl'ocluc'ţia de 'zahăr este[)TCzultr~ntăapI"oelllcţiei
de rflclăcini (caracter cu ereditate cnmulativă) şi Ll conţinutului de zahăr

(caracter cu creditate neaditivă).în cazul analizat se poateconcluziona ca
şi pentru producţia de rădăcini că producţia ele zahăr este consLant supe-
doară încazulhibriziIot< proveniţidinîncrucişăricupolenizatortetra ploid
faţă dc cena hibrizilor cu polenizatordiploid.Esteposihil-cadiferell!:a de
productie ahibrizi1o!' .. care au' forma paternă un •• tetn.lploidsăfic creată de
supradom.illan,\:[l·. care provoacă .o .. cantitate.· de variaţie mai ..·.·marCj •. ·ca urmare
apartieiplLrii lairlcrucişareacelordouăsettui. <le eromozomialetetrapIoidului.

Cl'eareahibrIzilorlllollOgerll1i triploizi dupăaecastă nletodă(2~'''lS,ml1l'

;4xMIVI)ar fi avantajoasăpen~rll pl'oducer?u .. semiIlţei Întrlleîtpartici
parea polenizatorlllui tetraploiel care necesită multe analize citologice s.;ar
reduce lan treime;

3; flentrllcleternlinarea influenţei sursei ... dc.gerfiloplasmă .s~au .. luat< în
stucliu 7 .surse de germophlsrn[l sterilfll11 011ogerlllă .. încrucişate .. cu .2 poleni
zatori plurigernli în2repetipL~~nalizarezult~telorobţinuţeîn~ulturile

comparative ·s-aefectuat· cu ajlltorulmetodei· coeficientului de vnri~ţie. in CX
felul acesta s.;a urmărit variaţjaatÎt În interiorul sursei cît şi Între sUTse(ta.;. t
belul 3).
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S:eobserva că la nîvelul surselor, coeficientul de variaţie sO/aln ma,lo
ritatea cazurilor este in ,jur de 100/0 cu excepţia surselor 5 şi 7acăror variaţie
se poate datora diferenţei de capacitate comhinativăalor,cu'polenizatorill.

Analiza ,coeficientului de vadaţie a mediei prodlIcţii1ol;Iăhibrizii obţi
nuţidinfiecaresllrsă de germoplasmă evidenţ.iază pentru aceasta o valoare
de6,670/oconsicleratăeaIIlică~Pentru a exista o variabilitate asigurată sta
tistic datorită fenomenului "anrrlizat;coeficientul clcvaria1:ie trebuie sădcpă

şeascăvaloarea de 20 %,

Valorile ... ohţinlltene indreptăţesc să. concluziorialll că val'inliaproduc"
ţiilor medii ale bibrizihn' creaţi, folosilld annmitesursc, nu se datol'cScdHc"
l'enţelorgeuct.icealesul'selorde gel'IllOl)lasmă ei., altor cauze ca : factorilor
mezologici. capaeităţji comhinative specifice a partenerilor de incrueişare ete.

Este de aşteptat ea la o capacitate de combinare specifică egalfl,orke

sursă:de germoplasmă poate fi folosită cu rczullatcbune.
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brides~ l'il1flucncc·. du nlveau ploldique .,du .• pollinisateur ·:vers .. â.· moyenne ·.production.· des hy-

î .I'inf,lu(;nce ,de la germop~ruil11csterilevcrsla. moycnnc. productian.· dcshYbrides.
mâlc-" l~ ... ~llltc.dc lanalYs~ des. r,esultats; d.'!' laproduction,·. on 'rel11arquB .que tant la .forme-Il1crc
, . l' .fertd e; CQL~lJ1le •• Ia [Olmc:-percpoIhl1lsateuse, iniluenccntconsiderahlt;l11cnt la mo cnn

;.u e ur, d?l hyJmdc,~a,s,.tant· par leurs intrinseques .·qua1it6s, comme.par .·leur capaciteco~bina~
Ivegcnerale e~speCIJlqll? COl1ccrnnntles hybrides 3x,on .rcmnrquc qllC, .. dans. Ia. Iu art de

cas, la l?rodnetLOllcnraCIllcs csl plus gl'undc quecclJe desformrsparentalcs el lC~Qlftenu.e~

I
sucre sdc COt~nporte cu ~l1aUÎerC intcrmcdiuÎl"e.La production Cll fiuere recoltlamcmeallure comlne
a.pro uc lon·cnracIl1CS.· . .......< .

Ul~~autre .~OI1cl~lfiisn est ccl:e .• quele,~l~s. uUle schcmcdceroisentcni. estapres la formule
de ty~~ '""": mm .. AIS ~x Ax .. ~{~IF .qm, mct·· cu C\ IdeI1ce .. plus. pregnant I'eHet heterosis;
• .. llS,SI, o~ a 1~.~S Cn?~'I?CnCC qllC lu :'ariabilite du rcndcment des hyhrides n'cst pas grii.ce
a la s?~lrce mâleslcllIe utIlH;ce dans Il' crOlscmcnt muis aux nutrI' facleurs commc: le r facl
du mllIeu, la eapacit6 combînatîvc sp6l'lfique diffcremc etc. ' ." ellrs

TRIPLOIDE HYBRIDE BEI ZUCKERRUBEN
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TRIPLOID HYBRIDS IN SUGAR BEET

Summary

'fhe experiments carried out for cstablishing: t11c heterosis cUcei of triploid hybrids wcre
anaIysed by followingthree maln trcnds :

influence ofthc parental forms gel10me on thc triploidhybrid behaviour;
_ inf1uence of the pollinating ploidic Jevel 011 t11e mean yield of t11(' hyhl'id;; ;
_ inr1nence of tlIe nialc germoplasm SOUl'ce on t11e mean yield ofthehybrids.
As a consequence' of analysing thc y!eld resuUs, the fact "'as rcmar!ced that hath the

malestcrHemothcr form nnd the pollinaling father forIn affect vcry mllch th(' mcan valul' o[

tho. hybridby thl'ir. gen~ra.l aud specific cnnlbining abilily. rathcr th,-Ul h:'{ tlleir il1lrins~CqllUli
ties. As forthe byl)1"irls :~~ lbc tests rcveaJcd·. t11at, in mostcases;t1H>rootyie}rlislligIH'r t11ao
the pareotal fnrru yield and tlH~ sugar. controt. behaYc inlcrlUtdiarily~Thc.sugaryicldgctsthc

same uspects as the root oIle.
Another eonclusion .to .be drawniş tlwt Ul1lol1g the crossbrecding uscd,. thc 1l10stu,scful

formula is thetype 2xmm .II'lS:x 4~ MMF which rclcvat~s thCll1?st pregnantllcţl'rosisd[ect.
Thc tests also poinlcdout that t11e variability of tlle hybrids yil'ld is not. duc to thc 111a

lcstrrilcsource used in crossbreeding, but to ot}ler factors nstl1c enviromnental factor,thc
differcnceof specific competitivecnpacity; etc.

HYBRIDES TRIPLOlDES DE BETTERAVE A SUCRE

R~sume

Les experimcntations Qffcctuccs pom. determiner l'efrct hetcrosis des hybridcs triploîdcs

filrent amllysecs •. en trois directions cssennell~s:
l'influcncc du genomcdcsformcs-:parcntales verS le comportcJ1lcnt des try-

ploidcs.

Zusammenfassung

drci }i~;t~i~:ft~~~~~na~1~~Y~ie~~~1~1l1Ungdes Hcterosiseffcktes von triploiden Hybriden wurdell

-~~n~luss der Eltcrng:cnome nuf das VcrhaJtcn dcr triploidcnHybride .=~~llflilSS der I;loidic!;tufc des Pollcllspcnckrs auf dcn mittlcren Ertrag der fI brid.·
N qm

d
fll1ss\dc s Ursprl1n~s des sterilen Kcimplasmas auf den mittJcrcn Ertrag dll J ,;'

ac 1 ~r.{ nalvsc der. \' ersuchscr ....ebni. e ..... .... 1 . I . ... .. er Y lîl c.
i\'Iuttcrform als auch °d'~T ',';iterliche.Poll~ns sSd l;>1~l:' le~vor (aSS .sowohl dic miil1nliche sterile
flusst, nîcht so schr Hul' ~n~lItatj;,renEi~e~~~h~~le~na~I~:lcrc~IWl'rt;drrI-Iybride. sturl, beein
binationscignung, Bei elen 3x Hyhridcn I?wa~ (le H '.'j s 1l~C a ?cmCll1C u~d spcuHscllC Kom
als der An5gangsform~n,w;ihrend d"r Zuck~r"""hr . l~ )cncr-rag 111 den ~lelstcn Fiillrn griisser
trag verhicIt sich iihnlich ,vie d"r !{itb . ".t"''" ult CUlC ?lIlttclstcllung ctnualHIl. Dcr ZUclu'l"er-

E. '. ,- . cn~r rag.

~~~v~;~i~~~~~~~~~~~C~J~;~l~~~~~~rf~~~lg~ l~\~11~lI~1xz~~l~.~~,~(~n~~;~" '~\~l ~~~~. g:l~Sg~~~S~~~t~~Î~i~~toesi~~;f~~~I
Ebcnfulls gîn .... hcrlJor dass dic Va ' J Tt"t d E

dcm Ursprung d~r ~;inn1îcl~en'SlerHităt<~~~~~~;'l V •. er ~tragSPignung cler Hybridc l1icht von .
bung, die vcrsehiede~e sp"zîfîsclle Kon;bil1at" .' on an( crcn Pal,toren abhing, .Wic dic umgc-'VA-;{l-"'\. ~1J) 1- •

•. '- . .' . < lonsclgnung u.s. w. .... , ": '. f l / ''''' .......----

((itM.-fJV.AA- 4 U?Cu-<-t....p•
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ACTUALELE REALIZARI ŞI UTILIZ~RE'lLOR PRACTICA
IN TEHNOLOGIA PRODUCERII Şl PREGATIRU SEMINŢELOR

DE SFECLA DE ZAHĂR CU CALITAŢI SUPERIO'lHE

Z.STĂNESCU, A. ŞTEFĂNESCU, 1. GI-IEI'\~IAN, A. F. BADIU

HeFeruLuI face o scurUitreccre in rc"isUiacrtlîrii soii!l~ilor

'5ihibrizilol' de sfeclă ele zahflr in HOQJ[lOiu punlndu-scilli accent
deOSI,>jlit pe calilateuscminţci:ficcănJi soi şi hibrid şi modul cum
accasta influenţează ralldamenldccle produc\ic;

AstrcLconcomitt;ut CII 'Îmbumlt:lţireuyulorii tehnQlogicc::t
soiul'ilel', constant, se remarcă ocreşlerc a Yalorii:culturaIc ascmin':'
t-ci •. comerciale.

În interesul acestei categorii de ÎnmuHirc se. csidcn\iază
faplul că atit facliltateagerminatiYă;cit şi facultatea grrmillUtiYă

reală creşte liniar CII dim('usiltnilr~ seminţelor (diamelruI şi l\Il\IB)
şi că infapt.·.din t02.tc .·clusck diml'nsionnkstanclurdiwle numai
clasa de pină la3,Omm diametru posedă o facultulc germinali vă
sub STAS. . ,

l?in nna}jzii rczuHăcăîncazlli soiurilorunizoploide nlOrio~
germc; ..·monogermîuyarinză invr.rs pI'oporţjonal·.cu··M:.vIB,· dimnetrul
gIomcruIclor, facullaleagcrminali\:1 rrahl.

Dl~ aselnel1ell, se rcll1 urctl, în SazuI tuturOl'SOiul'i1or faptul că

seminţele eli 1\UIB maI mure posec1fl şi o yuloare. culturală muiridi
caLt1.· datorită puterii dc străbalcre şi ră.săririi· in cimp.

SOIURILE.DE SFECLA DE ZAHĂR ROiVIĂNEŞTI

Producerca.soiuriJordc sfeclă de ,zahăr a început în România în anul
1948 prin cre~r~adesoiuridiploideplurigenne priIlmetocla selecţiei în .masă.

Oelată.cu exţhl(ler~arnetoclci rqliploidiei şi eu plrţinercaJormelortetra
plGide, creareasoiuri/ordesfce1ădezahăr s-a axat pe acele soil1'ri ~are să. e\ri.
denţiezeeîtmaibine· efcctulheterozism:axim al triploizilor. Succesiv s,:,au
creat soiuri polipl()ide, anizoploide şirecent hibrizitriploizi pe bază deanclroc.
sterilitate. în paral~Is,:,au creat şisoiul'i diploidcsintetice, Jolosindu,:,se:ca
metodă dc.arneliorare consa ngvinizarea. . .....:. .. ... ...

în tabelu}.J sintpre~entate principalele însuşiri ale soiurilor rOillâneşti
create pînă în prezent. Se. r~marcă faptul eăîn ultima perioadă soiurile nou
create sînt monogerme, prezentînd constant o creştCl'e a fracţiei triploide
în sămînţă; precum, ,şi ° îmbunătăţire. a germinaţiei seminţei originale care
a atins valori de 85~95% în sămînţa hil:>rizilor triploizi.
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Tabelul 1 Tabelul 2

. . .. ... . 1 . ..' - 'ii'soillrilorsllhaspectul tehnologiei de producere
Pnvllldeyo uţ,Hlerclal"l···(]p]" producerea înamestee la nivelul butaşilol'

.. .'. ·t· . . . 'e'lsta aevo Uel .. c' <l ... . .... •.. ..

a SeIUIn/eI, ac < t < . ta" l)e com1)onenti,ranortul de plantul'c de 3: 1rt1. 1'1 produc"'rea separa. . 1· '... .•.. - '. d l'e} ~ .. , .. : .~ .........•...•, c.; .. <...•....• bi, ·~faz8. deJotdehibridarepcntrl1 samlllţa es 1-
(6:2)reaIIZI~ld~I:se.;.de-a .1<1 ll1

nută inc1ustnaIIzarIl., ·d· . ··t·; ·1···· . ·1'11 s,n'n"llt.0. COllleITif'Iă.
t···· 1·· .. ··;·······1 e····"'1 continutulUI e -1'1OOIZ1 "O, « ,

IHp. p~lnC}~)r.e{ CI'. eI1:fl.'practics~[l obtinut un eonţ{nut de 100 ~/~
prin realizar~a Jllbndultn ... "":. .... . '

triploizi. . ' 1 soiurilor create pe parcursul a
Privitor la perfol'IUanţcle tehnIce

J
.... al el ..

d . d l"orarese remarcă (ta Je II 2) o Qreştere liniară [l. producţIeI

~l~ r:d~~;ni~1:~C ~ producţie de eca40 t la primele soiuri .la1lll potenţia~ de

P
roductie de 70-80 t riidăcinijba .. Producţio de zohăr alb a .crescut ş1]:a

, . 'd' zeni valon de 11-12 tjha, cu un conţlllut de za larconstant, atmglIl, lupre·; .............•.... ;... ..;....... •.. . , , t
......; ; ..; .. ;;.·.. ;~' .... ··;16··' 19°·S. Cifrele maXIme. Etleacestor parametru SIn ..

bIOlogIC y.al'l!ny ;.m t r.e .,...;.;. ~rIDOnOgermi'p e ·bază; stcrilă ..•. De· remarcat esterapiuI
aportullubnZllortnpolzl ... ,.. ..... .. .....~. " .. . . .

........•...•.• '.. ' : . ·d··t'iletării noastre,malllfesta;o rata"mareaaCUTIlU-'
că acestl l11bnZI,Jll con I,r ." .........•........ ; ~ .. l
Iăriiz;hărul tIi mai ales in finalul perIDa clei de," egetaf,:e,spr~ deose~~Ie,~,.~

. . . ·pIoide a căror acumulare atInge parametrII utrl
soiurile pohplolde SI anrza ...., •. > .' ..... ...;.... .

~;";.'t Acest fapt neva permite ohunăorgan1zare,acam.,spre sfusltulIunll augus." >. ...• ~ ~ ••.... , ,,~.' .• 't ,
' . " ' '··1·· ,. de ])relucrarea radacIIulor c9rohoratacu ,cerm, e e
Panllior derecot~lleşl.. . A '., , •• , •••... 1
................... d·. l'b ·area lerenululUlScopuLuncl Iota1;I1 maI raţIOna e

agrotehnleepnvm ,el ele. '

a culturilor (tabelul 3).

I 'sll'cile hibrizilor cultivati în R.S.R.Carae eri.· -- .. .
-,---,,------

16,8~ It)
16,6-19,2

17,0-'-19,0
18,O~ 1U,!)
18,5~ 19,5
17,O~ 19,;',
16,U~ 18,3
16,9-18,1

'JO.(jO I Bo.on 11;;.10

6,19- 9,G
6,6 -10,7
7,0 -11,1
6,3-11,5
7,0 ~ 11
8,6 ~11,2

7,4 -11,2
8,52- 12,0

Cl.lllacitalea l)1c(ie
de prochlc(ic C(ln\ilmt inc(1iu

rădăcini, zahăr nlb, dc zah;u·, oS

Uha Uha

42- 00
44-;-65
,15- 67,5
,15-,-70
5G-72
62-73

55-72
58,80

2x 3x +4x (lVLM)*)
2x + 3x +4x (MTI:I)
2x + 3x +4x (MTI:I)
2x (M'I)
3x + 4x (mm)
3, + 4, (mm)

Tiptll 53iurilor

2x·[mm]
3x{mml

Dinamica acumulării zahărului biolngicCS)

Caracteristicile tehnico...,productive nlcsoÎ!!.rilor cnltivatein R.S.R.

,
.. .. ... ··nA'1'A ... ,

Tipm'i de hibrizi· .. I
. 'JOOÎ lOlos!toOS'i'*lj·)o.os 1:3o.os .10.09/

"'*l PJo~ie dl~ pe,;tc:1O .1UllL cu:; zile inaintea recoltallilui.

DCl}UlUircn s:)jl:;oilol'

R. Poli 1
H.PoH 7
PQlirom
Braşov

lVlOllorom
Brasov 519
(HPi\1519)
Stuplni 2 N
II1'-l

- - -
Hibrid 3x (rom) 9,4 9,8 9,2 9,6 9,8 11,8 H,8 16,8 17,9
3x + 4x (nnn) 9,9 U,O 14,0 14,2 15;7 16,0 16,3 17,0 17,6
2x + 3x + 4x ('I'I) 10,5 14,'1 1'1,0 14,5 16,0 1 G,6 16,0 17,li 18,0

~) (1\11\1) (mm) ~Cahtatea semmţel CO)r,cl'claledm punct devedc:re al car{)l21.

Tabc/Ill J

PRODUCEREA DE SĂMiNŢA iN R. S. ROMANI!\.

În Homânhsistemul organizatorierte producerea sClninj;ei de sfeclă' de
zahăr lmhradt llrmătorulaspect:

.~ .La ;nivdul .Institutului de. Cercetare şiProduc-ţiepcl1tru t::ultllra
şi IndustriaJizarc1 Sfeclci de Znhltr ~i SuhstanţelorDulciFundulea şia celor
4 sta1;iuni cl,~ cercetare ,51 pToducpe din rc!;ca.ua proprie se produce s[nnînţă

elin verigile hc]za superelitei, supcrelită şi o parte din sămînţa elită. Cealaltă

parte elin săm Înţa elită se produce în illstituleleşi staţîunile d~c.ercetareale

relelei A.S.A.S.
Sămîu'ţapentru industrializare se procluceîll fermele de' producţie ale

unităj:;i]or C.A.P.şi LA.s.
întreaga. ilctivit::ttedc producere a senlinţei e~te coorcionatăcle către

LC.P.C.LS.Z.S.D. ~ Fundule", core dispune de personal specializat atît
pentru producerea seminf,ei, .cît şi. pentru asigurarea eontrolului tehnologic
al producerii acesteia Ia \ll1ită{jle efectiv producătoare.

In verigile slIperioare (le producerea seminţei (BSE şi SE)acti\'ilatea
se desfăşoară sub directa supraveghere aamelioratorilor care asigură cu aju
torul personalului special pregătit selecna cOllservalivii a formelor parentale
a soiurilorhllatcÎil produc.'j;ie.

Selecpa eOllscl'vativă asigură soiurilor calilatea~de la omolog<lrc l asigl1~

rind cultivatoriide valoarea productivă constantă a seminţei.

".,
tic,

75-85

75-80
85-95

80~90

73-75

75-85

75-85

22-37

lnrlicii
medii la
~iimlnla

~lefllWi.

:MMB,·g

Gradul
de ploidic

al .l;cminjei

30 45 25 20-37

100 18-- 25
40 60 15-25

34 6G 1G~28

100 12~ 18
~ 100 ~ 18~24

13045125

30 45 25

Siimln\ă

pc COn1

pollen!i.

RaPort
planta-

"
prodllccrr

bllla.5i clj{i'LHibrizii

amestec 3 75
R. Poli 1 '!xM!vlx

1 252x 1\'11\:1
3 75

R. Poli 7 4x 1\111 x amestec
T 25

. 2x1\'11\1
3 75

PoJirom 4x i\U"Ix amestec
25

2x 1\1M 1

amestec 100
Braşov 2x 'I'I 3 G7
MOllorolU tlx rumx scp~rat pe

2x ·l\U\I C(lmpollcnţi 1

;1x. mmx separat:Pc 3 67
Braşov 5.19 'componcn\:i T
(HP'I 519) 2x MM

amestec 100
Stupini2N 2xmrn 3 67
IIT1 2x l1uuMS x separat pe

T,Ix i\IM componcnti



Tabelul 4
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14,5
18,2

0,6
0,8
I,n

Tot;1!
pl:inte

elimina[e,
o,

99,9
99,9
99;7
G9,2
97,8
95,5
86,8

1

····l\IOnoge n l1irl,

...~;, .

i\l:i\I;B,g

Z, ,'STANESCU şicolabora{ot'ii

74,3 1\),7 76,6 5,2
56,7 36,9 85,2 8,6
'11,2 52,6 80;1 12,6
29,9 64,7 92,2 15,9
21,2 74,1 G4,O 20;1
15,2 80,2 94,5 26,9
lOl6 85,1 95,1 38,9

0,0 1,0 1,0
1,2 2,6 2,5
1,C :3,3 3,3

seci, %
Giomcrllie

3,Omm
3,S'::mm:
4,0 mm
4,5 :·mm
5,0 mm
5,5 mm
6,Omm

Factor diametru

28

Tabelul 5
Indicii de calitaJe în funcţie de mal'uuea g!.omerulelor stabiliţi la slim.înţ'abrlltf1a solului W!oIlorom' (3x+4x' mm)

Această operaţiune este deosebit de importantă, deoarece asigură ocap.Clcitate de acumulare a zahărului mai mare la nivelul semin'ţei soiuluidestinat cultivării şi iildustriaIizăriL
J\.e~ea?i tcndinţ~scremarcă şi lasoiullnamă.tctraploid monogcrm, lacal'eprocentuldeplanteeIiminate in .• urrrw selectjei conservative pentru

zahăr este mai mare decît În cazul celui pentru nivelul ploidic.

CALITATEA SEMINŢEI

DL 5% =
DL'l%,:=
DL 0,1% =

în tabelul ti este exemplificată presiunea selecţjei conservative la nivelul a două soiuri :par~l1tale compollcntealeUlluLsoi. anizoploiclmonogerm.De'remarcaieste.funtnl··di selectiu"cste' maidrastic.ă la nivelul soiuluitntădipIoîclplurigerm, îl1~ SCOpIt! creşt~rii conl:inutlllui ele zahăr al acestuia.

Plante Rădăcini HtHliieini
HiidilcilliHn~\lizfltc :h al:inliz~r[cTipul QC501. % eliminate %citologie dimi!'mlc lchnol{}gic

'!x mm 5 300 338 0,3 ,1 902 400 8,22x :MM ;)15 M 18,2

Selecţia conservăriiJa soiurile de tipul 3x+4xmrn

Calîtatea şi valoareaeultllraIă.. aseminţeisoillrilor. nou,ccreateesteulluldin obiectivele principale ale ameliorării soiurilorînRomânia,
Seurmăreşt~În principal ellergi~ şi facllltateag~rfl1inativă,monogermia(pentru soillrile>lllonogerme), puterea cle străbatere;răsărireade cîmp. De

asemen~a) ~ebnc.ură deoat,cnţ.icdeosepiFldimcnsiunileglomerulelor. Unstudiu efectuat asupra altor caracteristici relevă Ul'Il1ătoarca stare de fapte(taheJlll 5) .şi,~nl1me:procentul· celmai H1are degloIl1 erule seci senflă În clasaglomcxuleloieu;diametru de3 illlll, descreseînd spre elasa glomerulelorcudia:qICtruldc:peste 5,Şn1m.
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.> •• ;..... ........•.•. ··int~i·····este leaată$i aprecierea facultăţiiDe a~e~st[lear<lctgnst}ca [tseIl1<: ,1···· c~dereaponclerii glOll1crulelorde gerrninare, care creştedlr~ctPf?porţlOn<leus
seci. '.. ._," " i în cazul masei al 000 boabe. în cazulFenomenul se pre:zmta IdentIc Ş ta descreste de la glomerulcle cu. el '.'1' 'er;ule monoaerme :CIces < . . ~', .. " . . 1'[ tă
procentulUI e g;0111..' .' 1 ~rulelecudiametrul mai 11lare, cu o (LI eren,~diametrul cel mal n1IC Spre g Ol~e .' j._.... at·. fantul că desi această descreştere

~ ..... Tot· rue TrebUIe meu .IOn . ~ ..... .... ' , . 'ră
de13 1°/0 Intre ex re· . It;'" clase dedimensmne este superlOfl

, 1 1·' emonortermIall nnei . ( . . ' . . '. t- It 'lor
este destu (eroUl' ,' ··.~I: ·.·•· ;.. ' :.•': '. '·"p··entrusrullînta.· destma'a cu un. . '. 7°1 stanclardll Ul lornuncsc ... '."cu aproape 10 <-

de fabrică. ,~_rterminaHvă reală a glomerllJelor cuCalcuUndln atemat]c . .faclII~av~a. Il? . sioilală se' remarcă o creştere eon-d'r ·····e chsă devDnatlC (mICU, .. < '. . .' ,'t' cea
gerll1ene o III !CeUl '. c '1' d r'.· ,Lieceamaj Jl1ică la clasa ele vUlla,le .;stantăa acesteia de Jac asa. c \ aua ~. . ..
mai mare. ..... '.' ..•.•.•...... ' .....•.....••. i' .' 'tan+ siaumne acela că glomel'uleleDeTemarcatunf~~tdeosebltde J~,PO\tt;~ge~minatiYă reală sub nIvelulcu diametrul cel rnai miC (3 mm) au o elCU el e
standardului impus, .. ' ' ' .~~. . i ".•.... ăritcaîn lrocesele de cOlldiţion8J'cPebaza acestorcollstatalls-au ulmI" •.... ··.U ()';"ll p' rocentul ele glomerule, tei de sfeclă de za lUI' pe n~< l e
şi prelucrare,asemlll, . ~""d' . '~'t t· ••··.csten0yoieşi de îndepărtarea g om.-seci cure se llnpunea fIm epai a" . .- d' t . 1 mai mic de 3,5 mm. . . -
rulelor cu Iame ru .........• ~ ;.< ........•. ' tde sfeclă .de zahăr cxistă douafI ' t tiaeIe condltIOllatsemIn e . .' IAste, lU s a,t· ~: At; ·dO~.IIăcatcg.···orii functie de diametru

.. ' . 1 . .a;esep;lra samIll ,1 pe. ". c. .. .., . .'
UnU tehuo og!Ce C,' 1....<. ". ...... ' .• ' , tA 25 si550 m111 diametru (ta-aCesteia şial111me Intre 3ŞIA·,5 nun. ŞI III re .., " '
belul G). •.... . . . 1'·' ~ "n"pi bl'ute se obtine o sămînţă

. d't' ării"l pre ucrUlll semi L~ .'. . ' .'în urmacoH. 1:,1QU . ~'~, . r' de calitate cît si valoare culturală bună,re În toate cazurlleare a ltln( ICI. . . ..... ,. I străl>atere şica. ... .It 1- aprcciâtă din punct de vedere al puterIl ( evaloare cu. ura a <- .. ' '.'

a răsăririi în cîmp., .. .... ' ,. .aportată Iap'uterea de străbaterc~ fa tulcărăsărirea In CImp f(. ' ..Se reUlarcu ,p ..' '1 ., I 'de UlonogerUle eleclt la celelalteeste de regulă maLbul1ă la somn e amzoi ~ 1 3 4 5 mm si sensibil egalăsoiuri studiateîn.cazul cla~ei deglomef;l eh e a -, - ~In cazul clasei ele glomernle de la 4,23~D,5 mm,

BIBLIOGRAFIE

PRESENT ACHIEVEMENTS AND THElR PRACTICALUSE IN THETECHNOLOGYOl' PRODUCING .A!'iDPREPARING SUGj,R BEETSEEDS OF HIGH QUALITY

Smnmmy
Tllcpapcrma!{c,., a5horl rcvÎew of the sugar beet vUrleUes andhybrids crea'ted in:r::oman,hl,si:TJilltalleouslyemphaslJ.in~ thc secd" qllHlity al e"cry variel)' and. hybl'id, and the WaylllwlHCltitinriuC'necs on ihe yield cfficiency.· -,eoncomitanlly with improving thc technologiealyaluc of ihe \'arietics, a constantl'.li"e UIe cultural valul' for tIlc original sccd i5 bl'ingdisliguishcd. .' .In thelntcl'cst ·.of that .multiplicalio1rtype, tlIe p:1perpo)nls out. tlte fact thatbolh gcrmtnrrti,'e jlJw2randrcai ge'rn1illulive powcr Incrc<lse pl'oporlio.nalJy wlth the sTcd s.i7.cs( d~ameterulld,;\lMB) und tii:! tamongaU stul1dardlzeddilllcnsionalcJasscs, only the cInse wl[Il a dHlllletcrup ta 3.0 lllm actualIy poscsscsu gl'rmilullivepower undcr STAS. .Ou! of tiie analysi5 it rrscHs that in case of Ult~ anizoploid monogcrmc, L]IC monogcrmlcvarkt; in Inverse ratio to l\'IMB, thc dlulllclcr of tIlc gloInel'u1es, thc real gerrninati\'C p~wcr.Tile papcr nIso pointsout that, in case of all varieties, the seeds with a l?igger l\~i\IB pasessIl higher cultural value, respeelively: po\,{er of pCllctration and emergcnee 111 Ulc fwld.

LES ACTUELLES REALISATlONS ET LEUH UTILlSATlON PHATIQUECONCEHNANT LA TECI-INCJiLOGIE DE LA PRODUCTIONE'l' DE LA PREPAHATlO:V DBS SE,yMNCES DE BETTEHAVEA SUC!lE AVEC DES QUALITICS SUPEHlEURES

L'o!lvrage sYIlth~tise le processllS eoneernnnLIa cre-ation des. vnrietcsd des hybridcs debcttcrave itStl(,l'ccnf~OlUl1anie,insistul1tsil1luHan6s11r laqualitc dC's semanccs dcchaqlH~ "ariete .. et hybrlde et Jeur .. mode .. ,d'infIuencerJes .. rCndClllents.Ainsi, eu' meme ternps de l'alllcUoration de la valcur tcchnologiqut des vari6tcs, onremarquc constamment l'acroisscmcnt. de la valtur clllturnlc des sCIlHwces induslrielles. Pourl'intcret d·~ cettc categoric dC' rcproduction, on lllet Cil cvidwcc que, lant le pouvoir germlnaUfcomme le pauvojr gl~rll1inatif recI ont un accroisseUlcnt l1ncairc simultane avee les dimensionsdes sc:nanec3 (le diametre el MMB) qne dans tontcs lr$ e1asses standard couccrnant lcs dimensions, seulcment la cInsse jusqu','t 3,0 mm cn diamctrc possede un pou"oir germînatif sous lestandard,
Dans }'annJyse on r~:;ultc que ehez les varictcs anisoploidcs ll1onogermcs, la 111Onogcrmlp_differe Cu rapport imTcrsavcc ?lIMB, U'{CC le dÎametrc des glomerulcs et le PQuvoir gcrminatifrecI.
Aussi, an l'cmarque li tontes les vuriCles que lles semances avec une plus grande I\Il\·IBpossedcntunc valeur culturale plus haute,gl'âcc au pouyolr de pcrcer t't la Inel' cu plrin champ.

GEGENWĂRTIGE LEISTUNGEN UND Jl-IRE PRAKTISCHE ANWENDUNGIN DER TECHNOLOGlE DER ERZEUGUNG UND AUFBEREITUNGVON ZUCKERH(JBENSAATGUT VON I-lOHEH QUALITAT
.. d al1ăr Ed Cere:;""'" BlICl1reşti, 1976,1. Stă n cs cu, Z"R i ~es 7'bU'ţ'iGl~e ;la8ft~f;~a ~:lodel~r d~ producere a seminţei ~o~iPl(~i~=2. Ş t ci ă nes Cli, A.: °11~[nd.111 .urile 'plurigerme simonogerme "';"'Rezumat al tezeI e ode sfeclă de za lUr In SOI.. . .' ' .torat, tA. N, B,Bucureşti, 1977.

NOTĂ: Referatul a fost
H. P. Bulgaria iunlc19S5.

ţ română la Sesiunea CAER - Sumcnprezentat de delegn, ia

Zusammenfassung
In dcm Referat wird cine kurzl'. Ob"rsicht nber die Zikhtung von. Zuckcrriibcnsol'tcnund - Hybridcn In Humunlen gegcbcn, parnJlf.'1 mit di:'rHf:l'\'orhebung der SaatgntquallttHdcr einzclncn Sorten und Hybdden und d~r Artwie dicse dic El'tragslcislnng becinflusscn.Sa wlrd, gldchzeltlg mit der VcrbeSSCl'llUg der technologischen Eigcn.5chaften der Sarle,-"auch dne kOl1stante Steigerung des Ku1turwt'rtes des Odglnulsaatgutes kstgcstellt.
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In(Fe~crY~rl11l:hrllngsstuIc,\vird>heryorgchohm~dossso\yohl', dic potenticlle ols aucll
clic .. r.e.ellcJ~s!~nJ~lligheit.Jjnear .. mit .dr:n ,. Salnrllc1i1nensioncn.,. (l)urchmesscr',und.'.l OOO-Korn
gcwicht) stcigen und dass van fl.1]cn Stadardldasscnnur dicjcnigc mit untcr 3,0 mm Durch
rncssCr dic erfordcrlichc Keimfahigkdtnicht· bcsHzL

AusdenAnalyscn geht hen'or, dass JmPulle der monogcrmcu anisoploideu Sortcl1, clic
MonogcrmieJIllllmgd(chrten Vcrhăllnis zum! OOO.:.Korngewicht, ZUlll Durcl1111cssn der Kl1tiucl
undZUl'relllle~l.~:ZCifIIHihigkdt. stcllt.

.E:beIlf~nszei~tc.sieh bei" apcnS.ortcndass das ...• Saatguţmil .. CilH'~n grosscrcnJObO-I<orn.
gc\Vicht ciurn holl1.'ren kulturcllcn Wertbcsitztund zwar : Durchbruchskraftund Fdclaufgang.

. COBPEMEHHhIE ,IlOCTIIJlmIIIIH II IIPAKTIILIEC]{OE IIX HCIIOllh30BAHIIE
B TEXHOllOnIH IIPOII3DO,IlCTBA II IIO,IlrOTODIUI CEMHH CAXAPI-IOJi!

CBE]{llhI C BhICUlIUlH CBOHCTBAMH

B pa6OTe;u;aeTcR'IipaTlmH o6aop·cO;J)l;anHH capTon II I'n6pH)J;on caxapiioii C6eHJIbl 13
Pyl\fbIHHH ,B Ta me npCnIH rrO)J;"lCpmrn::lJ:I IiaqeCTDO C8MnI-r l,am)J;oro capTa n rn6plI)J;a Il HRHIII\1
06pasoM OHO B.TIune'}' Ha yponwHnOC'l'b,

ŢaIUIM·.··o~pa30M.'op;nOnpCi\IelIIIOC •.·yJIy'IIIIeuneM·. 'l'cxiWJIOrWrCCI,oro auaII emIff'·· COpTOB
IIOCTQfflIHO 6:bIJI·. O'fl\IQII8H '. pOCT, HYJILTypaJIhHottu;eHHOC'l'n C8i\IRH ~

B IIlITcpecax, 3'I'oHI,aTcropITlI nOpaal'lIUOmeIIIIIOBbIHilJlHCTCJI'l'OT (I'au'l' ,}I1'O ·l\Uli cBoi-icTBO
npopacraHHff,' TaIi.·II ,p~aJIbHOe .CBoiicTBO·. npopacT::tmrn:YI3CJIlJ'llInUe'l'Cll" mrnei-iHo e pU3!lIG
PUl\lll Cel\IHH (p;nflJl,lCTp II 1\1MBU'I'l'O IIJUHTWICCI,H H8 Bcex IuraCCOD HQ CTauJ-tupTIlbIM pua"lC
p::tM TOJIblW I'JIucc;rr;o3,O l\IM Il AHaMBTpe HMeeT CDoiiC'l'IlO npopaC'I'aUIlfr HiIm8 C'l'<lu)J;ap'I'a.

l'IiJanaJJH3U B:J,lTUWlC'l' \1'1'0 il CJlyllaouHHsOnJIOH]J;HblX o)J;nOpoCTHOill>lX cap TOB op;no
POCTHOBbliixapaHTCP. nupbupye'I' .o6pa'l'HO .nponopU;nOllaJlLIIO· c MMB,. c: i(IIaJHO'J'PO~I IiJly
6o\mou,' e ,. peaJlblJbli'.I ..• CBoHCTBOM .... rrpop aCTamur.

TaI-OfieOTi\teqaC'l'CH)J;JIH .' DcexcopTOB,'~J'l'O COi\H~IIaC CiOJIbllnll\I~E\'IB ·III\lCJOT. 11 'OOJICe
nLICOHj'IO Hj'JILTypaJIhHylO cnOC06BOC'l'b 6JJarO]J;apnCHJIO rrpOllspaCTaHIUlU. nOJJelloii BCXO
meC'fU.

PARTICULARITĂŢIALE UNOR SOIURI DIPLOIDE ŞI POLIFLOIDE
DE SFECLĂ DE ZAHĂR PRIVINDABSORBTVl. SI mSTRIBUTI '\:

ELEMENTELOR MINERALE APLICATE IN 'FCmNlE IZOTOPICE

C. 1. MILICA, MARIA v ĂCARU-OPRIŞ

în .. condi1:ii dirijate ale mc'diului nutritiv. şi .hidric uu fost
cultiyate p'Hru soiuri de !-JfecIăde7,uhăr (Stllpini ~. monogerlll
diploid, BraşoY-519 (HPl\'1-519) morrngefm poliploid) Braşov 
plurigerm dipIoie!, Polirom- pltu'igerm poliploid Ia care s-au aplicat
tratamente cu i7.otopi radioactivi (:32'), 65zll , 55+5~)Fll)' în 3 faze
de ycgetaţie: inceplltulingl'oştirii rădăcinilor, acumularea intcns:i
a zahărului şi maturitatea tehnologică.

Din cantitfitea't,otaHi defo!ifor iri mediu nulritiv se absoarbe
prin rădăcinile planteJoraproximatjv 1/3, care se repartizează

diferenţiat pe.organe (53% în rădăcini, 27% în Peţiol. şi 20%.ln
Hlnb). Absorbţia radic111ar:i fi fosfol'ului este mai inlensă Ia soiurile
mOllogerll1e comparativcl1 soiurile plurigerme. Soiurile poliploiuc
au capucitatea de a mcnţine la ninl ridieut procesele metabolice de
sinteză aeompuşîlor fosforiIaţi şide vehicularc prin planUipil1ă la
maturitatea tehnologică, Din doza de zinc existentă in mediul
extern nulritiv" rădăcinile.absorbeanti Uiţi foarte reduse. (3--'-- 4 %),
dill care 98- 99 % se blochează in !tsuturiIe radicularc:şi.numai
1- 2 % migrează. spre organele aeriene.

În sistemul de nutriţieminsrală la sfecla de zahăr, eficacitatea unor
macroelementc (P, K, N)şi microelemenLe (Zn, Fe. Cu, !vIn, B) se corelează

cu capacitatea de schimb ionic a solului şi cu particularităţile ele absorbtie
radiculară şi vehicula re în organele vegt~tative, cu variatii în functie desoi~ri
şi de fazele de cre,tcre şi dezvoltare (1, 3, 4, 6, 9). ' .

O atenţie deosebită> se acordă complexului nutritiv P, Zn, Fe, tinind
seama de implicarea acestorelcmente minerale în reJcţiHe fotosintedce,în
sinteza clorofilci şi în acumularc<t glucidelor (7, 8, 10).

Cercetările întreprinse la Institutul. agronomic I~lşi au avut ea obiectiv
să stabilească ritmul ele absorbţie radicl1lară şi ele distribuire în plantele
de sfeclă; prin valorificare la nivelul diferitelor organenfosfol'lllui, zinclliui
şi fierului, administrate în ,forme izotopice.

METODA DE CEROETARE

Experienţa a fost efectuată În cou:liţii dirijate hidrîc şi nutritiou1.l,
iar tratamentelecu elemente radioactive şi an:l.lizele probelor s-aufă~utîn
laboratorul de izotopi al institntului.

3 - Lucrări Ştiinţifice - sfeClă şi .zahăr, voI. XIV - cd. 154



C. 1. MILlCA,Î\-IA.nIA v A..CARU':'OPRi:Ş
PARTICULARITAPLEUNOR SOIURi DE' S~ECLADE ZAHAR

REZUL'DATE OBŢ]NUTEŞL.ll\JTERPRETARE

1. CANTITATEA DE CENUŞA DIN ORGANELE VEGETALE

Metodologia de studiere a,eirculnţieiizotopilofîIlplanteimpun~rap?rtarea

impulsurilor la gram cenuşă dintiecare organ vegetal (rădăcină, peţiol;.limb).

a) AeuIllulareaeenuşei În .rădăcinipefazcde .vegetaţie. La .•. detepnillările
efectuate .... IaÎ11ceputuI îngroşării rădăciIlii .· .. (faza 1), ..... cantitatea_imflxirIl~~e
cenuşă se acumuleazll înrăd5cinilesoiului Stupini, iarceamaired~săIaisoilll

Braşov (fig. Il. In faza dc acumulare intens,r a zahărului (lazaaII-~)şiJa
maturitatea tehnologică (faza a IIIea), se constată o' cI'eştereaeantităţii
absolute de cenuşăJa toate soiurile cercetate, îndeosebila Braşov519 (FlPlIfj519);

Soiurile monogcrme Braşov.51 9 (RPM5l9 şi Stupini) au •• un. conţhult<de
cenuşă în rădăcini mai ridicat decît soiurile plurigerme (Polirom,.I3TUş?y),

cu diferenţe mai mari la începutul formării rădăcinii (29 °/0) şi treptat ulai
reduse spre maturitate (9 %). .. >.

Creşterea cantităţii totale .de .cenuşă din· rădăcini spre sfirşituI>,yegeţ~

ţiei se datoreşte·. măririi· treptate·. a 'masei'de .substanţă proaspătă şi 11scaţă,

paralel cu procesele de biosinteză, Dacă se raportează cantitatea de cenuşă

Plantele au fost cultivate în vase de vegetaţie emailate tip iVI i t s c h e r
1 i c h, cu capacitate de 20 kg,încărcate cu cernoziom mediu levigat (domi.:..
nant in zona centrală a Moldovei). Fertilizarea minerală completă NPK
s-a făcut înainte de semănat cu doze de : 0,3 g N + 0,3 g P 20 5 + 0,2 g K 2 0 jkg
sol. Regimul optim de umiditate in sol în tot cursul perioadei de vegetaţie

a fost menţinut la 70,% din capacitatea de saturaţie.

Tratamentele clI .. ' i7.0t?pi rtl~Ioactivi.. s-au .HBlieat,. tinlP.de 48 ore, ..' .în
soluţii apoase ··cu ··.elemente marcate 32P. (J')~n;59Fe;·în3 fa~~dis,.tirete: a) În

ceputul ingroşării rădăcinii ;<b)acllmularea zahărului îUTădăcină; c) ma
turitate. tehnologică.

Metodica de lucru in laborator a constat din:
- separarea pe organe (rădăcină;p~ţiol, limb) şi stabiiirea cantităţ.ii

de masă proaspătă;

-'-uscarea în etuvă (+ 104,5°C) şi determinarea substanţei uscateîll
valori absolute şirelative; ..... "._

___ Incinerarea în .calcinator Ia <150°C thllp de 45. ore şi stabilirea canti
tăţiiele cenuşă pe organe (învalOl'i absolu.teşirel8,tivc);

~.·dcterminarea··". l'a elioactivită ţiip robelof?u· .32PIa apa rat nI electronic
VAKUTRONII{cVAM-14, prevăzut cu contor betaşi etalonat Cl] sursă etalon
beta ("Sr); .. .. . . . . .. •..

~. determinarearadioactivităţiiproheloLcu65Zn sau 511Fe Ia sondă de
scintilaţie,conectată la numărătorul electronic'NK~350, etalonat cu sursă

etalon gamma ("7Cs)(2,5).
. Cercetările s~aufăcut,în.p~raIC1, I~lt±.so.iuriautohtone de sfeclă dc.zahăr·:

0/.
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c::;:. = 3,08 w::ss:::::::=:::;;;:;::; 2.50
1 lr' ::s::1 5.20

2,93 f7A'&:;.:::J 2.30
!l (SS, (" , .< 'y'" 5, ro = s.:::=::=::::~ 2,22
lE r <$ .:.~::::::J lJ,63 r.:::::::~""d 2. 90

4.57 s' e 1 ,3,00 SI '59 2,36
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" ':::::3

cenu~6 .5ubs!proaspăIă "10 ro
f 'iZi2ZJ 0j35 c:.::J 0,59 c:I
~ 0,94 ~ 0,59 c;Jil ~ "'"""""
@~ q82 ~ Q5B ~

= 0,79 = 0,5B ""iJ~

Fi. 1 -'- DinamiCa acumulăriicenuşii in răd~ci~a de Sf~c~ăşiraportarea
9 . .'piţJ~entuală la substanţa uscata [;il p'roaspata

l dubstantă uscată se constată că valorile relative s~ad semnificativ
c~e cl:a 4,~Os% (mecliein faza de îngroşare a ~ădăeinii), la 2,.82% (Ia .ac:IID~~
I . t s·ă a zahărului) si 2340/, (la maturItatea tehnologIca). AcelaşI sca~
area In en ~ ";.' o.. . "-'Ct" dusă la gren
dere sistematică se jnregistreaz.ă şi În raportar~aeapL,I-a<11 e cen ,,' . <,.' o -

tateaproaspătă a rădăcinii (de la 0,85°/0, la 0,58% Şl, respectIv, 9,;910{-
~ b) Aeumularcacenusei iu peţiol. Cantitatea de cenlL5ă dlnpe!1O es;_
, .. '. "l~' ~···cu··"a··pI'oX··"I·ma··t"i.v·7001 fată de cea elin.' lhnb, ceea ced~monstreazamal fee usa .' .'.~. . . /0 ' . '.' .'. . . . . d 1 .

rolu' 'peti61ului caorgandevehiculare a elementelor nutr~tIve ŞI nu; .e; (.epo~
': 'I""t' '. ,'. ,···II·lerenl·ele·· sînt mai reduse cu valon ceva mal rIdIcatezItare.. n Te sOlUn c< . ~." .,: ". "r,". . . 5 9)' ". l ~

Iri soiulStupini,la îngroşarea Tăd.ăcIlllI.or şIlaBraşov 01~ .~~P~f~l lnicee~e
lalte faze {fig. 2), Raportarea cenuşel ~a subst~nţa USC<lta mata o scad
sistematică spre toamnă (14.4%, 12,5/0, 11,2 /'0)' ~.. . : .

c)ACUlJH1lul'ea" cellusei inliInb. Cantitatea de cenuşa dmlJ1nbnlfnl~z:l,
este mai mare d'edîti» ;ăd~cinţl. în medie cu75 %, ~depăşind3 .g!pla~lt~ ;n
faza de :ÎnO'rosare TTădăcinilor şi :o -scădere treptata spre -toamn~ pII~a ..a
1 42 g/pla~tă~ în ~cursul vegetaţiei, soiurile polipl?i:le, î~:lcos~b.t _P.ohl'o~,
cbnţinmairriultă cenu.şă în limbulfrunzelor; datonta uneluctlvltaţI meta-

boliceuiai"intense.
'2.ABSORBŢ!A ŞI ACUMULAREA "l' IN PLANTELE DE SFECLA,

a) Faza 1 _ începutul îngroş'.riir,.d;ICinii, Din c"ntitalea de l O000 OO~ pC~
32p administrată la plantă se constată ~ a~so"rbţI~.m.~~h~e .d~, ~l;ro~~~;,'ltl\
3Qo/6;,',DiJl.:c,antitatea absorbită înplantaramme In ladaclllU ..-.) 'J SI

diploid
poliploid
diploid
poliploid

....;;'"

" ." .
plurigerm

,11] ()uog ermStupini . . . . . . . . .
Braşov 519 (RPM-5l9)
Braşoy .
Polirom



trece in frunze 45 ~53 %' lnai mult in peţiol (26 .229%)clecit în lilllh(l6 ~26%)
(tabelul· 1). ... . .

întresoiuri se constată o capacitate mai ridicată. (le.ab~orbt,iela formele
monogerme (Stupiui.~42%, Braşov 519 (RPlI1519) __ 41 %) deeît la cele pluri
gcrme (BraşoY __ 39%, Polirom __ 35'(0). FenOlnen.ulde .blocare a 321' la
nivelul rădăeiniişI în peţiol .• esţemai accelltuat .• la. soiul Stapini, Ia. care există
O c~pacitate.ridicată de absorhţieraeliclllarăafosforuluidar ajunge in limbuI
frunzei numai •.. 16 % .pentru .ft·.intra. În reacţiile metabolice de sinteză, prin
fosforiIări.. succesive.

b) Faza a II"a - ncumulm'eazallilrului:iul'ădăcini.Estefaza cu. cea
mai illtensăcapacitatcdeabsorbţicradiclllarăa·fosforuIllLDineanti latea
absorbităde .răr.1ăcini,apl'oximativ 74% rămîneînl'ădăcini servind parţial

la silltezazaharozeiprin fosforilareamolloglucidelor vehiculate diulimbul
frunzelor.

Datele experimentale demonstrează efl din această fază soiuLBraşov 519
(RpM 519) se detaşează de celelalte soiuri sub aspectul capacităţii cle absorbţie

radiculară .şi. vehiculare în plante a fosforului; ••• ccea ce· ~onsţitllie lln.·.sllport
explicativ al potenţialului ridicat de producţie.

c)Faza a UI-a ~ matnritatea tehnologieă a rădăcinilor. Plantele de
sfeclăişi diminuează substanţial capacitatea de absorbţieradicnlară (numai
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trece in frunze 45-53 %, mai mult în peţiol (26 -20 %) decît înlimb (16 -2G %)
(tab elul 1).

între soillrise constată o •• capacifatclllai ridica"tă de,nbsorbţielafonnele
monogerme (Slupini - 42%, Braşov 510 (RPM 510) - 41 %) decît la cele pluri
germ e (Braşov - 30%, Polirom - 35%). Fenomenul de blocare a 32p la
nivelul Tădăeiniişi ÎJlpc'ţioI este mai accentuat la soiul Stupini, la eare. exÎstă
0. cfl.pacitatcTidieată de absorbţicl'adicuIarăafosforuluidar ajllngeîn Iimbul
frunzei .ullmai16%pentrllaintra În r~acJiilemetabolicc desinteză,prin
fosforiIări succesive.

b) Faza a n>a - aeumulm'cazaIHlrului ill!':ld:'ieini. Estcfaza Cllcea

mai" iritensă •. capacitate .•.. de· absorbţieradiclllar:l ..·afosforuluLDin····cantitatea
absorbităde .rădăcini,aproximativ .74% rămîne in . rădăcini servindpllrţial

la sintezazaharozciprin fosforilareamonogluciclelor vehiculate dinlimbul
frunzelor.

Datele experimentale demonstrează că. din această fază soiul, Braşov 519
(RPM 510) se detaşează de celelalte soiuri sub aspectul capacităţii de absorbţie

radiculară .şive:hiclliare în .plante a ...·fosforuIui,·.•·ceea ce constitgie un •• suport
explicativ al potenţialului ridicat de produclie.

e) Faza a IH-a - maturitatea tehnologică a rădăcinilor. Plantele de
sfcdă îşi diminuează substanţial capacitatea de absorbţie radiculară (numai
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21 ~ dinfosforui existent în medlull1utritiv), iar restul de7go/~ rămîne

neutilizat, faptcarc confirmă nejusteţeaaplicării fosforului În sol în ulti
mele 4~6 săptămîni de vegetaţie. în această fază, ~hsorbtiaradiculară a :2P
este ceva mai intensă la soiurile Bra,jov şi Bra,jovbl9 (RPiVI 51.9) (24~2b%
din doza existeI1tăînmediuLnutritiv)_şiruai redusă la soiuril.e Polirom şi

Stupini (17-'18%), .••. ••••• .'
Dupăabso!'bţie, cea mai" mare cantitate de fosfor rămîne blocată în

rădăcină (93~:9~~{)), iar circulaţia spre frll~ze este foarte redl~să, ajungînd
În peţiol 4-:50/0' iar în limbnumaL 1-2°/w

3, ABSORBŢIA ŞI CIRCU<,A'fIA):N PLi\NTE A IZOTOl'ULUI .'Zn

Capacit~tea.deabsoTbţJc.radiculayăazineuluise află .•. întretimite relativ
scăzute (3,4~3,8°/~ ... din etţntitat~atotaIăe~istentăîn mediul nutritiv), Faţă

de doza de 10000 QOO pCi administrată,se~onstată că se absoarbe, in plant'.
cantitatea medie de 377 000 pCila inceputul ingroşării rădăeiuii şi 340 000 pCi
la maturitatea tehnologică (tabelu12).între soiuri se constată··.:difercnţe rc-

Tabelul 2
Absorbţia radicllIară azu marcat radioactiv şi repartizarea pe organe vcgetativc

la soiurile de sfeclă de zahăr

Soiurile

Ab~orbţja şi distrlhllliriZn66 ·înplanLă % dhitotal

lativ redusc;cu yalorimai ridichteJa RPl\1 519 şi Stupiniln începutul În
groşăriirădăcinii>şi laRPM 519 şi Braşoyîn fazele mai tîrzii, spre toamnă;

înîntrcaga perioadă cercetată Soilll Polirom are o slabă capacitate de valo
rificare a rezervei de zinc din· mediul nutritiv ceea ce indică posibilitatea
apariţiei mai frecvente a unor simptome de carenţe, îndeosebi spre sfîrşitul
vegetaţiei.

Din cantitateaabsorbită-sebloehc(lzăin rădăcini 98-99%, urmînd
ca in .organeleaeriene să circule "doar 1-"'-'-2%; iru' la _maturitatea tehnologică
numm 0,5 %, Aceasta arată că şi la sfecla de zahăr sînt valabile concluziile
unor cercetări anterioare privind corelatia negativă dintre fosfor si zinc
cu blocarea-zillculuila nivelul 'radiculaI:. Această blocare ŞI imobilizare ~
cationuluiZll se face la nivelulpectinelor din membranele celulare ale rădă~
cinii, ceea ce· poate ·provoca starea ·de carenţă· în zinc, chiar la o cultură cu
aprovizionare ·suficientă in acestcation,

Migrarea in partea aeriană a zincului marcat se reduce treptat spre mn~

turitatea tehnologică, atît inlimhcît şi în pelioL Soiul Braşov vehiculează
cel mai puţin zinc din rădăcină în frunze, comparativ cu celelalte sohlri
cercetate, Valorile medii arată că soiurile monogenne Braşov 519 (RPM 519)
şi Stupini au. capacitatea de a. valorifica mai bine zincul absorbit radicular,
ca urmare a unei migrări mai intense În frunze. spre a fi utilizat În procese
enzimatice, în reacţHIe de sinteză şi în acumularea glucidelor solubile, ca
produşi primari lafoqnareazaharozei depllsă În rădăcini.

1. Cercetările 9u . izotopi radioactivi permit elucidarea unor aspecte
metabolice şi fiziologice de absorbţie şi. distribuire specifică a elemeIltelor
nutritive (macroelemente şi microelemente)"diferenţiatpesoiuri şi pe faze
de vegetaţie. . ... > .. "

2, Diu cantit~ţea totală de fosfor ,administrată la plantă este absorbită

prin rădăcini o cantitate de aproximativ 39% (in media soiurilor), după
care urmează o repartizarediferenţiată peorgane"vegetative, -respectiv 53?/ci
in rădăcini, 20 % in limb ,ji 27 % iu pcţio!'

3. Absorbţia radiclllară a fosfol'ului este mai intensă la soiurile mono
germe Braşov 519, (RPM 519) şi Stupini, comparativ cu soiurile plurigerme
(Braşov, Polirom), Spre sfîrşitul vegetaţiei intensitatea absorbţiei radiculare
se reduce la jumătate. . .. .. .. .

4, Circnlaţia "P este mai activă la soiurile diploide faţă de cele poli
ploide la determinările făcute la îll~eputul îngroşării rădăci,nilor,pentru ca
spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie procesul de vehiculare a fosforului spre
organele aeriene,săsereducăsistematic latoatesoiurile.·cercetate, ca urmare
a degradării· garnitllrii· enzimatice cu" rol, in cuplarea .fosforului .·în.compusi
circulanti. ...

5.. Soiurilenl0nogerme depozitează o mai mare cantitate de fosfor În
peţiol, iar soiurile poliploide in limbul frnnzei. Soiurile poliploide Braşo" 519
(RPM 519) şi Polirom continuă spre toamnă procesele metabolice mai intense
de vehicularea fosforului şi. de sinteză a' compuşilor fosforilaţL

CONOLUZII

EtapaI. începutul illllroşflrHrfldăcinii

Etapa a II-a \cumlliarea mtens.} a z.lh [1 1

-Etapa·a III-a lUaturltatea tellnoiollIC.\ u r.·d·\ClIl'IOr

StupînI 388770 381 030

I
2670

I
5070 I 98,01 0,69 1.~)O

Braşov (RPM 519) 426980 420610 2400 3070 98;51 (},56 0,9:;
Braşov 352060 346320 1820 3920 98,37 0,52 1,11
Polirom 339780 330250 2390 4 "10 98,08 Q,70 1,22
plurigcrmc 3,15020 339785 2105 ,1030 98,19 0;61 1.20
monogerme 417875 ;100820 2535 4520 98,27 0,62 1,11
diploidc 370,115 363675 2245 4.490 98,15 0,61 1,24
poliploidc 383380 376 930 2395

I
4055 98,32 0,62 1,01

J\IEDIA 376895 , 370300 I 2320 ,1275 98,25 0,62 1,1:3

, . , . o- " 'l'{ tu
Slupini 347930 344 430 2700 1800 ~Ş,Q~ 0;49 0;52
Braşov (RFi\'1 519) 447260 443030 2340 1890 99,05 0,52 0,4:3
Braşov 453470 450580 1420 1470 99,36 0,31 0,33
Polirom 266 4-80 262620 1980 1880 98,55 0,74 0,71
plurigerme 359975 356600 . 1700 1675 99,06 0,47 0,47
mOllogermc 307595 393730 2020 18,15 09,03 0,~-1 0,46
diploide 400700 397505 1560 1635 \)9,20 0,39

I

0,41
poliploic1e

1
356870 353825 2160 1885 98,87

I
0,61 0,52

MED IA 378785 375165 1860 1760 I 9~,O5 0,49 0,47, ,
" ".

Slupini 329930 32804H 840 1050 99,43 0,25 0,32
Braşov· (RP:lVI 519) 300370 388300 990 1080 99;47 0,2'5 0,28
BraşQv 368760 367 150 690 920 99,56 0,19 0,25
Polirom 269520 267230 680 910 99,41 0,25 0,34
plurigerme 319 140 3175·10 685 915 99,50 0,21 0,29
monogernlC 360 150 358170 915 1065 99;45 0,25 0,30
diploide 349345 347595 765 985 99,50 0,22 0,28
poliploide 329945 328115 835 995 99,'15 0,25 0,30
MEDIA I 330645 337855 I 800 990 99,47 0,2'1 0,29
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9·:·guIltitafea. de·zinc .• existentă·.··.în.mediul extern nutritiv este absorbită

eţ~'ră44einiîndozefoarte reduse (3 ~4.%), Cu modificări ·ncesenţiale în cursul

Yt3g~t~ţicL~hsorbt.ia.. :aclict.dară este mai intensă la soiurile Braşov.519

(RPM519) ŞI Stup lUI lU j)rImaparte a perioadei de vegetaţie şi la soiurile

Bra,şov 519 (RPM 519) ŞI Braşov spresfirşitulvegetaţiei plantelor. Soiul

Pohrom are permanent o slab~ capacitate de valorificare a zinculuL

7. Re'pa;tiz~r~a pe org~ne a .Zn65 este total disproporţionată,cu acu

n;ulare prIorItara In ţesuturIle rad!Cularc (98-99% din cantitatea absorbită)

ŞI CU o>mlgr~r~foa.I'te.lentă. spre.org~~ele acriene(limb, peţiol).

.8..CercetarIle~cu .Izotoplra~lOactlvl demonstrează •.:capacitatea .variată

a. ~olUrIlor de sfecla. dea ahsorbi radieular JosforuL şizincul·şi de alevalo~

nflCu .in proceselemeta~oliee (fosforilări,.biosillteze.··.şireac1:ii · enzimatice),

careeoncluc la creşterea organelor planteişila.. acumulare~gIucidelar saltlc

bile. ca produşi priIllari ai fotosinte~ei..Experienţa arată unele diferentieri

de. prec?c~tate s~ut~rdivi~ate.metabolicăşiscoate iureliel valoareaagro

productIva superIoara. a sOlUlUI Braşov 519 (RPi\1 519) """monogerm ~ poli
plOId.

PARTICULARITĂŢIL.E UNOR SOIURI .DE. S:FECLĂ DE ZAHAR

EIGENSCHAFTEN EINIGER DIPLOIDE?'J UND POLYPLOIDEN

ZUCKERRUBENSORTEN BETREFFEND DIE ABSORBTION UND DISTRJBUTJON

VON MJNERALELEMENTEN IN ISO'l'OPlSCHEN FORMEN

En conditions>dirigces dllmilieu 11lltrilif et hydriqucfCl:rent cnHIyces qnatrc variCtcs

dcbe:tternvc asucrc(Slupini -monogcrme diploide. Braşov 519 (RPM 519)~monogermcpoly

pIoide Brasov -plurigerme dipIoidc, Polirol11 -plurigLrlile polyploidc). traitc('s·· avec. dcs· isolopcs

radioa'CUJs'e~p, 60Zn , ~H~OFe)entrois ctapes· de YegctatiOJl : ·.·lecommc-ncemcntdu gl'OSSi5Se

mCl1t des racines ; l'uccullll1Jatioll intense du SUITe ct }alllaturite technolQgiquc.

Dans la q~talltitc totale de phosPhorc qui existe dans le milieu nutrHH. on al?sorbe ~prox: 1/3

par les raCilleS el qui se distrihuc clHferC,.l11lTIeni sur les organes de la planle (53 % ('11 raclnes, 27 %

cn pctiolect 20 % e11 limbc). L'absorblion duphosphQrc par le rrrcine csl plus in.t~n,Sc dam~ le ..eus

drs 'urietcs l';lollogerllles, eu rnpporl aYCC Ies 'urietes plurigermcs. Le.s \anctes polyplold?s

mcnlieUllenl ..\ un hal1t degrcl.' lc-s iransformaliolls mctaboliqucs de synthcsc des corp:; composcs

phosphory]c5 et th1 tnounmeul drms la plante jusqu'a la .malurile tcchnologiq~('. Dans la ~o~e

de zinc qui existe dnns le mjljeu externe nutritif. les raClnes allsorbent de lllomdrc ql1ant.lte~

(3- 4 %) qui sout 98- 98 % bloquces dans les tissus des racincs et seulement 1~ 2 % on1: mlgrc

vers leş organe.'; externes.

RiiSWl"ui

CARACTEIUS11IQUES DES QUELQUES VAR!BTES DIPLOlm;s

ET POLYPLOJDES DE LA BETTCRAVl,; A SUCRE 8N, VUE D8 L'"'\BSORPTION

ET DE LA DISTRIBUT!ON DES ELEMENTS MINERAUX APPLIQUES

EN FOR'VIES ISOTOPIQUES

intense at monogerme varictîcs as· cOlnparcdto th6 plurigcr"rne-\-arictics.· Thepoliploidvaric

ties ltave thc abUity of maintaining ata high lesel the metubolicproce5sc~ of synthesls. of

the phmphorilatcd ·.compounds aml.ofeirculatjon. tl~ro~lgh the pla~t •• untjl •. It5 .~cchno~OglCal

maturily.The roots ahsol'b ycry~mall quantjties (3~4%) of ll1e ZlllC (Iose avmlable In t1\c

external nulriti;·e mviromncnt, of \\'hieh 98~ 99 %. arcstoppcd in the rudicular li5sues, ollly

1~2% mo,'c to thc acrial organs.

C>I>MIL!cA, ···.• l\'IARIA·. Vli.CARU':'OVRIŞ
"40

CHARACTERISTICS OF SOME DlPLOJD AND POLIPLOID VARIETIES

IN-SUGAR BEET REGARDING THE ABSORBTJON AND DlSTRJBUTJON

OF MINERAL ELEMENTS APPLJED IN ISOTOPiC FORMS

Summa11/

. ..• Under· controlle'd eonditions·of thc nutritiveand hydric ·environment, four sllgarbcet

varl?tics(Stu~ini. ...,... mo~ogerrnediPloid, Braşpv 5L9(RPi\'1519) monogerm(': poliploid, Braşov

p~uflgermC' dlPlOId. Pohrom- plurigcr1l1e poliploid) Werc cu1ti\'ated, to whiehtrcatruents

'~ltl\l'a~joact1vc.... isotopes .(J1P,662n·.•. SSh9fc) Wefl.' appliediu3vcgdation .stagl's: t11c bc

gIll~111g0fthcmot thi~kening;thei?tense acc.umula.ti~nof sugar Ul1dtllcieehnologieaJmaturity.

Almost 1/3 of thetotaJ .quantity of .. phosphorus în thc. nutritive environmcnt is· absorbcd

~hr()llghihe plant roots'QW~îch .. is dif!crcl1t1y· distrib.utedper· 0rgans (53 % iuto the· roots, ·27%

mta the pelIolc and 20 Yo Intothchmb.). The·radlcular absorbtion ofthc phosphorusis more

Zusammenfassung

In gcsteucrtcn Bcdingungcn des Nilhr- und Bcwăsserungsmcdiu1lls'vUl:,denvieT Zuc

kerriibcnsorlen (Slllpilli-lllonokarp. diploid; RPM~519 ~ monol.arp polyplOld; Braşov

polylmrp diploid; Polirom ~ polykarp polyploid) angcbaut bei dcnen nrschicdene Behand

lungcn mit radioaktiven Isotopen (JJp, G·';Zn,. s~+50Fe) in dreiVcgctationsphascn, vorgcn~.mmen

wurden: Anfang der Wurzclvcrdickllng, wăhrend der inlensiven Zuckt:rspcichcrung nnd wahrcnd

der tecl1l101ogisehcn Rcifc•

Von d(n im Năhrmcdiumyorhandcmn PhospllOfmengen wurdcn durch diepnanzen~

'\vurzeln Clwa 1/3 absorbiert und den: versehicdencn Organen zugefiihrt (53 % den Wurzcln,

27 Cj,' elen Blatlstiekn und 20 'Y den Blattspreitcn). Dic Pbosp11orabsorbtion der Wltr1:eln ist

bei ~lOnol{arpenSortcn intensive;' als bei polykarpeJl. Die polyploidcn Sorlen haben clic FtOligkeit

die 1l1etabolischcn Synthcseprozessevon phosp11orhaltigen Substanzcn und dcrcn 'fransport

in den PJlunzen bis zur tcchnologischrn HeifczlI crhaltcn. Von cler im NiiJmucdium enthaltencn

Zinkdosis absorbicrten die Wurzeln schr geringe Meugcn (3~ 4 %) van drum 98~ 99 % in den

Wurzeln blocl{iert wurden nnd nul' 1~ 2 % in clic iiberirdischen Organe wanderlel1.
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B HaITp aBlICuHI,IX yCJIOBlIHX TIUTaTCJlbHO:i.f

COpTa caxaplIott CnCmlI>l(CTYIUIJIH,.-,-'OIIO -'.'.'. ?I BO.;rJ;UOft cpe;O;bI6bI,ilH _BUP<).lQCHbI ~JeTblJ!e

nOJIIlnJIOn~, "BpaUlOB --~_-'_l\mOrOpOCTl\OJJ;;j: pOC'I'nODhIlr._.D;UTIJlOII)J;, pnM~5~90)J;HOpOCTHOBbIH

TIJIOH]l;) ,.Ha . KO'rOphIX _ npOBemI -. 06 BbII - ;tJ;I!J.1JIonp;, IIoJHrpoi\[ I\lHOropoCTlwnbIit rromrM

55+5~Fe) n-'rpex {paaax ncrcTal~I;I'--- .,._ - PaooTHypa,IţHoaHTI1BHbBIH U30TOTIaMH .-(32PC5Z0

ca - •. ....... --.:.'-uatIaJIo.'. YTOJITITeHlUI··'L"OP ,'i . " . , •

-xap~ n: TeXUOJlOfnqecRarr SpeJIOCTb.-- - - .' - - '"""" .<.U He-, lHrreUCnuuoo lJaHQIIJl0lIHe

JI~.o6Iu.eI'O HOJIH~ICCTna qlOC.fJOp anTIIITI>mae
paCTcnIIH npnOmI3IiTeJIbBO 1/3 . 'J.. . .. 'ren BITHTa'reJIbHyJO cpe;lJ;Y ~ICPC3 !'OlHUI

(53 % DH:OpHHX, 27 %B ~fepel;H~~'r~p~~opae~pcp;e::.mcTeJlP;HlIHI)epeHI.J;Hponano~o c~eImo

HBJIfIe'rCjJ 60Jlee lIH'rCUCIWUblM Ha'op;no o~n\DJIlfCTOHX): ,HopnODoe nOrJIOlIvmne lpocqJOpa

ll:bIl\m COPTUMH. IIOmmJIOH,Il;IIbTC COpT P . 013J,IX copn~xno cpaBIIcmIIo e l\IIIOrOpOcTHO

ypODIIC MeTa6oJIHţleCI\lfC npoueCelI'CHI~T:~~eloT cnoco6nOC'I'I~ .no;u;;u;epamUUTb . naDb!COr~OM

pacTclUiHX ··p;o·.·TCXIJOJIOrUIICcHOii apc. . .>.2IoclJloPUJIhHhIX. Coe;O;lIlIcmrH·H< I~HpHYJlnn;HII n

m1TaTCJIbIlOR cpe}J;e l\Opl-II1:nOrJIOin;aI~~02TIL .3 lţ08bI I.J;HIIHa, Ha:XOil,HIuerOCfJ BO DnCIlIHcii

GJlOKupyeTcH DHop~eIIbIXTI\aURX' HTOJIb~~btIH: o~{oJIJ1lICCTlJa. (3__!1~'{,) n3lwTOpbIX·98~99%

. /0 ncpe..'X:op;IIT B HU;:I;3C!lInliIe ~IaCTH paCTCUHJT;

CERCETA.m PRiVIND APLICAREA INGRAŞAMINTELORFOLIARE

pENTIW CREŞTEREA. PRODUCŢIEIDE SFECLĂ DE . ZAHAR

M. ANGELESCU, GH. ŞTEFAN, Z. NAGY,

AL. NICOLAU, 1. ŢUCUDEANU, MARIA CIOBANU,

N. BOGDAN,ŞT. ]\IĂRKUŞ, ]\I.COIFAN,

GH. CLOŢAN, ANA ARFlRE

Inperioa(lat981~1984au fostinjtiate experienţe în 9 ]0

calităţi;cure au a,vut ca scop întrebuinţarea ingrăşămintelor com

plexe foliare la cultura sfcCll'idc;mhur.
Au Josttcstateproduselc româneşti F-Oll, F~141,'F-231şi

F -411, .. Făgăraş, Polimct .şi .. prOdUS1!l,. străin. '\Vuxal,.· urmărinr1u-şc

diferite doze şi epoci de aplicare, precum şi compatibilitatea cu pro

dusele inseetofungicide intrebuinţate pentru combaterea bolilor

şi dăuntltorilor.

Rewltatele experimentale au scos in evidentă faptul că ingră

şămintcle foliarcFăgăraş şi\Vuxal au dat spoT'llride producţie

semnificative faţă dclTIartOl'u] nelratat, atit peterlen ncflertilizat

rît şi petcrcn fcrtilizat în optim cu dOZe de Nl~O' P w

Perioada optimă de aplicarea îngrăşămintclor foliure este

ci.lprinsă intre 1 iulie şi 15 august, concomitent cusubstanţele

iu!';ecLo[ungicidc intrebuinţate pentru combaterea bolilor şi dăună

torilor, existind o bună compatibilitate.

în condiţ:iile actualei crize energetice, sporireaproclţlcţiei de sfeclă de

zahăr la unitatea de suprafaţă devine imperios necesară datorită faptului că

furnizează zahăr, înLrebuinţat în alimentaţia omului şi în industrie.

Din· cercetările efectuate pÎilă in prezent, rezultă eăsfeela de zahăr se

numără printre plnntcle mari consumatoare de elemente nutritive extrrlgîncl

(lin sol, pentru o producţie dc 30t/ha rădăci~i,. O cantitate de 120 kg N,

50 kg P20, şi 190 kg K,O (3).

Avînd în vedere acesţe,~o.ns!derente,s~a;:tjţl~sla concluzia că pentru

satisfacerea parţială sau totală'anecesurului'de'ma'ero şi microelemente la

sfecla de zahăr,. să fie utilizată metoda fcrtilizăriiextrar~clicularesuplimen

ţarc, care Il datrez~l1tatebnne'ş(lllalte plante'!.e cultură,c~msînt grîul

de toauluă, porumbul, soia, cartoful,şialtele.

Această metodă constă in ap'licare,a de· ..îngrăşă:mi.nte 'foliarepestedozelc

optime de Îngrăşăminte minerale soli(je recoma~(jate şi aplicate la' sol (1).

Din cercetările efectuate la sfecIade zahăr (2) unii cercetători au aju~s

la concluzia că îngrăşămint~le foliare;sporesc atÎtprodu~ţiade rădăcîni

cît şi procent~l de zahăr.
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0,8;>
1,15
1,5'1

5,0 O,.EI 1,01 1,(H
7,:! 0,'71 1,39 1,3.t
9,5 1,08 1,74, 1,81

'1,0 li,'1- ·1,8
G,S 8,5 6,'1-
S,9 11,1 s,.'!

Tabelul 2

Influenţa îngrăşămintelor foliare aSupra producţiei de srec1ă de zahăr
(Giurgiu 1982.".......1984)

Arrrroond NoPo•
Ri'ld:lciril, tlha :Mcdia Zahăr, tlha Miidla

V:uianta 10821,083110s.1 prOd .•/ diL, 11OS:, 1 108·1
p(oel.'l djl.,

t/ha t/ha 1982 t/ha tlha,

Ndr:,tn,( 44,0 52,3 3-1,3 43,9 - 6,00 5,06 '1,88 5,!>1 -
F-231 - 2 l/lmX 3 trat. ·15,3 5'1,8 38,8 '17,2 3,3 6,61 6,14 5,80 6,36 0,.14
F<a:H - '1 J/hax 3. traL ,1,1,7 58,7 43,5 'Hl,2 5,3 6,57 6,69 6,35 6,62 0,71
F··111 - ·1 l/ha x 3 traL 43,3 61,1 45,6 '10,8 5,9 6,28 7,21 6,76 6,70 0,7\J
F·Hl - ·1 J/JJa )( 3.truL 44,0 55,5 '16,0 48,0 5,0 0,42 5,!l9 6,96 3,60 0,39
F·Ol1 ~ 41/ha.x 3.,trat. 4'1,0 60,3 43,9 48,8 '1,9 6,42 6,39 6,59 6,39 0,48
P:"231 -;- F-/J11 +F-141 +

6,59F-:Ollcitcl I/hax,3 traL M,7 60,3 43,2 '19,6 5,7 6,61 6,,15 6,67 0,68
Făgăraş 2 IItla x3 trat. 47,3 5G,3 44,2 4U,7 5,8 7,00 6,53 6,>10 6,79 0,88
\Vllxal 2 lJlm X 3 trat. 48,7 57,!J ·1<1,2 50,8 6,9 7,31 6,48 G,G4 6,88 0,97
Polimet 0,65 J/hax 3 traL '17,3 58,7 '13,0 49,7 5,8 7,05 G,'1O G,4? 6,64 0,73

.
DL5%
DL 1%
DL 0,1%

Experienţele, ale căror rezultate le prezeutăm in lucrarea de faţă, au
fost efectuate în 9 localităţi, în diferite condiţii pedoc1imatice, in perioada
1981-1984.

l\şezarea experienţe1ofs-a făcut, după 111 etada pa re elelor subdivizate
sau blocurilorraudomizate, îIl3--:-~AI;epetiţiijsfeclade zahăr avînd ca plantă
premergătoare cereaiepăioasedetoall1uă;în rotaţii de cel puţ:jn patru ani.

Rezultatele obţinute privind producţiile de rădăcini şi zahăr au fost
calculatestCltistic ,după ,metodaanali~ţiyarianţeL

Ca' îngrăşăminte JoIiure au fost testate produsele româneşti Făgăraş,

Polimet, F-Oll, F-141, F-231 şi F-411 şi produsul străin Wuxal (tabelul 1),
llqnăriIlclu-:se dif1rite, .cloz:e •. şiep~ei •• dcaplieare,preellm . şi .compatibilitaten
cu. produsele insectofungicide .• ,întrehuinţate<Pentru·....·combaterea holilor şi
dăunătorilor~

Tabelul 1

METODA ŞI CONDIŢIILE DE CERCETARE

Deoarece industria chimică dIn ţara noastră a început să pună Ia dispo
ziţia agriculturii noi produse care pot fi înh"ebuinţate ca. îngrăşăminte com
plexe foliare, am considerat necesară testarea acestora la cultura grecIei de
zahăr.

Compoziţia. ingrăşămintelor foliare.întrebilinţatela sfecla de zahăr Data aplicul'ii 1l'utamentelol':

REZULTATE OBŢINUTE

*) tllgrJ.~ămlntulfollar Făg:"iraş arelncoiiipozilic micl;oc!cmenteie l11enjionutc, stimulatQri', de
creştere şi shtclll tampon.

10.VII ;
20.VII ;
31.VII.

20.V1;
23.Vl ;
6.VII ;

1982 - 21.V;
1983 - 20.V:
1984'~ 18,V:

Cele mai mari producţii dezahărs-au obţinut .în cazul variantei. tratate
cu Wuxal 2 l/hax 3 tratamente (G,88 t/ha) şi Făgăraş 2 Ilha X 3 tratamente
(G,79 t/ha), obţiuÎndu-sesporuri de producţie semnificative faţlt de martor
de 0,97t/ha, respectiv 0,88 t/ha.

în caznlîn care .. îngrăşămintele foI iare .au fost aplicate în 3 tratamente
pe un agrofond echilihrat deN,20P 60 (tabelul 3)'I;rodu."ţii~e de rltdăcini"y

crescut considerabil faţă de martorul netratat, lnreglstrllldu~se Ia medUl
celor trei ani de expcrimcntaresporllri clistinctsemnificativeJaţrlde martor
de 8 tlha la tratamentul cu 2 lfha Wuxal )( 3 tratamcnte, de 7,7. tlha la
variauta tratată?u 2 l/ha Făgăraş X. 3 tratamente Şi de 7,5 t/ha 111 cazul
tratamentului cuO,G5 l/h~ Polimet X 3 tratamente.

Sporuri de producţie semnificative au fost ohtinute şi 'în cuzul varian:"
telor tratate cu îugrăşămintefoUare F-231, F"411 şi F-141 in doză de 4 llha X
x3 tratamente.

în ceea ce priveşteprod:ucţia.dez~hăr;.diIimedia celor trei ani de expe~
rimentare, se constată superioritatea produselor Făgăraş şi "Vuxal, aclmÎ':"
nistrate in doză de 2 l/ha X 3 tratamente şi PoUmet in doză de O,G5 llha X
X 3 tratamente, la care s~au obţinut sporuri de producţie distinct semni
ficative de 1,18 tlha, respectiv 1,2'1 tlha faţă de martorul netratat.

O problemă importantă urmărită _in cadru! experienţelo:. c~ îngrăşă
minte complexe foliare la sfecla de zahar a fost mfluenţa epoeu ŞI a dozelor
de aplicare a produsului Făgăraş (tabelul 4).

i\Ig I 1\10 I CuI
. . .Conlilluhll; gll

N 11',0, IK.O I Fe I Cec I Zn I "o I B Isi
Denumirea
produ5ului

Făgăraş") 70 30 40 + + + + + + +F·Oll - 130 130 0,3 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 - ~ -
F'141 35 200 40 0,3 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 - - -
F~231 80 130 40 0,3 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 - - -
F~<111

•••
180 35 40 0,3 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 - - -

Polimet 120 60 30 1 0,1 0;5 0,005 0,1 - 1 1 0,001
\'luxal 20 15 2 - - 1 - - ~ -.. '

terqetărileef~ctll~tearată"căpe t~renneferti1iz~1:,folosindu-se:un. sorti:"
n1(~l1t de îngrăşăminte complexe 'foliare;'s~au.-obţinut producţii de rădăcini
şi zahăr superioare martoruluÎnetratat;

A,stfel, <celeimai 'I11~riipr~clucţii de.rădăcini s~alJ. ohţinut)a.variantele
tratat.e cu produsele Wuxalindozăde2 llha .X 3 tratameute(50;8 t/ha),
F-.411 în. doz~ de 4 l/ha >< 3. tratamente (49,8 t/ha), Făgăraş în doză ele
2 l/h~. X ~ •. tratameute şi Polimet în doză de O,G5 llha X 3 tratamente
(49,7 t/ha), obţinîndu-se sporuri semuificativedeproducţiefaţă demartol'ul
netratat (tabelul 2). .
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0,00
0,92
0,73
0,82
O,BO

0,90
li 18
1,18
1,24

0,45
0,36
0,50
0,69
0,56
0,60
0;88
0,91
0,73
0,81
0,77
0,70

0,82
1;13
1,50·

l\Iedia

6,08
7,88
7,90
7,71
7,80
7,78

Tabelul 4

7,88
8,16
8,16
8,22

6,31
6,76
6,67
6,81
7,00
6,87
6,91
7,19
7,22
7,04
7,12
7,08
7,01

1"",,1.,1 dif..
.t/ha Uha

7,97
8,01
7,81
7,89

6,74
8,03
7,49
8,44
7;91
8,'le!

l,M
1,39
1,81

o,sa
1,21

1;73

6,05
6,1'1
6,69
G,52
6,Gf)
6,9<1

6,19
6,37
6,62
6;90

1,01
1,3'.1
l,7J:

6,45 9,19 7,82 1,51

1,33
1,78

.2,3,1

Zuhlir, t/ha

Tabelul 3

de sfeclă.fie zahar

O,-!.!)
0,71
l,()S

9,30
9,73
0,47
9,87

8,23
9,30
9,30
8,76
8,86
8,63

'9821'9831108.1

0,26
0,35

, 0,45 .

5,9
6,8
5,9
5,8
4,8

5,0
7,2
9 "

6,9
7,7
8,0
7,5

3~51~:~~ ~:~~ ~:~~
2,6 5,61 5,92 8,49
3;2 5,72 6,16: 8,56
5,1 6;58 6,10 8,33
4,6 6,115,81 8,70
5,2 5,92 6,03 8,78
'1,9 6,75 6,12 8,71
5,6 6;37 6;44 8,85
5,5 [;,56 6,59 8;98
6,2 6,47 6,38 8,52
'1,2 5,98 6,43 8,84
3,3 5,55 6,45 9,04

Media

60,0
60,8
61,1
60,6

53,1
59,0
59,f)
59,0
58,9
57,9

46,3
49,8
48,9
49,5
51,4
50,9
51,5
51;2
51,9
51,8
52,5
50,5
'19,6

prod.,I. dif..,
t/ha tllm

'.1,8
6,4
SA

57,1
55,9
55,3
53,D

48,6'
56,9
56,7
58,6
56,7
56,0

50,7
58,7
59,6
60,0
58,7
60,3
GO,9
60,0
61,1
62,5
59,6
60,9
61,'!

61,9
59,5
61,0
61,1

6;7
9,1

ti;9

55,5
57,9
61,9
62,7
61,0
64,3

43,4
43,6
43,0
43,6
43,8
'13,7
'16,'1
'13,3
44,2
47,0
'16,2
4'1,6
45,0

45,6 62,6 54,1 7,8

Ri'ldiiCini,t/ha

4,0 G,'l·
(l,S 8,5
S,U 11,1

56,0
62,0
62,0
60,0
59,3
58,7

62,0
65,3
6'1,0
66,7

,0821,9,,1,98.1

1,7
2,2
2,7

44,9
47,1
'14,1
44,9
51,7
48,6
47,3
50,3
50,3
45,8
51,8
45,9
42,5

1 .. llilll~'tCI111, t/l1.1 11_--,-'~I'~"~,~a I -=Z2"2h,=,,~.,--,-tl=h2"--'-_I =l\=I'~'d~i=a~

1

· Ro-I Fun-l Gitll- Plod., I elIf., Ro- ··1 Fun- Ghu'_ proel.'j .. clif.,
,~.m c1uIca glU Il/ha Uha man dulca gin t/lm t/ha

:rvr;iANGELESCU",şi. colaboratorii

ingrăşamintelorfoliare.asupra •• producţiei
(Giurgiu. .1982~1984)

AgrofondN12oP eo

citc3 I/ba

1,5-1/l1a
3 I/ha
fiI/ha
1,51/11a
3 I/ha
6 I/ha
1,5 1/11a
31/ha

,Bl/ha
1,5 l/ha
3·I/ba
6 I/ha

Varhmta

Varianta

Influenţa

46

Influenţa epocii ,şi a dozelor de aplicarea iIlgrăşămînhIluifoliar Făg~raş
asupra producţiei de sfeclă de zahăr (1981-1984)

DL5%
DL 1%
PL 0,1 %

Netratat
15 iUIlie .

Netratrit
~-231 .2 l/hl:lX Strat.
F-231 (l/ha X 3trat.
P.,411: 4 l/lm x Birat.
F-141 41/ha ", x.3 traL
F_0114lfha' x 3 traL
F-231 + F-411 + F-141 +
+F~011cltell/ha x3trat.
Făgiirnş . 2 l/hax :{ lrat.
\Vm:al':-':2 l/ha 3 traL
Polimet ~2 l/ha 3 trat.

1 iulie

1 august

15 iulie

15 iunie
1 iulie

15 iulie
inugust

DL5%
DL 1%
DL 0,1 ')~
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Tabelul 7

Iufluellţa .îngră_73IrtÎIItuhlifoliar•"Vuxal\~plicat .ÎlTlprelln~ CLt. insecticide
pentrtl •comb~terea. Iarvelor def'DIiatoare

Producţia de rădăcini (1982-1984)

Din media producţiilor obţinute în cele trei localităţi Roman,Fundulea
şi Giurgiu (tabelul 4), rezultă că cea mai mare prodttcliedc rădăcini a fost
obţinută la varianta tratată la 15 iunie, 1 iulie, 15 iulie, 1 august cu cîte 3 ljha
Făgăraş (54,1 tjha),-obţiriÎridu-seun spor de producţie distinct semnificativ
de 7,8tjha, faţă demartorulnetratat.

Deasemenea, .• seconstată .. din media .anilor "că, începînd cu epoca de
la 1. iulie,Ia.toate eppcţleşidozclcaplicate~-auobţinutsporuri eleproc111 cţ'je
semnificative fată de martor.

înideea m{cşorării'consllIn\lluidecombustibil şiu re(h~ceriimllhărului
dehecericu m~şinî1e agricole pentru •• combaterea bolilor: şi •• dătinătorilpT in
ţimpul vegetaţiei, .. a .. f()st •• neces"tră .... studi~l·ea. P?sihi1it~ţii. aplicăriiîngrflşă
minielor .foliare ()datăel1.·.··trat~lmentelecu insectofllngicide.

Stllc1inlcOlnpatibiIităţii•• dhitre.· îngrăşămîntulfoliar vVux~lşi insecto
fungicide s-a făcut în perioada 1982-1984, În şapte localităţi.

Din tfi.belul 5,. cCireprezinţă rezultatele obţinute privindcompatihi1i~
'latea dintre îngrăşăIl1 întnl folifi.r\Vuxal şi produsele întrebuinţatcycntru

cOlTlbatereacerco~poriozel'reiesecă s.;au obţinut sporuri semnificaLIve de
produclie la doza de 5i/haWtl"al + prodnsul de combatere la Un singurtra
tament (5,7 tjha r'ldăciui). . ...••

rncuzul aplicării a două ţI:atUITlentelajntervuld.e 2 săptămîni cu doza
de5 ljha.Wuxal + lnodusulide combatere, sporul de producţie. a ajuns
la 6,3 tjha. .

In cazu! prodUcţiei dez,a~iăr (tabelul 6), s-~u. obţ.inutsporuri semnifica
tive la varianta tratată Cll 5 ljha Wuxal+ produsul de combatere (0,83 tjha)
şi la cea trCitată,eu cîte5ljha' \Vuxal +prodUSlll de combatere în eIouătra

tamente (0,85 t/ha).
Studiindu-:seaplicarea. îl1grĂşămîntului. falia r'NLlxal .. împrcu na '•. cllpro

dus~le •. insecticidepentru combaterea .larvelor d~foHat()are (tabelul 7) se.con
stată erI sporllrilemcdii pro~,l1c"ţie obţinute nu sînt semnificative faţă ele
martorul netratat;

Tabelul 8

PL5% 4A 8,'1 5,9 2;9 5,1
DL 1% 5,0 12,9 6,8 :~.9 7,3
DL 0,1 % 7,8 22,6 9,0 5,1 11,1

FlllJl1tllca Şimnic Giurgiu BraşQv Media

Vai'iallta PC'Oel"1 di!., p'Oel"l ,liL, l"Oel"1 diL, pe..,e1.'I. eliL, p"ac!.'1 eli!..
t!hn ·tllm t/ha .t/ha Uha lIha Uha ·tJha tOm t IIm

Netratnt 45,0 62,6 51,1 46,6 51,3
1,5 l/ha Făgăraş 50,0 5,0 62,2 ~0,4 56,1 5,0 45,5 "-1,1 53,4 2,1
115 .·l/ha ... Făgăraş +

prod. eomb. 49,3 4,3 63,6 1,0 58,4 7;3 47,3 0,7 54,6 3,3
3l/haFăgăraş ,j8,0 3,0 63,1 0,5 59,4 8,3 45,6 -'-1,0 54,0 2,7
3 l/haFăgărnş +

prod. comb. 50,7 5,7 63,6 1,0 63,3 12,2 45,3 -1,3 55,7 4,'1
1.5 l/ha Făgăraş +

prOd• eomb. I 49,7 4,7 64;9 2,3 65,0 13,9 46,4 -0,2 5615 5,2
1,5 J/ltaFăgăraş +
prod.comb.II

Acelaşi lucru se constată şi în cazul rezultatelor privind producţia de
zahăr (tabelul 8).

Influenţa îngrăşămiutului foUar"Vuxal aplkathnpreuuă cu iusecticide pentru
combaterea Iarvelor defoHatoare
Praducţiadezahăr'(lg82~lg84)

Oradea Giurgiu Tg.· MUJ'cş Şimnic Lovrin Media

Varianta 'HOd"1 dU. peoU"1 uiL peod·,1 dir. p,,"el.,1 di/., peod"l dir., p'Od"1 dil,
Uha l/ha t/ha. t/ha Ulm tJhn t/ho. t/ha t/ha Uha t!lm t/ha.....

Netratat 7,27 7,27 0,47 13,10 7,01 5,87
5 l/ha. '\Vuxal 7,14 -0,13 7,89 0,62 6,7·j 0,27 12,20 "- 0, 90 6,63 -0,38 5,92 0,05
5J/ha \VuxaJ +

Prod; cOll1b. 7.52 0,25 8,24 0,97 6,81 0,34 12,40 -0,70 6,65 -0,36 6,09 0,22
10 l/ha\Vuxal 7;72 0,'15 8,'11 1,14 7,0'1 0,57 12,50 -0,60 6,84 --:0,17 6,25 0,38
101/ha \Vuxal+

prod. comb. 7,81 0,54 8,47 1,20 6,00 0,43 12,50 -'- 0,60 6,26 -0,75 6,13 0.26
5 l/ha\Vuxal+

prueI. '. eOlub. 1 8,30 '1,03 8,55 1,28 7;20 0,73 13,80 0,70 6,90 -0,11 6,47 0,60
5 I/ha\Vnxal+

prod. cOlllb. II

..
111.. 5% Q,63 1,20 0,82 1,00 G,-lO 2,02

După acelaşi tip de experienţă s-a tesţatşi produsul autohton Făgăraş;

care aplicat împreună cu produsele fungicide pentru combaterea eercospo
riozei lu 4 localităţi în perioadaj983-HJ84 a dat un spor de producţie semni
ficativde 5,2t.jha ri:idăciniînvarianta tratată cu cîte 1,5 ljha Făgăraş + pro
dnsul de combatere In 2 tratamente (tabelul O).

Tabelul 9

Influenţa·.îngrăşămintului·.foHar Făgăruş,aplicat împreUnă cu fungicide
pentru· combaterea cercosporiozei
Producţia de rădăcini (1983-'-1984)

Tg. Mure] ŞiUUlic L6vI'În Media

pn"·lp,ou" p'Oel.'1 el,r., p,.ac1.'ldir.. luo"·'lelil.
l/ha l/ha. t/ha t/hu [lh8..·.··t/ha [jha .tih3.

54,7 78,2 51,4 58,0
5618 2,1 79.3 1,1 '19,6 ~1,8 59,7 1,7

57,0 2,3 81,0 2,8 49,4 -2,0 61,3 3,3
58,8 ·1,1 79,9 1,7 50,8 -O,G 61;7 3,7

58,2 3,5 81,7 3,5 47,8 ~3,6 61.5 3,5

58,4 3,7 82,Q 3,8 51,6 0,2 62;3 4.3

I
5,-1 6,4 3,2 4,5

Oradea 1 Giurgiu

pe,od"1 'liL. 11H,0""1 elir.,
Uha l/ha It !,lmt!lm

50,7 55,2
52,6 1,9 60,2 5,0

56,0 5,3 63,3 8,1
55,4 4,7 63,4 8,2

55,2 ·1,5 6'1.4 9,2

54,9 4;2 64,4 fJ,2

0,9 5,9

Varianta

Nctratat
5 l/ha \Vuxnl
5 l/1Ja \Vt1xal +

prod. comb.
10 l/ha \VuxaJ
10 l/ha \Vuxal +

pro(J ...corup.
5Jlha \VuxaJ4

prod.comp.I
5 IIJia\Vuxal 4

pi"oel. comb. II

4 -- Lucrări ştllnţifice __ sfeclă şi zahăr, voI. XIV - cd. 154
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Tabelul 10

Influenţaîngl'iişăInÎllillIuifouâ.rFăgăraş.aplicat.·.împreună.cu fungicide
pent:ru~()ml)'atereacercosprioziei

Pr-od:ucţia.de.... zahăr- (1 g8~--:-1~84)

5,1
7,3

11,1

Tabelul 11

2,9
3,9
5,1

5,0
6,B
9,0

8,'1
12,9
22,6

4,4
5,9
7,8

Influenţa ingrăşămîntuluifoliar Făgăraş aplicat împreună cu insecticide
pentrucombateren larvelor defoliatoare

Producţiade rădăcini (1983-1984)

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Fundulea Şimnic I Giurgiu Braşov Media

Va'rianta p'"d"l dil., P'Od"/ dif., 1P"Od.'/dif., prod., dH., ",od"1 dil,
t/lta tlha t/ha. t/ha tita t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha

Netratat 46,0 - 60,8 - 52,7 - 44,5 - 51,0 -
1,5 l/ha Făgăraş 46,3 0,3 60,6 .:...c.O,2 57.2 4,5 45,6 1,1 52,4 1;4
1,5 l/hn Făgăraş +

pJ:'od. comb~ 45,1 -0;9 61,1 0,3 60,5 7,8 47,1 2,6 53,4 2,4
3··l/haFăgăraş 48,1 2,1 63,1 2,3 63,8 11;1 42,3 -2,2 54,3 3,3
3 l/ha Făgăraş. +

47,6pJ:'od. comb. 1,6 62;8 2,0 66,6 13,n 47,1 2,6 56,0 5,0
1,5 l/ha Făgă'aş +

prod. comb. 1 50.0 4,0 63,0 2,2 67.2 14,5 46,0 1,5 56,6 5,6
1.5 l/ha·· Făgăraş.+

prod.comb.II

IFum!ul," Şimriic Giurgiu Braşov l\Iedia

P"Od"1 dH., P"Od../ dir., p"od"l dil., Pl'Od." d H.. p,od"1 dir.,'
;tjha . .tjha l/ha .. t/lJa t/lJ(l . tiha Ulm ... tlha tjha {/ha

l'

5;84 10,80 7,'11 5,90 7,48
6,32 0,48 10,90 0,10 8,34 0,03 5,80 -0,10 7,84 0,36

6,42 0,58 11,00 0,20 8,60 1,19 6,30 0,40 8,08 0,60
6.26 0,42 11,00 O,:W 8,21 0,80 5,90 O 7,84 0,36

13,47 0,63 11,00 0,20 8,89 1.48 6,20 0,30 8,14 0,66

6,67 10,83 11,00 O,2() 19,04 1,63 6,20 0,30 8,22 0,7'1

Nctratat
1,5 1/11a Fiigăraş

1,5 l/ha Făgăraş +
,.Prod...comb.

3I/ha Făgăraş

3I/ha Făgiirnş+
prod. comb.

1,SI/hafăgăraş+

prod..com~.I
1,5}lha. l?iigărnş·+

prod. conib. II

V:l.r'Î:intri

Din,ţabelul)Q, în. care este pre~entată producţia de zahăr obţinută la
apliearea ingrăşămîntului faHar Făgăraş împreună cu produsele fungicîde
peritrllcombaterea cercosporiozei, se observă că, deşi s-au ob"ţinut sporuri
mediid~ producţie;care;yariazăîntre O;36~O,74t/hazahăr,acestea.nu sînt
asigurate statistic faţă

1.~.·..••·.. cazl~1 ...staţiu~i.i~ra.~?_v,dF~rIJ~?~ll~ţiil~[Ie l'a dacini· .. înregIstrate îri
cazul'V[lTiallţelortratat~cll,.3I/ha.F~găra·ş,rttî-tsiI1gur cît şi împreJ-ll1ă cu pro
duselefungicide,'pentrll·.·comb~tereacercosporiozeiau fost sub martorul ne
tratat,l)roducţiited~zahăr·au datsplJ(ll1'i·deţrroducţieapropiate· de valoarea
diferenţei limită de 5 %.

F?lpsiI"e~ în~răşăInîntul~lr f?liar.făgăraş, •.hnpreună cu .. produseinsecti~
cide folosite pentru combaterea larvelor defoliatoare (tabelui 11), scoate in
evidenţă faptul că, în medie, pe cele 4 localităţi, s-a obţinut un spor de pro
ducţie semnificativ de 5,6 tlha rădăcini la varianta la care s-au aplicat 2
tratamente de cîte 1,5 llha Făgăraş + produsul de combatere.

Din rezultatele obţinute la producţia de zahăr, se constată că sporurile
de producţie înregistrate pe cele 4 localităţi variază între 0,17 şi 0,72 tlha
şi sînt neasigurate din punct de vedere statistic faFt de martorul netratat
(tabelul 12).

J)L5%
DL 1%
DL.O,l:%

1,·J6 0,50
0,70

;-1,00

1,02
1,47
2,27

Tabelul 12

Influenţa ingrăşămîntuluifoliar Făgăraş aplic,at împreună cu insecticide
,pentru combaterea larvelor defoliatoare

Producţia·de zahăr"· (,1983-1984)

Fttndlllen Şhnnic Giurgiu Braşov l\Iedin

Varianta p,od"1 dil., p'Od"l dil.. PCOd"1 dif., p,od"l dif., p,od"1 d;[.,
tlha .. t/ha t/hn t/ha t/Im t/hn t/hn t{1m t/ha Uha

Nctratat 6,08 - 10,30 - 7,42 - 5,70 - 7,37 -
1,5 l/ha Făgăraş 5,61 ,...-0,47 10,70 0,40 8,70 1,28 6,00 0,30 7,75 0,38
1.5 Făgăraş + prod . comb. 5,42 -0,33 10,50 0,20 8,36 0,94 5,90 0,20 7,54 0,17
3 ... I/hu .Făgăraş 6,07 ,...-0,01 10,90 0,60 8,28 0,86 5,50 ~0,20 7,69 0,32
3 l/ha Făgăraş

prod. comb. 5,78 ~O,30 10,90 0,60 .9,02 1.60 5,80 0,10 7.87 0,50
1,51/ha Făgăraş

prod.comb. I 6;37 0,29 10,70 0,40 9.59 2.17 5,70 O 8,09 0,72
1,5 l/ha Făgăraş +
prod~comb;II

.

,DL.5% 1,13 1,45 1,46 0,50 1,02
DL1% 1,65 2,20 1,98 0,70 1,47
DL 0,1 % 2,53 3,85 2,62 1,00 2.'27
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1.I-! era

2~ 'Po'p;•.. L.

CONCLUZII

1. Ingrăşămintele foliare aplicate la cultura' sfeclei ele zahăr elau sporuri
de producţie de rădăcini şi zahăr În condiţii ele'fertilizare echilibrată a tere
nului (N,20POO).

2.. ,îngrăşămîntul foJiarFăgă:ru;ş sporuri. de prodllcţieegalecllîngră-

şămiutul foliar Wuxai.
3.:EP()c~optirriă(lcaplipal'e:aÎngrăşănlî~ţuluif()liarFăgaraşest~ Între

1 iulie şi 15 august în dozăi.cle'2~:3:J/ha. .

4. lngrăş~mjntelefoli~l:~"\;yuxal.şif.ăgărilş;sînt compatibile':~11; toate
produsele, insectofllngicÎde~utohtone.şi.străi~e·şi'se pot a dminjstra::~onco
mţtent ,cllitrat~ment.el~:e'ontp. p()!iIor,şi' l~,rvel()r'defolintoare, dind sporuri
semnificaUve. de p~oducţie ~îIld S-UtL~ld~lini~trat:în2 tratamente.

5. impune continllfl·i·ca .• cercetli'rilor pr~\~iiHI. acţiunea macro'şj'micro-:,
elementelor din îngrăşămintele foliare Î~trebuinţa'ţe in vedcrca"spoririipro
dllcţ,iei desfecIădeiahă(Iailriitafeadesilpraf~ilă.

BIBLIOGRAFIE

C f., Pc t r e ll-'I., S lan Si 1 v i ti ~ Utilizarea Îllgrdşiiminlelor [aliare În [ertilizarea
culturilor de cîmp. "ProlJleme de ngrofitotchnie teorclidi Şi aplicată" Val. IV.,
nI'. 1 --' 1982.

Şi colab. ~ Folo"irea fngrăşâmintelor complc.r:e [aliare În agricultură ~ Experienţe

cu îngrăşăminte complexe f(!liare In sfecla de zahăr, Editura Cercs, Bucureşti,

1978.
3. Stii seu ·Z. 'Fti·7:.'~:;~r'6'11:.,;.Ci'il/;.f:"Ste,claH"d'zqlIă'r,'ţditJ5addh:~,"'Bildiik~ŞlL 1976.
4. Ş te fan G 11., Ş l e fa ~ .' O)ga,Gi 'O<C..UIIN. ,~-J1.plicarea ÎJ1grăşdmintelor {aliare la

i:llţlura s{ecleide zalulr ~ Rl'0l:ilICţI~ yc~~tal:1,gcr~fllc.şiplantc tehnice, nI'. 6, iunie,
1984.

RESEARCHES REGARDING FOLIAR FERTILIZERS APPLICATION
FOR YIELD INCREASING IN SUGAR BEET

Suin~arY•.

Exprritheht'saimirig uttlle' l1sEof compleXfoliar 'fcrt11izersin sugarbcet crop\Vcreinîtfnted
dUl'ing 19~1--;1984 tilllcperiqd injl})lr~R~~'

Thc Romania» products F-Oll,F~141, P':231 andF-41f, Făgăraş, Polimdnu<ithc forcigu
pr:o,ducti~Vuxalwcre:tcstcd; sllldying •...• diffcrellL ... doscs.nndnpplication epochs.·as·.··'WSH as. tl:IC
compaţibmty with 1he insecHcide-fungi;cic1e products used for ccîntrolling the dîs('a~I',~.un~:pest8.

Ţhc experimental rl'suIts pointed,ollt tlIot foliar fertilizers Făgăraş and\:Vuxnlachlc"cd
significanţ J'ieldillcre~s~sas'c?l'l1pa~edta· thc\ untrcntc~'~hcck, both an unfcrtiIizcd soH (lud an
optimnlly fcrtiIiz.cd oue, wIth a dase' ofN~12Q, P-60.... . -.-

Thc optilllal period for t.lpplying fOIi,ar fcrtUizţ'rs'ranges bctwceu tlIe p~ ~ afJuly nnd
thc.15 th of Au,gll1.;t, simultan~ously withJll~ insectici~~-rungicid(' substances used forcontrolling
tlIe discuscs and pests, a good compatibUjty bcingprovidcd.

RECHERCH8S CONCERNANT L'APPLICATION DES ENGRAIS FOLIAIRES
POUR L'ACCROISSEMENT D8 LA PRODUCTION DE l3ETTERAVE A SUCRE

Resume

Entre 1981~1984 ont ete initiecs des cxpcrimcnlaUons cn 9 localitcs qui ont Clcomme
but l'utUisation des ellgrais ccmplcxc5 foliairc5 dans In culturc de bcUl:'ravc asucrc.

Ont ete testes les produits tQul11ains F-Ol1; F-141, F-231şi F-'111, F.lgărnş, PoliJnet et
le produit etranget Wuxal, cn differentC5 cpoqucs el dase" au sujet de la compalibililc a\'cc
les inseclofongicides uUlise:; dans la lutle contre les l'anlgc rs de la betteruve a suere.

Lesresultats onl Imt en c'.idcneclc fait qile lesengrnis foliairct. F~lg[lruş ct \Vllxal ont
danne des rendemcnls signiIicatifs par rapport au tcmoin SUns traitement, ianl sur le sol nonfcrli
lisc. comme sur le sol optime fcrtilise tn-ee N,-120P-60.

L'cpoquc optimc d'appIication des engrais fo1iairc~ est 1 ,ÎuiJlet ~ 15 aoilt, simullancment
avec les inscctofongicides uliHscs dans la luttc contre les ravagcurs cxislant cutre elles une bonne
compatibilitc.

FORSCHUNGEN B8TR8FFEND DIE ANWENDUNG VON BLATTDtJNGEMITTELN
ZUR ERTRAGSSTEIGERUNG l3EIZURCKERRtJBEN

Zusammenfassung

In cler Zcitspanne 1981~ 1984 wurdell an 9 Standortcn Versuchcz\Yccks Allwenduug
"\"on komplexcn Diingcmittcln bei Zuckcrriiben dnrchgcfiihrt.

Es \Vurdcn (lic rumiini.schcn Erzeugnissc F-Oll, F~141, F-231, F-411 , Făgăraş, polimct
und cin auslandisches ~ ,Vllxal ~ getestet, wobei \'Cl'schiccleuc Gaben, Anwendllngszciten und
dic Vertraglichkcit mit Pflanzenschutzmitteln \'erfolgt wurden.

DicVersucIIcrgcImisse zeigten dass clic Blattdiingcr F~lg[lraş und ,Yuxal gesichertc 1\1('hr('r
trage gcgcnilber cler unbelmlldcltcn Standardvariante brachten, sowohl auf ungcdiingtcm als
auch auf optimal gediingtcm Boden mit N 120, P 60.

Dcroptjmalc An,vcndung~zeilpunktfiir dicBlattdiingcmittcl istzwischen dClll 1. Juli
dem 15. August, glciehzcitingmit Planzellschlltzimittcln, rnit dellen sic sich gut verltagcn.

IICCJlE,I:\OBAHIIII TIO TIPIIMEI-iEIUnO BHEROPHEBbIX Y,I:\OEPEIiiHl
B BH,I:\YPOCTA YPOlHAII CAXAPHOI1 CBERJlbI

Pearo.He

B nepno)]; '1981---'1984 1'1'. 6bIJUI H:J,'IaTbl OIlblTbl TI p;cmITU l\teCTHOCTJlX c u:eJIhlO npu
l\tCHeIIIUI HOMITJIeHCIIhIX DUCHOpUCBLIX YAo6pCIIHii n HyJIhTypC caxo.pIIoH CIJQHJIbl.

Bl'IJIH IIcnbITUU11 py"ILUlclmo Y;cJ;oollCIum <11-0H, l!kll1'l, (1)-231 II (I)-!.d'!, (!lD1'apam,
IloJIH!lteT II IIIIocTpauHocy,n;o6pclTHeByli.Ca.TI ; HaoJUIlo,u;amI nu paBI-IhIlIUI JJ;08allIH II CPOIiaC'lUl
DIIOCCIHUI, a TaHiRC aa COUI\!OCTH?\IQCThIO C IIcnO.1'[b30DUlIIILllIUI HIICOHT0lÎJYH1'm:J;np;a~HI /1;JlH
60pb6hI C 60JIC3IUll\1II II npep;UTCJIRMII.

8RcncpIIMcIITa.TILHhIC pcsyJlbTUTLI Ul:>UIDIIJlH, tITQ BUclwpuenbIc yp;o6peIIIoIH c:Il 8P8pam
II BYIi:caJI;n;aJH[ 8Ha'UrrCJIbIIbIC rrpoHSDO;nCTneIUIhlc rrplloanmI ilO cpaaHcmuo C IIeoGpaGo
TaIIHI,m IWUTpOJIOMI'lD.H na uoy~~o6poHUOn lIo'IDe, TUii Il Ha Y;U;06pCIIHOn IlO'lEe OIITHlItaJlbHO

)];03011 Nl~OI P~o'

HanJlYlJllIHtt nepI'fQ)l; DIlccemm nIIerwpIIeBbIX yp;06pCIIIdl 01' 1 BlOJIJJ p;o 15 aUI'ycTa
op;HonpeJ\lCHHo C IlIIceHTOfpyu1'IIIVJ;rJ;aJ\uI, HCnOJIb:;>onaUHbIlImp;JIfI 60pb6LI C 60JICSIIfIJ\IH I~

npeAIITeJIfIMU; cy~ecTDycT :XOpOllIUff .COBMeC1'HMCOTb.
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INFLUENŢA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE DE CULTIVARE
ASUPRA CANTITATII ŞI CAUTAŢII PRODUCŢIEI

LA SFECLA DE ZAHĂR IRIGATA ÎN CONDIŢIILE

CÎMPIEI MOLDOVEI

E, ALBINEŢ

In lucrare seprezi~ţă rezultatele c~rcctărilor•pe perioada
1982"':"1984, în zona' Săvcni-'- Botoşani, privind' influenţa soiului,
a •epocii .·de semănat şi •• de ··rccollare .asupra: producţiei'de rădăcini

de zahăr· alb şi asupra calit:1Jii -tclmologice.
Datele ohtinutescot în evidenţă potenţialulridicat de produc""

tivitate a soiurilor.· Braşov. 519 {RPlVI .519) . şi Braşov. întirzierea
semănatuluicu 10şi20 ziIe,faţădeepocaoptilUă, reduce producţia

de rădăcini cu 3,2~ 14,0 % şi pe cea de zahăr cu 5A~ 22,2 %, pier-'
dericarepot fi acceptate la intirzierea semănatului din cauza
conditiilor climatice sau. în cadrul. reînsălUÎnţărHorJn,. urma calami
tăţjlor de răsărire. Procttlcţii maxime de rădăcini cu calitate tehno
logică superioară se obţin prin recoltarc in luna octombrie.

In complexul de factori care eondiţion~ază obţinerea producţiilor mari
şi de calitate tehnologică superioară la sfecla de zahăr, un rol important il
aresoiuI;'cpoca optimă de semănat şiapIicarea irigaţieL O serie de cercetări

pun în evidenţă că soiul, prinpotenţialulsăllbiologic deproductivitaţe, :con
tribuie in suficientă măsură la sporirea producţiei (1, 2, 3, 7, 10, 12). Epoca
optimă de semănat contribuie IavaÎorJftcareaumidităţiidin stratul super
ficial" al .solului 'peritru rasăfirea unif6'tri1.ă·'şi rea.liiarea.··· cllltufilor"'Îl1cheÎate
(4, 7, 10, 12), Epoca optimă de recoltare, hotărăşte calitatea tehnologică la
prelucrarea. sfeclelor şi producţiilor ridicate de zahăr la hectar pri1leyitarea
pierderilor date de recoltatul prea timpuriu (1, 3, 6, 10). Irigaţia, în ultimă

instanţă, are rolul de a pune în valoare intregul complex de măsuri tehnologice
,şi de a obţine producţii ridicate şi sigure (2, 5,8, 11, 12):

CONDIŢII ŞI METODA DE OERCETARE

Cercetările s~au efectl,1a.tÎ11 sistemul de irigaţie Săveni-Sîrbi judeţul

Botoşani, în perioada 1982~1984,:Zona: se caracterizează pluviomctricprin
media multianuală de 482,0 Ulm la staţia Avrămeni. Anii de cercetare s-au
caracterizat astfel: 1982 foarte secetos şi anii 1983 şi 1984 normali. Din punct
de vedere termic, perioada de vară a anilor 1982 şi 1983 a fost călduroasă,

iar a anului 198'1 normală. Cercetările s-au executat printr-o experienţă poli-
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factoriaIă de tipul 3 X 3 X 3 (soi X epoci de semănat X epoci cIe recoltare)
cu aşezarea în cimp dllpă metoda parcelelor subJivizate. Factorii experimen
taţi au fost: soiul Monorom, Braşov <519 (RPM 519), Bra.jov; epoca de
semănat (4°C, la 10 zile şi la 20 zile IntÎrzierc şi cpoca de recoltare (15 august,
15 septemprie,15 octombrie).)rigarea s-a efectuat.· prin .·aspersiune.. diferen~

ţiat pe faze devegeta,ţie, la plafoanele minime de 50% şi 70% IUA; In
funcţ:ie de coniiţii1eaniloynorrn~.avariatţntrc3100~5650 m3 jha, distri
buită iu 4-7 udări cu norU)~de ,uelare de 700~800 m'jha.

Er~-Erl

Era-Erl
Er~~ Er~

DL ~%

DL 1%
DI. 0,1%

" 2

InfluenţaepocU de reooltfire

01,57-42,40 1\1,11
70,OQ--i2,·10 27,63
70,09-61,57 8,52

Tabelul 1 (continuare)

3 4

45,01- Ullo

05,08 !jiU

13,84 **il'

Tabelul 1

REZULTATE OBŢINUTE

,

!nflllenţaindepefi(lentăafa~torilor experimentaţi

ES i - epo'ca de semănat la 4°C;
Es~ ~ epoca de semănat 1::l 10 zile de la ES I ;

Es) ~ epoca de semăllatla 20 zile de la ESi'
Eri - epoca de reeolture la 1Guugust;
Er~ - epoca de rccoltare la 15·septembric;
Er) ~ epoca de recoltare hl15 octombrie.

timpuriu, la 15 august aduceo pierder~deproducţiela rădăcini de 45,01 %
faţfl de recoltatnl la 15 scptembrie, iaLIaţă de recoltatul la 15 octombrie
de G5,08%. lnsăşi reeoltatul la 15 septembrie faţă de 15 oetomhrie a înre
gistrat o pierdcrcfoarte semnificativă dc 13,84%_

Influenţa În interaeţiuneainetorilor. Recoltatulla15august,lnfuncţie

de soi şi epoca de sernăn1t; a rcalizat o produc'ţie de 45,75---:"38;9SfJha rădăcini.

Producţiile·· cele mai mari s-â.uI·ealiz~lt CÎndsemănatllls-a făcut încpocJ 1
şi în cîmp solul s-a putut lucrn. JnUl'zicrc~ semănutuluÎ cu 10 zile faţă de epoca
optimă a dus la sCădcrcaproducţici,Jn funcţie de soi, de 5,5-10.50/0, iar la
intirziere cu 20 llc zile dcll ,5--:::"14,8 % (sc[Elerimni mari au fost la soiul
Braşov) (tab~luI2).

PrQuucţj,lderădăcini înfuneţiede soi şTcpoeăde selllănat[l.fost de
56,03-G5,03 tJha. cu sporuri foarte semni[icaU"e dud reeoitarea s~a făcut

la 15 septembrie, faţă de reeoltarea IaJ5 august de 38,8~52,2%'. Seăderile

de produq:ie prin Întîrziere'-l semănatului cu 10 zile. sercduc la 4.4..--5,50/0,
iar la Întirzierea cu 20 de zile la 7.4~13,G%, mai mici la soiul IVlonorOlu şi

Ulai mari la soi"l Bra,ov, La soiurile lVionorom şi Braşov 519 (RPM 519)
sporul maxim deproclucţie faţă de cpoca 1 dc recoltare s~a reaUzat la semă

natul cu Întirziere de20 dezilcfaţă de9poca opthnă,ceeaecdovedeştr ritmul
intens de creştcrc. Intre soiuri diferenţele ele proc111c1;ie pe epoci de semănat

sînt În general mici.
Recoltarea la 15 octombrie a realizat producţii de G4,98~7G,25 t/ha

cu valorile cele mai ridicate la sell1ănatulînepoca optimă, la soiul·Braşov.

La această epodi ele recolta re, minusurilc de producţie prin,intîrzierea, semă

natl1lui cu 10 zile au fost de 3,2 -8,4· (10, iar prin întîrzierea cu 20 dCc·zile de
8,G~12,2%, mai mici la soiul RPM 519 şi mai mari la soiul Braşov. Diferenţe

semnificative faţă de soiul Monol'om s-au obţinut la soiul Braşov, la epocile 1
şi III>de .semlrn::rt şi la soiul Monorom la epoca a doua de recolta re. Creşterile

de producţie faţă de recoltatulla 15 august au fost de Gl,O~71,7%_ cu valo
rile cele mrli reduse In epoca 1 de semfluat şi ce.le mai mari la epoca.a treia

1,59
1,24
0,34

7;06
12;91
5,47

Diferenţ:l

1,20
J;M
2,23

2,03
.3,08
4,V5

4J07
7,06
2,99

0,91
0,71

-0,20

Influenţa.,.·SOilllui

58,41-57,50
58,21~57,50
58,21~58,41

61,75- 57,68
61,75~ 54,69
57,68:- M,69

.InfIlIcnţacpoeildesemănat

PL5:%
DL1%
DL-O,1"%

DL 5%
DL 1%
nL 0,1 %

Diferenţa ·tnfre' vflrLtnte

PRODUCŢIA DE RADAC!N!

Inf]ueIţţaind.el)eudeIltăAfnctol·jlor.:SepllrieÎ~eviclenţăla soiurile utili
zate·.diferenţe··roarteillicideproducţic.şi.·.•·.neselll.llificative. Practic cele trei
şoiuri, î~ condiţiile.de.e;{perime~tare,a.unlanif~stat aceeaşi productivitate.
lntîrzierea cu 10 zile faţă de epoca optimă cIe semănat (la 4°C temperatura
~oluluî la adlncîmea de semănat) a dus la o scădere a proelucţiei cIe 7,OG %
I~rctt ... 2q.de.zile,.·de.12,gl~/Q; .. între.epoca.a .. ·~rei~ .. ~es.emănat şi epoca a doun
s-a înregistrat o scădei'e de producţie de 5,47% (tabelul 1). Recoltatul prea

Prod l1ctb
riidîicini, tjlb 1· . . . .

------o;::------I--------I__t~/2~h[\'--_!__"~,- t<_'_'~I_n_nl_fi_c~_I\_iCi

Braşov 519 (RPl\r':S19)
T\1ouorom

Braşov ...~ Monorom
Braşov - RPIvI-519

ESi·~Es~

ESl~·Es3

Es~~Es3



Influenţa combinată a tlactorilor soi, epoCa desernănat şLepoca. de recoltarens1.lpra .·?'3~el~li::2
producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr

difercnţa fitii\. <k: ,

15 octombrie (Er3 )

r.',.

lE" lE"t/!la I % UPI\/! % t/hri j %

pro-

ductic, I _..,
t/ha

EJioci1ede recoltare (Er)

difercriia. fală de:

15 septembrie fEr.)

'" *** "*17,68 38,8 73,60 - 28,00 61,4 10,32 16,3
000

'" "-2'751- 4'31 18'48 43,9 68,23 -5,37 -7,3 26,18 62,3 7,70 12,7
.0·00 *** 000

*** •- 4,68, 7,'118;25 45,2 64,98 = 8,62 --.,.11,7 24,63 61;0 6,38 10,9

G3,28

15 august .(Ei' ,)

45,60 1

42,051- 3;~~1-7,S/60,53

40,35 1-e75,25-11,5 58,60

4.1,73 .•.. / 65,13 - - 20,40 45,6 73,18 - - 28,45 1 G3,6 8,05 12,0442,25 o --5,5 62,15 0'0 . -A,O ,., 47,1 o
*** ."=2,48 .~2,98 19,90 70,85 -2,33 -3,2 28,00 67,7 8,70 14,0000

000

*** 0'00 ".39,23)"';'5,50 ~12,3 58,98 -0,18 -9,5 19;72 50;3 66,90 ~0,28 -8,6 27,67 70,5 7,95 13,5
-~- --------- --- --- --- --- --- --- ------ --- ---...

***45,75 - 65,93 - - 20,18 44,1 70,25 - - 30,50 66,7 10,32 15,7000
00

*** 000

***40,93 -4,82 -10,5 62,28 -3,65 ~5,5 21,34 52;2 69,85 -(;,40 -8,4 28,92 70,7 7,57 12,3000
000 *** 000

***38,98 ~'6,77 -14,8 56,93 .~ 9,OOJ ---'-13,6 17;95 46,0 66,05 -9,30 -12,2 27,97 71,7 10,02 17,6

2,01\ 2,06 4,70 2,06 4,70 '1,702,82 2,82 6,'19 2,82 G,'19 ti,49;~,S'l 3,8'1, 8,08 3,8,1 8,08 8,08

I difcren1a
Pl'O- . .... . Ipro,:,

,d'icţia,I'. -1 tIllelIa,I E" lE,"I t/hn tJha% tjha' .... I '
Vlia .. %

ES l

Es,

Es~

ESt

Es~

ES~

ES,

Soiuri ,~i cpoci
dC5cmănat

(Es)

DL5%
DLl%
DLO,l %

lV!onOrOî:n

Braşov SHI ES
1

(HPTvI.SHI) Es~

---------------1---.·.··.·-1-----1---1----'----,----, ' ' . , , , , , _

Braşov

"

_______ / '/ / I

soi URI I IF==S=O~='~U=R=i=I---,__.,..-__
I Er.2: 15 SEPTEHBRIE 1[-= Er.3. 15 OCTOMBRIE .::J

Fig. 1 --,.Pt-.odu:.-ţia de rădă'C1ni
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deseM#riât.Se constatăo Jntensificarea ritmului de.creştereamnsei de rădă
cIllilapl:iutele semănatemaitîrziuşio tendinţă de nivelare a diferenţelor de
producţie (fig. 1).

Cind recoltatul s-a făcut la 15 octombrie, faţă de 15 septembrie s-a
inregistrat un spor al masei de rădăeinideJ2,3-17,6%,îngeneralmai mare
la soiul Braşov şi mai mic la soiul Braşov 519 (RPM 519).

DinanaHza producţiei de rădăcini se poate conchided'isoiurile experi
mentate lUI' se diferenţiază net prin capacitatea de producţie, totuşi soiurile
Braşov şi Braşov 519 (RPM 519) s-au dovcdit cu oarccare superioritate.
Semănatul la epoca optimă asigură producţiile cele mai mari. Diferenţele de
prorlucţieprin .•• întlrziereasemă ll atlllui pot fi acceptate Ia cultura irigată în
cazuri fortuitede intÎrziere a sernănntului, datoriEi conditiilor c1imatice sau
a unor calall1ităţilarăsărire.Aceste intirzieri la semănatpermit recHperarea
suprafeţelordestinate culturii sreclei. de zahăr cu pierderi minime ele producţie.
Recoltatul qu incepere dela 15 august nu poate fi acceptat pentru că duce la
pierderi rp.aJ:iîn producţia de rădăcini, putînd incepe eşalonat după 15~20
septembrie cu pierd"?,ri sllb 17 %;

PRODUCŢIA DE ZAHAR ALB

Gînd reeoltarea ,~-afăcll'tîIl,Illl~;'lallgust,pro(l~Icţiadezahăr alb crista
lizat extrasa fost, ia funcţie de soi şi epoca de semănat, doar cu 3,04~3,91 tjha
mai marela prima epocă de semăaat la soiurile Braşov 519 (RPM 519) şi
Monorpmladifercnţe mici ,şi mai reduse la ultima epocă de recolta re. în
funcţie d~~oi, întîrziereasernănatuluiculo zilc a dus la scăderea producţiei
de zah~r qu 9,9~ll,9';<" mai mare la soiurile Broşa\' şi Braşov 519 (RPM 519),
iar laintîrziereacu 20 dezilc, producţia de zahăr a scăzut Cu 1(i,7~22,2%,
cn scăderea cea mai mare la soiul Braşov 519 (RPM 519) (tabelul 3).

~ Cînd recoltarea,s.:.u'făcut,la15septcmbric,producpade zahăr a
crescut la6;9(J~8,66 tjha cu un spor faţă de recoltatul din 15 august de 3,68
4,87 tjha, respectiv 104;4-140,8%. Sporul cel mai ridicat de producţie s-a
obţinut einq scmăriatuI s-aJ~~lltjllepoc~,~trei~,şicelmai redus la semă
untul în~poca optimă. 'l\Iin~lsuldepro(ltlcţie,.dat dcintÎrzierea semănatului
a fost ele 5,4~ 10,7 % laJOzileşi de Jl;9 ~18,9%la 20 zile, cu valoarea cea
mai ridicată în ambele;cazuri la soiul Braşov şi cea mai mică la Braşov 519
(RPM 519). Diferenţele de produclie elatede intirzierea semănatului scad
ele la O epocă laalta (fig. 2). La semăn~tulîn epoca optim", soiul Braşov a
dat Ull spor d~ produej:ie la zahăr alb deW,O% faţă ele MOllorom, iar Bra
şov 519 (RPl\{ 519) de 6,1 %; la Întirzierea semănatului soiul Braşov 519
(RPM 5j?)s-a; comportritrririi hÎ1ie,bhţininel sporuri faţă de Monorom de
7,0% şi ;6,1 %. .

~ Fţecoltatul,'Ia 15 oct?l'l1bric,a a~iguI'at, proclucţiiIe lua~imc de zahăr
de 10,35,10,53 tjha la epbca 6ptilllă(le semănat, la diferenţe de neglijat
între soiuri, cu un spor faţă(lereco]ta.tl~ljllallgllstcle1GŞ,5~177,8 ~/o (mai mari
la soiul Braşov). în Întîrzierea semănatului<cll 10 zile, producţiile în funcţie
de soi an fost de 9,37 -9,81 tjha cu sporul faţăde recoltatul în august de
167,7-184,3%, mai matelasoinl BraşOv·519 (RPM-519) şi cu o scădere
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Rădăcini Zahăr alb

~
SoiulşicPl!cll

IE"-I IE,',- IE"'-IE' IE,,-de semănat Eri Er~ Er~ Eri Ert

" Eri El'. Er, '. "~ Er t,,'
'" I

I
ee ~ la'.·1°C 61;0 86;0 25,0 100,0 14,0 37,2 76;0 38,8 100,0 24,0
~

aJ ~ Monorom la 10 zI. 61,6 88,7 27,1 100,0 11,3 37,3 78,8 41,5 100,0 21,2'dL la 20 zI. 62,1 gO,2 28,1 100,0 g,B 36,6 78,~1 41,8 100,0 21,6~ ro>- :;:l.
~ o ----------------- -----
w ~
V) 'd Brasov 519 ,.la4°C 61,1 89,0 27,9 100,0 11,0 37,7 80,4 42,7 100,0 19,6o
~

" (RP'11 519) la 10 zi. 59,U 87,7 28,1 100,0 12,3 35,2 80,5 45,3 100,'0 19,5
Il. la 20zl. 58,8 88,1 29;5 100,0 11,9 34,5 83,0 48,5 100,0 17,0

N I -------- I~----
~ '" la ,ee 60,0 86,5 26,5 100,0 13,5 36.0 82,2 46,2 100,0 17,8~

" Braşov la10 zI. 58,6 89,2 30,6 100,0 10,8 35,2 81,5 46,3 100,0 18,5r::: 1a20 :zI; 58,2 85,0 26,8 100,0 15,0 34,9 78;7 4·3,8 100,0 21,3

Tabelul. 4

Din analiza producţiilor de zahăr alb se pot conchide următoarele:

între soiuri ',diferenţele'·,de,producţie sînt nesemnificative, ceea ,ce dovedeşte

potenţia.lul ridicat, de.' producţie a soiurilor ,.experimentate; la semănatuI cu
întîrziere diferenţele în producţia de zahăr pe soiuri, sînt relativ reduse de
5,9~9,7'10 la întirziereacu 10 zile şi de14,9~15,3% la întirzierea cu 20 de
zile, in general mai mici la soiul Braşov 519 (RPM 519), minus de producţie

care poate fi acceptat 'În cazuri de" Întîrzierea 'fortuită·a semănatului sau de
reînsămîn'ţare în urma unor calamităţ.ilarăsărire; recoltatul în luna august
este exclus, datorită pierderilor de aproape 2/3 din producţia de zahăr reali
zatftîn Juriaoctombrie,recoltatul după 15 septembrie este indicat pentru
asigurarea transportului eşalonat şi a ul1eiperioade de prelucrare mailargă;

insă cuo pierdere în producţia de zahăr pînă la 30% faţă de recoltatul cu
începere de la 15 octombrie,

Pentru cultura irigată a sfeelei de zahăr, la care atit ritmul de creştere

Rrădăcinilor, dar mai alesceLal acumulării zahărului sînt mai lente,estc
indicat ca recoltarea să aibă loc în a doua decadă a lunii octombrie,

Dinamicacreşteriii'ădăcini1orşia ,acumulării zahărului

(Sporul de producţie inpro'cente de In o epocă derecoltarela allta)

faţă de scmănatul la epoca optimă de 5,5-9,7%, mai redusă la soiul Bra
şov 519 (RPM 519). La întîrzierea semănatului cu 20 de zile, produeţia de
zahăroptinută a fost de8,SO,-8,92tjha,aproape cgalăpe soiuri, însă cusporul
cel mai ridicat fa-ţă de rccoltatulîll luna august(173,3-190,1°,lo), cu eviden
tîerca soiului Braşov 519 (RPM 519), Prin întîrzicrca semănatului producţia

de zahăr a scăzut eu 1<1,9---:-15,3% la 20 zile.
Sporul fnprodL'cţia de ,zahăr de la 15 septembrie şi 15 octombrie a fost

(1~ 20,5:-31,50/0' <fiai mic lapl'imaşia doua epocă de semănat la soiul Bra~
,ov (21,6%-22,6%) ,i ,Braşov 519, (RPM-519) (2'1,3% şi 24,2%). Ritmul
aeccleratde aClunulare a zahărului în lunile ~ugnstşi septcll1brie, la yarian
tele cu Întîrziereasemănatull1i,duce Ia o tendinţă de nivela re il producţiilor

în luna octombrie (tabelul '1).
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.Calitateaprodllcţiei seanalizeaz~i prin'. principalii. indici. tehnologiei de
calJtaJ.c:. digestia'.YEiuc1amentul,· coeficientuL de .·puritate, valoarea tehnică
şi, factorul melasigen;

Digesti~.. saueonţinlltul dezahăr al sf~clei, .• prezintă diferenţe.' marcante
p'eepocide~epolt~reşireduseÎntre soiuri, .atîtpeepocide semănat, cît şi pe
ep?ciqe rcp()ltare:La reeDItarea în .august con-ţinutul'de zahăr,. în funcţiede
soi şi cpoca desemăl1at a fqst dc 11,8-12,4°/0 ca valodmedii pe perioada de
cer~eta:re,..conţinutuI .pclmairidicHt. a .. fost .. înregistrat .Ia epocaoptIrnă.·de se
mănat. La recoItarea în septembrie, conţinutuldez~hăraeresc~ItJa15,3~
15,,8%•. mai scăzutJa întîrzierea semănatului,intre soiuri diferenţele sînt
insensibIJe (tahelul 5), iar la recoItarea în octombrie conlinutul În zahăr
a crescut la lG,2~17,O°;6, sensibil mai scăzut Jaîntîrzier~asemănatulllişi
uşor mai ridicat hsoiul Braşov 5W (RPM 519).

Randalllentul de la 7,73-8,60'S cita inregistrat la recoltatul timpuriu
îu august a crcscut la 12,1~13,l'S in septembric şi a ajuns la 13,3-1'1,3'S
înocto ll1brie. HandamClltlll q scăzut euO,2~O;6QS înfuncţje deintîrzierea
semănatuluLJntre SOhlrÎ randamentul uşor mai ridicat s~a Înregistrat Ia
Braşov 519 (RPlvl519).

Coefieicntul deilrujtnt~indiferentde soi, epoeădesernănat sau epocă de
r~c()ltares-a'll1enţinutsl1Berior'valorii .. de .. 8)3 °,lo.Puritat~a zcmei a crescut
de la 83,7 la 84,7% cit s-a inregistrat la reccltatul în august, la 86,7-89,3%
în sejltembrie, pînă 1~87,7-91,3 % fhcazul reeoltării în octombrie. O scădere
uşqr sensil:liIăs-a Jnregistrqt odatăeuîntîrziereasemănatuIuLDintre soiuri,
Braşov.9.19 (RI?M 519) a prezentat valori ceyamai ridicate.

Val9area tehnică, scăzntă la rccoltatul illaugnstll,1-11,6% cu dife
rente ••·f(){lrte mici ••' iutI"C .•' soiuri si .ceva .maL 111ari ... la întîrzierea :.semănatuI1Ii,
Cl'eştelapeste 14%(14,3-.15,40/0) b recoltatul înseptcmbrie şi 15,4~16,5%
în octombrie, cu valori mai ridicate la soiul Braşov.519 (RPIVL519)şi difc
renţe mai pronunţ-ate pe epoci de sernănat;la Monorom.

Factorul M z' foarte ridicat la rceoltarcatimpurie, deci o calitate slabă
(49,1--'-67,9),sercduce iu septembrie la 23,1--.-27,5% dmprimind o calitate
bună şi ·ajunge 'la' 20,8 -'-23,g%·.··larccoltnrea ··.in·.octombrie.întîrzierea •.semă
natuluiafectează mult 'calitateatehilologicăpriu"valoarea'acestui indice mai
ales1uTecoltarea timpurie şiserednc.'. diferenţele1a· recoltarea în epoca optimă.
Dintre soiuri, BraşoVc519 (RPM519)are valori mai reduse.

CALITATEA PRODUCŢIE!

E.ALBINJ4Ţ

CONCLUZII

1. La sfecla de zahăr, deşi mas. da rădăcini reprezintă producţia valo~
rificată;care influenţează beneficiile producătorului, cantitatea de zahăr
alb realizată; Scoate mai bine in relief efectul"'. îmbunătăţirii verigilor .·tehno
logice.

2. Cu.' toate ··căsoiurile experimentatese caracterizează printr.cun poten
ţial ridicat deproducfivitate, totuşi soiurile Braşov şi Braşov 519 (RPM 519)
se difetenţiazăfaţă de· Monoromprintr-un spor substauţial.(lO,O% şi respec_

5 -- Lucrări ştiinţifice -- sfeclă şizallăr, voI. XIV - cd. 154
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tiv 7,0%) la produr'ţla.de zahăr. Soiul Braş()v5IO (RPM510) se caracteri
zează printr-un ritJllI1UU aCgelerat de lllutUl'lzareşlo calitate tehnologică mai
ridicată.

3. Prin Înt1rziet'ea semănatuluifaţă de epoca optimă, proclucJia scade
diferentiat în funcţie~es9işiepoeadel'~colt~re,pentru producţia de didăcini
cu 3,2~10,5% la întîrzierea cu 10 zile, şi cu 7,4-14,0% la întîrzierea cu 20
de zile, iarpentruprpduc'ţw, ele zahăr, scăderea a fost de 5,4-11,9 % , la În
tîrzierea cu 10 zileşideJl,9=-22,2% 1uîntîrzierea de 20 zile. Aceste reduceri
minime deproducţie~entfu,epltul'airig~tă, unde răsărirea rapidă şi uniformă

este asigurată; poatefiaccept.ată in cazul Întirzierii scmănatului din cauza
conditiilor· cliIllatice~e~~voTabIlesau al~norcalamităţila răsărire, reprezen
tînd Un mijloc econoIUicde~efllperarc.•~suprafeţelor destinate acestei culturi.

4. Recoltatul înJunaallgusLeste exclus deoarece duce la pierderi impor
tante în producţia,d~ rădăcini.(38,0-42,0 %) şi mai ales de zahăr (62,0 -65,0 %)
fată de recoitatlllînoctombne. Recoitatlllpoate incepela 15-20 septembrie
m;i ~leslasoiul Bra~o\T 519 (RPM51 n)pentruasigurarea transportului eşa
louutsi a unei perioa(iede ~rehlcrare mai largi; cu pienIer:; sub 17 % In masa
de rădăcini şi sub:13g%lCl:pr?(I~l~ţiade~~h~r.

La sfecla irig~tăClJritIlJ.ll1,decreşterea răclăcinilor;5i a acumulării zahă
rului.Ulai .lent, pentnlTealizarea ullorproduc.ţiirielicatej reeoltarea se poate
limita 'la ·.. de~ada iadpllaal~u~ioctombrieo

5. Calitatea tel'lD,{)l{)gică>este influ~llţatăl11a.i mult ~e epoca de recoltare
şide epoca .dese.Il1ăna,t.L~şe~ăn9.ttll•. CI! Întirziere şi •. recoltatul timpuriu se
obţine opro.ductl~d~ ~~abr~calltat~.• CalItatea tehnologică·se îmbunătăţeşte
la recoItatulînoc;tomhneşlJasemanatulÎn,epoca optiIl}ă. Diferenţa de cali
tate .la întîrzierea""se~n~natuIlli,se 'reduce .• ·la·recoltatul în luna octombrie.
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INFLUENCE OF SOME TECHNOLOGICAL CULTIVATION LLNKS ON THE YIELD
QUANTITY AND QUALITY IN SUGAR BEET I~IGATED UNDER

THE CONDITIONS Oi' MOLDAVIA PLAIN

Summary

This paperdcals with theresults of·lhcre5earch.es· during1982~1984 pcfiod,inSăveni

Botoşani zone, concerning theinfluenceof thevariety, the sowing andharvcsting time on the
root ··yicld,. thewhite ··sugar andtcchllologicaJ·. quaIities;

The data·· obtained 'poinlOlitthe" high productivity potential or RPM~519 .and Braşov

\'arieties~·· The'de1ay insriwing···\vilhl0·up·to··20 days"in comparisori' wit11 ···the.·optimum cpoch,
dcereascs·· tlIe·· rootyield··by9,3'-14,Q % 'and thc···sugar·one by ·5,4- 22,2%,'105ses .thatcan·bc
accepted at tile sowing delay because oI thcclimaticcondHions ordmoingthcreso\vings,asn
conscquence of the emergence calamitics.Muximum yiclds ofroot8 with abigh technologieal
quality can be obtained by harvcsting in Oetober.

L'INFLUENCE DES CERTAINS ANNEAUX TECI-INOLOGIQUES DE CULTURE
SUR Lj\. QUANTITE ET LA QUALITE DE LA PRODUCTION DE BETTERAVE

A SUCRE IRRIGUEE DANS LES CONDITIONS DE LA PLAINE DE MOLDAVIE

Resume

L'ouvrage present . Ies rcsuItats. des recltcrchcs cffectlj(~cs C11 1982-:- 1984 dans Ia ZOlle
de Săveni- Botoşani, concernant l'influcnce de Ia variete, de l'epoque de scmaiIlc ci de Ia recolte,
sur laproducUon des raeines, du sncre blancct sur Ia quaHt6technologique de la bctterave
asuere.

Les datcsobtenues mottont en eYidence le potenUrl eleve des yarietcs RPM-519 (Braşo"-519)

et Braşov. La semaiIlc aretardcment avec 10 ei 20 jours, en rapport ..le I'epoquc optime a limite
la quantit6 de racines QVCC 3,2-14 % et celIe du suere avec 5,4- 22,2 %, degâts qu'on pent
les acceptes danscette siluation a causedc conditions climatiqnesou dans le cas des nOllvcIIes
semuiIlcs, par suite aux cnlamitespcndant la lcvccen pIcin champ.

Les plus grandes producUons eu racines ct qnaIitntivcs supericurcs s'obtient par Ia recolte
C11 octombre.

EINFLUSS EINIGER TECHNOLOGISCHER GLIEDER DES ANBAUES
AUF QUAc"lTITĂT UND QUALITĂT DES ERTRAGES BEI BEWĂSSERTEN

ZUCKERRVBEN IN DER MOLDAUISCHEN EBENE

Zusammenfassung

In dcr Arbcit werdcn dic VcrsuclIscrgenisse uus dc:r Zeitspanne 1982-1984 im Gebict
Săvcni-Botoşani betreffend den Einfluss der Sorte cler Aussaatzeit und des Ernetzcitpunktes
auI dcnRiibcnertrag, \Veisszuckerertrag und tcchnologische QuaIiHit milgeteilt.
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··~" .. ,;t:J:)icVersuchcrgebnţsscunterstrichcIl das', hohe Ertragspotential der Sorten; RPM-519
'U1?-9,EJJ:'lJ,şo',!.J~il1ellmlo und20 Tagc, .gegcniibcr· dem optima1en Zeitpunkt, vcrspătcteAussaat
vcrringert den Riibcncrtrag mit 3,2 mit 14,0 % nnd dcn Zuckertrag mit 5;4-c:- 22,2 %. Diese
Verluste sindannchmbar,dcmr dic. Verspătung, wcgcn ungUnstigerklimatischcr Bedingungen
oder,; aIsNachsaat .bei ··AufIaufsch;wuerierigkeiten erfolgte. ··.Maximale Rilbcnertriige mit
technoogischhochwcrtiger.Qualitălwurden.'bei ,der. Einerntc.-im. Monai Oktober erhnlten.

BJUlflHHE HEKOTOPblX TEXHOJIOrWIECI{HX <DA3 B03)J;EJIbIBAHHfI
HA OB'hEM H HAqECTBO YPDtHAfI OPOIllEHHOll CAXAPH01'l CBEHJIbl

B YCJIOBHflX MOJI)J;ABCHOf\ CTErul

Pe31O.ue

B paooTe npeACTaBJICH1iI peayJIbTuTbI uccJIe;o;onamri[ aa TIeplIOA 1982---:-:1984 rr.B
C8Deub-BoTOllIaIlh JID DJ:IH1lIUfIO copTa, ,.cpoHaIJOcena H y60pRU 1Hl ypomail: }iopneH,
na c60p 6eJIoro caxapa II Ha TeXllOJIOrWICCHIIe HaţieCTDU.

ilOJ:IytleHHl>Ie ..,AaHHI:.le;Dl>IHBJ:IHIOTDblCOIUIii ·JIOTemVWJ:I 'ypomaUnOCTII ,. COpTOB ,PUM-5'1 9
lIBpUlliOD .3anOBJ];auueIIoceuu, Ha 10 u·20'.;Q;Heii IIO·.·.cpuaIlemHo .·c HallJlyqlllUM ·CpOIWlIf. ueAeT
H YMeHbllIeluIIo ypoiHan: HopHeU HU 3,2,-,..:-·j4,0%;·H.·c6opacuxapa,lIa .. 5'~7""22,2%,noTepH,
ROTopbleMoryT·; 6l>ITb npllI:H1TL1 BO BlUlMUHUC D CJly[IUe .'. OIT03J:ţaJumiloCenaI13-Ua liJIUMaTII
lIeCRHX ;yCJIOBU1l: ,·llJIU DCJIy'JaenOHTopHoro JIocena.·U8:-sa.·· cTllxn:i.îlIoro6e,n;cTBHH D.neplIop;
DCXOn:WCTU •...HalI6oJIhUIueypoawH .·HoplIe:i.t C Dl:JClllHl'tUr TeXHOJIOI'fllIeCJUlaUI ···HU[lel;TnaMH
nOJly[IUIO'l' rrpuy6opRe .. BOH'l'H6pel'tlecJIu,e.

COMPORTAREA SFECLEI DE ZAHĂR PE SOLURILE ALCALICE
AMELIORATE DIN CÎMPI,,\. CRIŞURILOR

L VLAS, 1. ŢUCUDEANU, L BONTAu')

In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele experimentale pri
vind comportarea .sfeclei de zahăr pe soIurile alcalice din Cimpia
Crişurilor, in urma aplicării complexului de tehnologii pentru ame
liorarea şi· fcrtilizarea cu îngrăşăminte·organice şi chimice.

Aplicarea unor doze progresive de azot pc· soloneţul ameliorat
prin măsurihidroşi·pcdoameliorative· şi. a40t/hagunoi ··de grajd
a du.s la obţinereatmor produeţiidesfeclă de zahăr cuprinse între
28,1 .. şi 38,9· t/ha răducini.

Producţiile cele mai mari s~au obţinut prin aplicarea nNi~o

şi, N100 (38,1· respectiv 38,9 t/ha),. sporurile de producţie fiind foarte
semnificative faţă de martor· (No);

Producţiile de zahăr' launHatca de suprafaţă s-au dovedit
a fi mai 111ari la do-zele mai micideazotJN4o şiNBQ), deci nu eXistă

o corelaţidntre creşterea dozei de azot şi creşterea cantităţii de zahăr.

Pentru realizarea uno-rproducţjimai mari, de sfeclă' de zahăr,

se recomandă aplicarea unei doze de Nl~Q pc agrofondul de gunoi
de grajd 40 t/ha.

Pe soIurile salineşi alcalice creşte un număr mic de plante din flora
spontană, datorită proprietăţilor fizico-chimice nefavorabile ale solului.
Plantele agricole nu pot creşte fără intervenţia omului, În direcţia amelioc
rării lor si dacă acestea nu au o cît de mică tolerantă la salinitate.

Lite~atura de specialitate arată că printre plantele agricole ce prezintă
o toleranţă mai mare la salinitate se numără şi sfecla de zahăr (1, ;), 3).

Din aceastăcauză,avînd în vedere şi valoarea economicăa acestei culturi,
a fost Încercată pe soIurile alcalice ameliorate de la: Socodor.

In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute la culturasfec1ei de
zahăr pe soloneţul ameliorat delaSocodor şi influenţa dozelor de azot asupra
produeţiei.

CONDIŢIILE ŞI lvlETODADE LUCRU

Solnl pe care afostamplasatăexperienţa este soIoneţul tipic de Ia Socodor,
care a fost supus procesului deameliorare. Iniţial sol"l a fost păşune perma
nentă cu proprietăţi fizîco-chimicenefavorabile creşterii plantelor.·· Aceştt:

*) S.C;A.Z.. Orade4



7U 1: ··.·VLAS ·şi. colaboratorii COMPORTAREA SFECLEl DE ZAHĂR PE SOLURILE ALCALICE AMELIQRATE 71

Tabellll 1

Fig. 1 - Climatdiagrama localităţii Soc::JdorÎn perioada 1982"':';":'1984,

Proprietăţile chimice ale soloneţul1.1i'de"lâS(}codordupă'·-nivclare'capitală (VIO ,R.I.)

în condiţiile de experimentarepesoloneţuLamelioratdin Cîmpia Crişu;..
rilor, prin aplicarea măsurilor hic1roameliorative,pedoameliorative şi a lucr5.
rilor agrotehnice s-a u obţinut.· sporuri importante la producţia.sfeclei de zahăr.

Astfel, producţiile de rădăcini au fost cuprinse intre 28,1 şi 38,9 t/ha.
Larealiza rcaaeesto r produ cţîi aucOllcurat, pe lillgămăsuriled~îmbună ...

tăţirifunciare, cele de fertilizare, îndeosebi gunoiul' ele graj el şiîngrăşlimintele
chimice cu azot.

Astfel, pe fondulereatprinlucrărifunciare la care s-au adăugat 40t/ha
gunoi dc graj d, producţia a fost de 28,1 t/ha.

Prin aplicarea combinată a îngrăşămintelororga Ilice ,şi chimide(a~6t),
producţiile au crescut foarte mult, aşa dup~cumreiesedin,hlbelul2.

Prin· aplicarea ',unor ,doze,. cuprinseîntreN'lO şi ... N 160 .··producţii1e •. ~11.· ajuns
intre 36,2 şi 38,9 t/ha faţă de varianta marCor numai cn gunoi de grajd,cu
28, lt/ha. Sporurile de producţie la toate variantele Iertilizate şicu azot sint
semnificative faţă de cea cu gunoi de graj d.

Analizind rezultatele obţinute in medie pe3 ani privind efectul diferic '

telor doze de azotseobservăeăcelemai'mari producţii de 38,1 tlha s-au rea.:.
Uzat prin aplicarea de Ni20şi N 1GO şi 38,9 t/ha, avînd sporuri foarte semI1ifica~

live Iaţădemartor (No).Se observă la fd că producţiile de sfeclă la aceste
două variante (N'20 şi N"o) sînt foarte apropiate, laIe! cele din variantelc
N.1O şi N,o au producţii apropiate, dar mai scăzute (36,2 şi 36,3 t/ha) decît
primele cu cea2t/ha.

De aici se :clesprindeconcluzia că pentru obţinerea de producţii ridicate
la sfecla de zahăr in condiţiile arătate, pe fondul creat de lucrări hidra şi pedo~

Experienţa il fostaşezatrl după metoda blocurilor cu 5 variante, in 4 re
petiţii. Lucrările amcliorative ale soluluiall constat :dinluc'rări de drena,j,
cu tuburi inchise, nivelare capitală,mnendarecuISt/ha fosfogips,afînare
adincă.la 70 cm, spălare cu 2500m3 /hn.

Lucrărileagrotehniceanualeau fost arrltura Ia 16-18 cm executată în
toamnă, iar prirnăvarapatlllgerminativ s-a pregătit cu grapa cu discuri in
agregat cu grapactl~olţiJeglabili.

Semănatul s-a făcut la distanţa de 50 cm intre rînduri. SoiulcuItivat
a fost Românesc. 7.

FertiHzarca s,.a făcut cu 40 t/ha gunoi de grajd încorporat însoltoamna,
odată cu arătura"iar primăvara la pregătireapatului germinativs-uu aplicat
dozcle de azot (No, N,o, N8o, N120 şi N,oo)'

Lucrările de îngrijire au Constat din rărit, pe rînd, realizînd o dCIlsitate
ele cea 90 niii plante/ha, 3 praşi1cIIlccaniCe şi dOllă m:lllllale:

In anul 1984 datorită secetei excesive s-a irigat de două ori cu 300 ma/ha
apă la o uclare.

în asolamcnt sfecla de zahăr Q. urmat după. borceagul de toamnă recoltat
pentru boabe.

pe lingă producţia de rădăcini S-a determinat şi procentul de zahăr.

REZULTATE OBŢINUTE

19,52
21,84
213,75

din T
Reziduu,

Na+ schÎln- T, ll1cj100 g
Adincimea; om IlH gtlOOg sol

buNI ,,'mc/lOO g '"'
0-20 8,G 0,348 9,18 47,25

2U-40 8,4 U,43U 10,21 4G,71
40-GO 8,3 0,430 13,31 49,75

120 ......
E

100~,.§
........

80'1-..
"C
1~..,,;

60"""o..
.;"';

" !F~
'AH IIASONDI Ft1AMIlASOffD /FMAHlIAS

1982 ' 1983 1984

soiuri aU un conţinut ridicat de argilă coloidală«0,002 mm) ce ~e!,ăşeşte40 '10
o compactitate ridicată (DA ~ 1,30-1,70 g/cm3), permeal:nhtate foarte
redusă pentru npă, reacţie alcalină şi puternic alcalină (pH ~ 8,3-8,6)
conţinut ridicat de Na schimbabil care este cuprins intre 9,18 şi 13,31 mellOO g
sol care raportat în procente la capacitatea de schimb cationic reprezintă

19,52-26,75%, deci este un soloneţ tipic (tabelul

ConditiHeelilnntiecale;aniloreerceta~i.s?prezintăin figura 1 şi· arată

vâfiaţia atît a temperaturilor, cîtşiapre'cipit~ţîilor.peparcursul acestora.

V~~iaţîile:eel~, il1ai mari,jn~eosebîpe peri~~da~e vegeta-ţie le-au avut preci
pitaţîîleatmosferice,cai·c î~anii)gG3şi 1984aufo~t:deficitare faţă de media
multianuaIă,iaTrepartîţiaf~artenetlniformă.·Acesteaau avut efecte negative
1.ndco_sebi la sfecla dezahăr, care a llecesitat ,irigaţii,)Jlperioadafără precipi
taţii (iulie şi august).
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Tabelul 2

Producţii de rădăcini şi zahăr la cultura sf-eclei de zahăr pe soloneţul 'ameliol"at
de la Socodor, prin fertilizarecu azot

~
AgCOiOndUI

Lucrarea. . . .
funciară

Producifa de rădi1Cini (i/hri)
Dozc i-__--,---=-:.::cc==-;::;.c::.::;:=:...:.;:.:::c...-""T"-

de lOS' 119831 1984!medial· "1 dii., 1-azot _. .. . 3 ani 10. t/ha "emn.

Productin de zahăr (t/ha)

media % I d;r·I>emn.

ce în comparaţiecu acelaşi element dinrădăcina de sfeclă cultivată pe soIuri
normale este de 3-5 ori mai mare. Această situaţJe se datoreşte faptului că

plantele extrag din sol cantităţi mai mari de Na.
Considerăm că acest conţinut ridicat' ele Na În rădăcini poate influenţa

conţinutul de zahărşidin această cauză producţia acestuia estemai redusă

pc.solurile.sărăturate,.comparativ.eu cele normale. în această direcţie sînt
necesare cercetări pentru elucidarea fenomenului.

ameliorativeplusfertiliza re de bază cu gunoi de grajd, este necesar să se aplice
o doză de azot de N120• Aplicarea unei doze de azot mai mare (N160) nu aduce
spor ele prodl1cţiefaţă ~e~12~,~ecinu r~c?lnandăI11 a~eastă dOZă: Nu se re
comandă aplicarea de lDgraşamInte fosfatJce; cel puţIn 3-4 anI, deoarece
prin aplicarea fosfogipsulni ~e introduce P20~ ~n Woporţie de 2-3% eit con
ţine fosfogipsuJ. La felnusmt necesare ingraşammtepotaslCe, deoarece solul
este bine.· aprovizionat eu .. acest element.

Analizînd producţia de zahăr obţinută lacnnitatea de suprafaţă în funcţie

dedozeledeazot'apIicate se observă ° scăderea acesteia odată curnărirca

doz"ideazot.. Astfel, c9)llparativ cn martorulnefertilizat cu azot (No) proelucţia

ceamaimar~de.zilhăr se. obţine la fertiIizarea C1IN'lOşiNso de5,1.respectiv
5,0 tjha, dar dintr~ aces.t<;,a la do!a ele N'O diferenţa de prodncţie fat·ă dc.nla~t~r
este distinct.sell1nlflp~tIvfl'pecIndlu.dozade N so .dIferenţa. este semmfIcatIva.

Tot semnificative sînt şi diferenţele de prodncţie de zahăr la dozele de
N120 şi N160•........ ,,; .... ·.v .• .. .... .. .... . ;

Productiile mal mICI· de zahar ladozele I11un de azOt seexpIicăpedeo
parte prin f~ptul că înn[timii doi .ani, dar mai ales in 1984, a fost lipsă de pre
cipitaţii l'eperioademal prelnngIte,. ceeace a dus in parte la stagnarea în
vegetaţie a plantelor',Astfel, celpnţlll<în .annl 1984, p:ocentul de zahăr in
general a fostcuprlllsI,ntre 8,6 ŞI 13°(0, d,ec! destul de _scaznt, pe cînd înan.nl
1.983 a fostcuprllls pe mtreaga expenenţa llltre 13,4 ŞI 18,9. în toate caznrIle
procentelecele~aisc-"ăz~tede~~~lărs.-au~nregis~rat~adozele~arideazot.
Deci, se poate arata ca; In CondIţllleelImatlCemmpuţlnJavorabIle, Îndeosebi
lipsaprecipitaţi~lor,pesoloneţnlam~liorat, dozele :n~ri. ~e azot şi deşi an dns
în medie JaobţmereaullorproducţurIdIcate de rada~Im, acestea. au procent
maiscăzut de zahăr, ceea ce face ca producţia dezahărsăJieînoridine inversă

dozelor de azot.
Din.analizele de calitate efectnate în anii 1983-1984, la sfecla de zahăr

cultivatăpe.soloneţul ameliorat de la Socodor, se constată că rădăcinileau

in general un.conţinut .mai ridicat de Na, cnprins între 0,43 şi 1,36%, ceea

Rildl1CÎni
5,6 t{ha,
7,6 tOm
9,S··tlhu

Drenaj, dist..::"
15 ro; H= 1 ro

Fosfogips18 t/ha
Scarificat70 cm
Spălare 2 500 mc/

haapă

N~

N.~

N!~

NI~~

N1C~

29,6 31,0
33;5 35,5
37,3 36;2
36,6 38,2
36,5 41,0

DL 5%
DL 1%
DLO,l%

23,8
39,5
35,2
39,5
39,4

28,1
36,2
36,3
38,1
38,0 I

100
128
120
135
138

8,0
8,1

10,0
10,9

++
++
+++
+++

3,8
5,1
5,0
4;9
4,8

Zal1~'lr

0,9 t/hri
1,3 t/lta
1,8 t/liu

100
134
131
128
126

1;3
1,2
1,1
1,0

++
+
+
+

CONCLUZII

1. Aplicarea llnordoze progresive de azot pesoloneţul ameliorat prin
măsurihidroşipedoameHorativeşilucrăriagrotehnicea dus la obţinerea'pro,:"
ducţiilor de sfeclă de zahăr rădăcini cuprinse intre 28,1 şi 38,9 t/ha.

2. Producţiile cele mai mari de rădăcini s-au obţinut prin aplicarea
dozelor de N120şiNllio,sporuriledeproduc1:ie fiind foarte seulnificative faţă

dc martor (No). .-
3. Producţiile de zahărccle mai mari launitatea de suprafaţă s-au dovedit

a fi la dozele mai mici de azot (N'lO şi Nso).
i1. in condiţiile solurilor sărăturatcIlu este o corelatie între producţia

de rădăcinişi conţinutuldezahărîncazul aplicării dozelor crescînde de azot.
5. Pentr,.l realizarea unor producţii de rădăcini cu un conţinuLcorespun~

zător de zahăr se recomandă aplicarea unei doze de·N120 pe fondul ele gunoi
ele grajd de 40 tjha.
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BEHAVlOUR OF SUGAR BEET GROWN ON THE AMEL!ORATED
ALKAL! SO!LS OF CRIŞ R!VER PLAIN

Summary

Thc paper deals withthe experimental resuIts concerning thebehaviour of sugar bect
grown on the alItall soils of Criş River plain, as a consequence of applying the complex techno
logics for. the improvement andfcrtilization .by _manureand .. fertilizers.

Applyinga. progrcssivc dosc of nitrogen ou the saliniferous alkali amelioratcdby hydro~
and pedoameliorative me3surcs and afertilization of 40 t(ha manure, led to sugar beet Yields
ranged bet'Yccn 28,1- 38,9. t/ha roots.

The l1ighcst yidds were obtained byapplying N m and N1CO(38~1respectiycly38,U i/ha).
t11e yield increase beeing considerablc in comparison withthechccIt (No).

Tbe sugar yicld per ariaullit proovcd to bcbiggcratsmallcrnitrogcn doscs (N4~

uns N~o. thcrcfore thercis no rclationbehycen the incrcase in nitrogcrt dose and the increase
in sugar quantity.

Tnordcl' to get highcryields Qf sugar beci, a N m dose applied ou a fcrlilizntion of
40 t/ha manurc isrccommended.



1. VLAS·.. Şj.·.colaboratorl1

LE COMPORTEMENT DE LA BETTERAVE A SUCRE SUR LE SOL AMELIORE
DANS LA I'LA1NE DES CR1ŞUHl

Cetouvrage prcscntcIcş resultats. experimentaux concel'nulltle. comportementde. la
bettcrave II suere cultiveesul' Icstcrl'esalcalines de la Plaine des Crişuri apres l'applicatiol1 des
technologics deslinccs il. l'ameJioration eUn ferlilîsatron avcc des cngrais organiqueset chimiques;

Par i'application de.') doscs progrcssiyrs d'azote sur le solonelzameHore uVcc des mcsures
hydro ei pedoameIiorativcsct 40 t/11a fumier, on;rcaIise 28,1-38 t raei nes .1 ha.

Les plus grandes productions furent obteuj)es.par l'applieatiou de N l20 et N lOU (38,1- 38,9 t /
ha), les .rl::.ndCmellts ctant trcs significalifs par rapport autemoin (No).

Les rcndemelllşâha ont et6plns grands fi. doses moindre d'azote (N.1o, N so), donc il n'cxiste
pasunecorrclation cutre. lahausse de la quautitcd'azotcet la quantiLc du sucrC.

Pour realiseI' depIns graudes produc;tionsdchcttcraveâ sue1'C, on recommal1del'appUcation
de N120 sur l'agrofond il hltnierAPiha.

DAS VERHALTEN DER ZURCKERR1JBE AUF VERBESSERTEN ALKAL1SCHEN
BODEN IN DJOR KRE1SCH-EBJONE

Zusamlnenf(lssung

Iuder. gegcn,vărtil1gen Al'beit~verdetl·dic Vcrsuchergebriissc .. bctreffend.··.das. V crhalten
der Zuckcrriibe a~lf.alkalischenBăden in.·del' Kreischebcne, nach Anwendung eines Tcchnologic
KOll1plexes zur .• Vcrbcsserullg.lInd Diingung .. mit ... organischcn und .. mincraIischen. Diiugcmitteln.
mitgctci1L

Die AllweridungprogressiH'l' Stickstoffgabcll auf dell durch hydro-und pedoameIioI'ative
Massnahmcn verbcssertcnSoloncz· und 40 tlilu Stai1diinger Hihrten ;>;t1 Riibellerlriigcn zwischcn
28,1- 38,9 tiha.

DichochstcnErtragc \yurdendurch·.Anwendung von.Nl~~ und N ulo (38,1; ile?''',38;9tlha)
erziclt, die r.Ichrcrtriige waren gegcniiher derStadardvariante (No) sehrgut gesichert.

lJerZuekerertrag proFltichencinhcitwareubd! .··kleineren ····Stickstoffgo.bcn (N~o ·und N~o
amgrossten, es gibtalşo kcine Korrelation z\vischender Sti~kstoffstcigcrungund·Zuckercrtrags
stcigerung~

TIOBE)lEHl1E CAXAPH00 CBEIWbl HA VllyqlUEHI-lblX
ll1EJlO'UIblX JlO'lBAX B CTEJlH HPl1lUVPb

Pe3JO.UR

B p;aHIwitpaGoTe npep;CTaUJIeHbT 3HCrrCpUl\1eIITaJIplIhIO peBy.:rrTaTI:>I TIO nODep;eUlIIQ
cax<1pHoit CBeliJIl>J: Ha IIJ;8JIO'IHLIX nO'JBax 13 crenn l\pHllIypb, rrOCJIe rrplli\leIIeHHH HOr.IIIJlerWa
TeXHOJIOrUH··· .IIO:yJIy'IIUO;HIIIO ....• HYl-~o6peJ[lno·.· ··opraHH'leClHIi\IH ·n· XUTlHvreCiin:i\III YAo6pe~
HUHi\UI.

rrpHM~HeIUW.B08pacT~ioriI.Hx~oa·a3(lTa Ha}'JIY'IWCHIIOM .• CO,TIOln:~e nOCp();cl;CT!30]lIrH]lPO~
IIII()tlnoynylJmalOITUIX .~IePII40T/ra Hanoaa .~aJIO.D03;"\lOmHOC1'bIIo;rrylIUTb ypoman. caxapIÎOiI
CneRJIhID28,1'--.--38,9T/raHopueiL .. .. .... . ..... , .... '

Han~OJIl>lmle ypomau: OPIJIII Il0.JWllelihlIIpn.JlROCemIH .• I\'l~O. nN10l·. (38, 1 COOTnOTCT13eUHO
38,9 ·IVra) .npnoamulypmH<lJI6bIJIHinralHiT8JIbIlO GOJlhllle rro OTIIOIlJ8llHIO H. IWH'rpOJIIO JNo)~

C60pliIcaxapa Hae~\HHIIU;YIIJroIIJ;aJl;II6hIJlUOOJlbJJIC rrp.uMaJIhlx;u;o3ax aSOTa (N~o
H Nso)·. Jl3 trero, nLITcHaeT, .qTOueeym;ecmyeTIWppCJIHU;IIH î\Wili;U;y •. ynCJI]FICHneM .. J];OaJ,I

a3QTU H· yneJIlIlfCHuer.r ROJIH[IeCTDa caxapu.

BBH;rJ;yIIOJIylIel-IHfl60JIbIUHX ypOilia.Cn C<\XapIIoit CBer;:JILI pelWMeH)J;yeTcrr rrpHJ\IQlIeHUC

)];081>1 N120 HU arpoqlOlIcc uaDOSOM ftO'l'/ra.

LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHĂIti19135,.VOL.XIV

.REZULTATE PRELIii1INARE PRIVIND INFLUENŢA DENSITAŢH
LA SFECI,A DE ZAHAR ÎN REGIM IRIGATPEAGROFONDDiFERI'!'

A. NAVRUC

La Staţiulleade Cercetare şi. Proclueţ.ic pentru Cultura. SIcc1d
de Zahăr - Giurgiu, il1anul.1984 s-'a·stucliat'densitatea opUmă la
cultura sfeclei de. zahăr în regim irigat, pc agrofonddifcrit în vcckrca
obţinerîi unor producţii ridicate de rădăCini· şi . zahăr pc unitatea
de suprafaţă. Experienţa s-a. executat pc solcernoziom lcyigat
freatic umed, cu textură Into~argJloa!Oă, 'slab apro\'izirinat cu elemente
minerale, cu 2,15 % materie organicărcacţieslabalclllină(pH=7,3 %).
Climatul este caracteristic zonei de si1\'ostep:l,·· în ahi.lll OS<! înrrgis~

trindll-se.530,7 mmprccipitatiij cu.38,2 tluu .sub media multianuahl,
lunile august şi .octombrie fiind excesiv ·desl'cctoasc. S~ntlluat în
studiu doza deîiIgrăşămillteindouă graduări (Ni~o,P~II; 1<'oO l(g s:a./l1a
şi N 1Dn, Pl~O' K13~ kg s.a. /ha) şi densitatea la IH'clar în3graduări

(100 OOOpl:iha,· 150 000 pl./ha, 200000 pI./ha) .. în urma valorifidirii
datelor obţinutearczultatcă cCHlnai mare producţiemedic de riid.l
cini (74,lt/ha)şiccamaimare produ'cţiemedic de zahăr ·(9;17 t/ba)
s-a obţinut adminislriud doza de N 1.1n,Pno, KBQkgs;a.jhaşidensi
late:;lde. 100000 plante la hectar. poze mai mari deîngrăş~ll1intc

sa.u densităţi mai mm] de plante nu clllclacrcşlcri semnificatIve
dcproducţji medii de rădăcini sau producţii medii de zahăr.

în cultura irigată, densităţile dc 90 000~100 000 pl./ha corelate eu doze
rielicate de îngrăşămintechimice 8sigul'ă produc'ţii înalte şico'nstanteIa cultura
sleclei de zahăr, de peste 90 tjha rădăcini şi peste 10 tjha zahăr.

în anul 198'1, la. Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura
Sfeclei de Zahăr-Giurgiu s'-a început un ciclu de experienţe privind stabilirea
densităţii optime, in regim irigat, pe agrofond .diferît - în veclereaobţincrii

unor producţii ridicate de rădăcini şi zah[lr pe unitatea de suprafaţă.

METODA DE CERCETARE

Experienta a 'fost executată dupămetoduparcclclo!'subdiviiatc,in cadrul
unui asolamentde4.ani,plantaprcmergătoarei'iindsoia'pentru boabe.

Zona ele amplasare ,a experienţei.este de silvostepăcu sol cetnoziom
levigat, frcatic umed, cu textură luto-argiloasă. Aprovizionareacuelemcnte
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3 mai 1984;

23 inlie 1984;

11 angust 1984.

A,··NAVRUC

30 kg/ha

3 I/ha

2 I/ha

(kg s.a./ha) ;

(kg s.a./ha).

PEB + Lindan

Sinoratox

Dnrsban

al = N190P130K~3{)

UZ = N 14oPoo K ao

Combaterea bolilor s-a făcut cu :

Fundazol 0,500 kg/ha 3 iulie 1984 ;

Haitin 0,500 kg/ha 23 iulie 1984;

Topsin 0,500. kg/ha 11 august 1984.

Recoltareaexperienţeis-afăcnt în intervalul 8-13 octombrie 1984, ma
nnal, dnpă efectuarea eliminărilor marginale, rămînînd suprafaţa recoltabilă

a unei variante de ŞO m',

76

2) Factorul B (densităţi) cu 3 graduări:

b, 100000 pI./ha;

b
2

150 000 pI. /ha ;

b, 200000 pI./ha.

Arăturaş~aexecutatjnItlna noieil1brie 19S3 la 30 cm adîncime.
Administrarea şi··.. :încorporarea.·.ingrăşămintelarchimice s-a făcut Între

1 şi 5 aprilie 1984.
Erbicidarea s-a făcut cu Dual 5 I/ha şi Venzar 1,0 kg/ha la 7 aprilie 1984,

încorp ()rînclu7sc .·prin2 .• trec eri ..... C:U co mbiuatortII.
Semănatul s-a {.lcut pe 17 aprilie 1984 îu rînduri echidistante la 0,45 cm

şi. densitătHc··cerutc·dctchnologia .. c:{perienlei;Jolosind soiul Ramollskaia,
sămiuţa .. fiind .•. tratată.·· .. c.u Sc(Cdox.,

Plantele au răsărit exploziv ince;lÎnd cu 30 aprilie 1984.
Intreţinerea s-a făcut prin 3 pra.,ile manuale, 1 praşilă mecanică şi 1 plivi!.
Combaterea dănnătorilor s-a făcnt cu:

minerale este slabă: fosfor mobil 4-6 mg la 100 g sol, azot 0,1 mg la 100 g sol,
potasiu 22 mg la 100 g sol, conţinutul de humus fiind doar de 2,15 %, iar reacţia.

solului slab alcalină (pH = 7,3). .
Climatul este caracteristic zonei de silvQstepă cu precipitaţii medii anuale

de 568,9 mm şi temperatura de 10,8°C (tabelul 1).
AnuL1984ainsumat530,7 mm cu 38,2 .mm sub media multianuaIă. 

lunile allgusţ.şioctoIlll)riefiindexcesiv secetiJase -'- deficitul de apă fiiIld COill
pensatprin 5 ud,ni insumînd 2570 m' /ha.

S-au cercetat:

1) Factorul A (agrofoud) cu două graduări:
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Tabelul 3

<- d 'I-ţ" s . producţ,'e,' de rădăcini, frunze si zahăr la sfecla deB. Influen~ enSI a Il a upra ,u , •

zahăr

5% 3 ') 7,2 0,'11
1 % '1,5 10,2 0,57
0,1% G,9 1'1,3 0,80

DL
DL
DL

Vuriunt:l

Productia de r[ţcHicini I'ro!1uclia de fnJllzc Producna dezahl'u'

t/ha I {tir.. II % rajii I ~ t/ha I tIj!., 1% ftlln I § [fIla '/'" (liL, 1% rapi I ~
t/lm martor ~ • Uha ,martor ~ l/lm mar lor ~

el,IJ, In"1 - 100,0 141,'1 - 1100,0 8,56 - 100,0
alb~ 71,0 -2,8 96,2 46,9 +2,5 105,6 8,16 -0,40 93,3
H 1b 3 65,5 -8,2 88,9 000 '19,7 +5,3 111,9 7,78 -0,78 90,9 (l0

--a-,IJ"',-~174,1 +0,3 100,1 -- '12,9 -1,5~ -- 9,17 +0,61 107,1 ~
a~b~ 167,2 -6,6 Dl,! 142,0 ~2,4 94,6 8,62 +0,06 100,7
a~b3 ,63,1 ~10,7 S5,3 151,3 +6,9 115,5 7,9'! .:....,0,(2)92.8 00

Producţia de ră'dăcini inregistrează scăderi foarte semnificative lacom
hinaţia a,h, (-8,2 tjha)şia2b, (-10,7 tjha) şi distinct semnificative la combi
naţia a,b" 1-0,0 tjha).

Producţia,de frunzenre creşteri nescmnificativeJn cazul combinaţiilor
u1 b3, alba şiazha , şi scăderi nesemnificative in cazul combinaţiiIora2b l ., a

2
b

z
.

Procluclîa de zahăr are scăderi nesemnificative in combinaţia alb
z
•

distinct semnificative in combinaţ.ia a,h, (-0,78 ljha) şi a,b, (-0,62 tjha),
creşteri nesemnificative în cazulcombinaţiei a 2b:r şI distinct semnificative
în caznl combinaţieia,h1 (+0,01 tjha),

Ca martor s-a considerat varianta b1 cu densitatea de 100000 pl./ha.
Produc'ţin de rădăcini are tendinţa de scădere odată cu creştrerea densităţii
Ia hectar, difcrenţele'fiind foarte semnificative (-4,8 tjha şi ~9,5 tjha).
Producţia ele frunze este în creştere odată cu creşterea densităţii la hectar,
fiind semnificativă doar Ia densitatea de 200000 pl.jha (+0,8 tjha).

Producl;iaclezahărscadeoc!atăClI creşterea densităţii la hectar, dife;.
renţafiind distinct semnificativă la 150000 pI.jha (~0,47 tjha) şi foarte
semnificativă Ia 200000 pl.jha (-1,0 tjha),

1nfIuenţa combinată a ingrăşămintelor chimice şi a densităţilor asupra
pi'O~lllc'ţiei de rădăcini, frunze şi zahăr este prezentată în tabelul 4. Ca martor
s-a considerat varianta albi.

Tabelul <1

A X B, Illfluenţa':mediea Îl1grăşăminfelor' chimice. combinate .cu densităţi

aSupra producţiei"de .I'ădăcini.şi zahăr la ,sfecla de zahăr

...

Tabelul 2

100,0

PrOd\H~tia de z<lhăr

8,16

8,58 ,,+0,,12 105,2

I

de rădăcini, frunze şi zahăr

96,6

100,0

5.li

-1,6

Pj'oducjia dc frunze

Producţia dc-fnmze Producjia de znhiir

tIha 1,~'~:~~', 1:a:;:~; i-I_"'::~---!,-t_/_h~a+I_r~.c,'~.c:t::::~_·'r--i,;_;,,_,~_~_1~tl---,l,--

455
1···'

chimicea~upra producţiei
la sfecla de zahăr

REZULTATE OBŢINUT,E

97,0

100,0 47,0

2,5
'I,G

10,2

Productia deri:idiicinr

Productia dc rrţtl!'tcini

70,2

I

dif· 10i "'1" 1 '" 1 dU" 1% '''lui ~ [,/,' 1· dU., I %fa1" 1 ~t/1 ' .. ., .0' .• ::: tJha • ..,.... la .. 1',' , '. ,...
l.t .t/tha martor ~ tj.!la martor •.~ . Ula 111.'1rIOl â

5%
1 "'"- 0,1 %

68,1 -2,1

DL
DL
DL

Vnrial1[n

Varianta

A. Influenţa îngrăşămintelor

al

fi,

Ca martor s~a consideraivari~Tt,tttalell:clozeledeîl1grăşă:minteNI!JOP13pKl:JO
l\:g s.a./ha. Se observă căla varianta a2{~14QPiJoKr,Q kg s:u,Jha) producţIa de
rădăciniestemai mică cu2, 1 yha (97,OYo)ŞI la fel producţmd,efrunze \0 ;Lha
(96,0%), în timp ce prod~Sţ'",dezahar e,ste cl)0,42tjha mallllale (10",~ 1'0)'
sporul fiind foarte semnIfIcat1"'. ~.

Datele din tahelul 3. reprezlI\la mfluenţa densităţii asupra producţiei

de rădăcini, frunze şi zahăr la sfcclade zahăr.

--- ---- -------- ------1- ------- ------

CONCLUZII

DL
DL
DL

- 5%
- 1%
- 0,1%

2,3
3,2
·1,5

5,1
7,2
10,1

0,40
0,57

1. Analizînd influenţa celor 2 doze deingl'ăşăminte chimice aplicate,
constatăm la.producţia medic de rădăcini diferellţenesemnificative,·ÎIl schimb
l~ producţia medie de zahăr la hectar, diferenţa este foarte semnificativă
pozitiv în cazuldozeide NHOPDoI~ookgs.a./ha.car9 este şi o dOZrl mai economică.
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2. Pe măsura creşterii densităţii, producţia medie de rădăcini a scăzut

foarte semnificativ (de la 73,9 tjha, la 64;4 tjha), de asemenea şi producţia

mcdie de zahăr (de la 8,86 tjha la 7,86 tjha), densitatea de 100000 plante
la hectar, determinînd producţia medie cea mai mare de rădăcini şi zahăr.

3. Interacţiunc9.celor doi, factori luaţLîn studiu are influenţă maximă

favorabnăasupraproducţieimediide rădăcini şi clezahăr în cazul clozei de
îngrăşăminteN140P90KOO kg s.a,jhaşi densităţii de 100000 pl.jha obţinindu-se

74,1 tjha rădăcini şi 9,17 tjhazahăr.
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I'RELIMINARY RESULTS CONCERNING TBE DENSITY INFLUENCE ON SUGAR
BEETCROI'UNDER IRRiIGATJW CONDITIONS ON· DlFFERENT

FERTILIZATION

AtthcR:csearl:h nnd produ.ctiou StutionforSugur Beetin ···19~4 tlie optimum density
in the .. sugurj)cet l:ropwas~tudied.under. Irrigated rcgime, .. on diffcrt:nl fertiIization,.·in. ordeŢ
to gcthigh rootand sugar Yield per ariaunit.The cxperimcntwasa.ccomplishcd on moisl
phrcaticlcached chcrnozem, having argillucc(ms-cIay structure, slighllysuppljcdwithmincral
clements,with2.15 %o1'ganicmattcr aud Httle acid reaction (pH ~ 7,3).Thc climate ...vas
characteristic to thc sil'\'o-stcppc zone), in1984, 530.7mm rainfalls wcre rcgistcred, with 38.2 mm
beIow tlie multiannual avc1'~gc, AUgllst aud Oclobcr being cxcessive1y d-roughty. Thc fcrtilizcrs
dose intwo graduations (NHO,P~oK60 kg a.i./haandN~o6PlJOKl~oltga.i./ha)and thc dcnsity
per hectar in3.graduations(100 900pIants/ha~ 150 OOOplantsjha, 200000 plantsjha) were
studicd. As a consequencc of the data obtaincd, the author cQncludes that the highest avcrage
root yield(74.1 t/haand the higllcstaverage sugarYicld (9,17 tjha) wcre gothyapplying a
dose of N140P90Kookg a.i; Iha and a density ()f 100 OOOplants per hectar. Bigger fertilizer doscs
or .plant densîty do not·lead to signlficant ·increases.of avcrage 'root ··Yicld·.o1' a verage sugar yicld.

Rr;;SULTATS I'Rr;;VIMINAIRES CONCERNANT VINFLUENCE DE LA DENSITr;;
DE LA BETTERAVE A SUCRE IRRIGUEE SUR L'AGROFOND DIFFERENT

Resume

ChC2; la station de recllerche Giurgiu, dans l'annee 1984 on fi etudie la densite optime de
la. eulture de bctternvc a sucre cn regime irrique sur un. agrofond differcntpour obtenir dcs
productions elevces en' racineset cnsucre. L'experlcnccfftt exccutee sur le chernozem le"igue
anappe phreatlque,avec llue teJ{tl1re argiIcuse,maigreapp-rovisionneeen elemcnts mineraux
avec2,15% humusct le pH7,B.

~~cclimat caractcristiqucesteelui de sylvo-steppe, . avcc 530,7mmprccipitaUons
atmospheriques· (38,2 rom sons la moyenne muItiannuelIe,les mois d' aoftt et d' octombre

ctant cxessifs prives d'eau. On a Cludic la dose des engrais cn clcux graduations (N-140, P-90,
K-60 s.a./ha ct N-190 P-130 K-130 kg s.a./ha et la dcnsitc â hectare cn t1'ois graduatious
(100000 pljha, 150000 pilha, 200000 pIlha). Ensuite, dans Ies dates obtenucs, on a resul1.c quc
les plus grandes productions cn racincs (74,1 tjha) ei en suC1'c (9,17 t/ha) !CIreut obtcnucs a,ee
la dose de N-140 P-90 K-60 kg s.a./ha pour la dcnsite la 100 000 pljha. Des plus grandes doscs
des el1grais ct densitt~s n'apportcnt plus dcs Qccroi:;semCl1ts_sigl1ificatifs en racines et en~~uere.

VORLABFlGEERGEBNISSE BETREF,FEND DEN E1NFLUSS
VON ANBAUDlCBTE BEI ZUCKERRUBEN IN BEWAsSERTEN BEDlNGUNGEN

UNTER VERSCHIEDENER DUNGUNG

Zusa.mmenfassung

In d('l' Station filr Zuck('rl'iibcnforschung und Produltlion Giurgiu wurdcn im Jahrc 1984
die optimale Anbaud{cbtc bei Zl1cl\:erriiben in bcwăsserten Bcdingungen unter verschicdml!f
Dlinguug. zwecks Erzielung hoIwr Hlibcn- uud Zuckerertrăgc erforscht. Der Vcrsuch wurde
fluf f'ilH'm vom Grundwasscr ausgclauglcn Tscl1ernoscm, aus tonjgem Lehm bcstehelld, schwach
mit NăhrstoHcn \'Crsorgt, mit 2,12 % organischer Sub_5tanzund neutraJer Hcalrtion (pH=7,3)
nusgcfiihrt. Das Klimu ist cha1'akteristisch fiir die Waldstcpp~nzonc: im Jahre 1984 wurdw
530,7 mm NiedcrschHigc verzeichnet, um38,2 mm weniger als im langjăhrigcn MitteI, wegen
der starkcn Dtirrc in denMonaten· August und Oktoher. Die Diingungsvariantcn umfassten
2 Siufm (Nuo, P90, K DO und N 190' Pm • Kl~O) und dic Anbaudichlc 3 Stnfen (100 000, 150 000 nud
200 000 Pflanzen/ha). Nach Verarbcitung der Versuchscrgc1misse ging hCl'Vor, dass clcr h6chste
Hiihcn- (74,1 tjha) und Zuckerertrag (9.17 t/l1a) bei Anwendung von Nl<lo, P 9o, K Drj und cincr
Anhaudiclltc yon 100000 Pilanzcnjha en:ielt wurdcn. J-Iuherc Dlingel'gaben ader grossere
Pflall7.cndiehte flirten nichi zu hohcren mittleren Rliben- und Znckerertragcn.

IlPEJ)J,BAPlI'l'EJIhlIhIE: PEJ3YJIhTAThI ]{ACAlO1I11IECH BJIlIHlIlIH rYCTOThI
CAXAPHOH CBEJ{JIhI lIPII OPOIllEHIHI lIA PA3JIlIQHhIX ArpO<IJOHAX

PC81O.ItC

Ha HCCJIep;OBaTeJIhCH:oH u rrpoHsBO)J;cTDeHHoH: CTaHlţlIlI CBel'm:ODop;CTBa D )1;a;:YP;UffUIY
il 198!J: r. 6hlJIa HSylIella OnTlIMaJIbHaH ryCToTa cuxapuoii cnelWhl npa opOllIeHHH Ha pas
JlWHI01\t arpolpone. BDUP;Y JIOJIytleHIUI nODhIlI1eHHhIX ypOi1meu Hopneit 11 coopa caxapa Ha
e;U;IUIln~y JIJIOw;a)J;lI. OllI>lT •. 6hIJI rrpOBep;en Ha llhIi'r1b1'l'0I\1 tlepnOaeMe ,IlJIamHOM OT rpylIToIlOit
BOAR, C rJIHHHCTOU TCHCTypOit, CJlU60 nUCIoIUJ;eH:I-IbIit MIII-IepaJIblIhlMli ~)JIel\IeUTai\lH, C 2,15%
opranHtIeCIiOro aeW;eCTBU, peURJI;Un CJlu60 liUCJlUJI (pH =?,3 %). HJlHl\1a'l' xapaHTepeII
aOHe JIeCOCTCTIn, a 198~ rOAY aapernCTpnpoBaHo 530,? l\1M ocaAHOB Ha 38,2l'1lM lIumc cpep;
uero Il TetlCHlIe l\.fHOrIIXJWT, MeCHlţliI aBrYCT I-I OHTH6pb 6hIJIlI tlpCal\lepHO 3aCYll1JIIlDbI:.
BbIJIU llay'ICIlbl)J;oau yp;oopeIIllJI p;ByMH BapuaHTaMH (N Ha. p 9o,Hco HT aI{TIIDnOrO nemeCTDa lIa
ra.II N1oa , P m , H1Jo Hr a,nfra II rYCTOTa Ha ra 'rpei\1fl napHaI-ITa?UI (~100 000 paCTelIlIl1
Ha ra, 150000 pac'l'eHIdt na ra, 200 000 pa.CTeHlIU: Ha ra). B pe3yJIbTaTe, UCIlOJIb3yH
TIOJlytIeI-IIIbIe ;u;aIUlbl8 BhlTeImer, 1ITO caMblit 60JIblliOU cpe;U;lIuU ypomaii IwpHeH: {?li,t 'T/ra}
II caMblU 60JlhllIOU' cpe]:J;HHtt oGop caxapa (9,1? Tfra) 6hlJUI IlOJly'leUbl UpII nHecemm ]J;03bl
N 140, P 90l Hao lir a~D.jra 11 rycToTbI 13 100 000 paC'l'eHHîi/ra. BOJIT:>IllHe A03hl y;uoopeHIIi1 nJlu
60Jlblllan rycToTa pacTeHuîî Ile BeJ];YT H 3HU1IHTeJlblloMY pOCTy cpeAHux ypomaen HopHeH:
UJIU H cpep;HeMy .. c60py caxapa.

16 - Lucrări ştiinţifice _ sfeclă şi zahăr, voI. XIV - cd. 154
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REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENŢA CANTITĂŢII

DE SAMlNŢĂ, A RĂRITULUI ŞI A NUTRIŢIEI MINERALE
ASUPRA UNOR INDICATORI PRODUCTIVO-CALITATIVI AI CICORU

P. ŞTEFĂNESCU"

I r. popovrcr I

La Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfec1ei
de Zahăr Braşov s~au făciItexpericnţe cu privire la influenţa canti
tăţii flc sămînţă folosită, •. a distanţei . dintre plante şianutriţiei

minerale cu azot şi fosfor asupra numărului de planterecoltabile,
a greutăţii. a concentraţiei procentuale de substanţăuseată,a prO~

ducHilor de rădăcini şi dc substanţă uscată din rădăcinilc dc cicoare.
Dcşîrezultatele sintparţiale,autorii conturează unele con~

cluzii eu grad ridicat de certitudine. susceptibile de aplicare ime
diată : norma de sămîIlţăcare a dat rC:lultatele productiv-calitative
şi economice cele mai bune. a fost de 4,5- 5,5 kg/ha, densitatea
optjmăa populaţiei a.fost de 24-32 pl /m2, iar doza dcingrăşăminte

mine:raleCOInplcxe care ti. asigliratproducţU economice a fost de
60 kg s.a.N/ha, 30- 45 kg S.a. P /ba, 120 k~ s.a. K/ha.

Cultivarea cicoriiesteconsecinta utilizării rădăcinilor sale tuberizate
ca materie primă pentru fabricarea ;urogatului de cafea [1]. Datorită conţi
nutului ridicat (12-18%) în inulină, rădăcinilc de cicoare sînt folosite
la fabricarea fructozei [2], iar unii compuşi. ca de exempluglicQzizii, tani
nurile, substanţele amnre. pectinele,bazele organice azotoase. compuşii

minerali bogaţiînfosf~r şi potasiu, conferă cjcorii unele virtuţi terapeutice,
stimulatoare, reconfortante, benefiee organismului uman [3 şi 7].

Suprafaţa totală cultivată in lume cu eicoare se ridică la peste 120 mii
hectare, din care 90% se află in Europa [1].

Cele mai mari cultivatoare de cicoare sint: Cehoslovacia (70000 ha),
UR.S.S. (20 000 ba), R. F. Germania, R. D. Germană şi Belgia (cu cîte
9000 ha) [1]. In ţara noastră in anii 1983 şi 1984 după suprafaţa de 1 450 ha,
respectiv 1 037 ha s-au industrializat 12 700 t respectiv 8 000 t rădăcini

transformate în surogat de cafea, dar. cantităţi importante de casete uscate
s-au exportat in mai multe ţări europene (Elveţia, Franţa, R. F. Germania,
Olanda). Bibliografia, in .limbi de circulaţie internaţională, accesibilă nouă,

referitoare la agrotehnica cicorii este relativ restrînsă. Este abordată insă majo
ritatea problemelor din acest domeniu (agrotehnica, spaţiul de nutriţie, ingră

şămintele) [8-15].

•.·Instltutul de Cercetare ·Şi Producţie .pentru. Cultura. Sfccleî de Zahăr.
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Ca lltit~te~ de; sămî~ţă '., folosită las~ll1ărwtul.,cicoriieste ,'. încă nerezolvată
pînă ',îriprezent. , Acesta, est~. unl1l~(lin motivel,e P~n.trtl."care,s-a înt!ep!inJ
experienţu'pecareo vom ~Jscuta, ~1ll c~re s-a urmarIt ne~.es~rul de.~amlllţa
şi distanţele ce se pot realIza y~ nnel In vederea .reducerll.tH~I?~IUlneces~.r
pentru executarea lucrării ele rar.1t, care este, u~a chn cele m~l dIfICIle operaţu,

în două variantei de agrofondurJ:;(N60P30KI20 şLNooP6'oKizo) lu.care dozele va-

în ţara noastră s-au pu~licat pUţ~ne lucr~ri de cercetare ştii~ţific~ privin~

agrotehnica cicorii [16, 17] ~nA care SAlllta.na!lzate efectelcAda.te~. semanat~IU1,
a epocii răritului, a distanţ~l Ultre ~IUdlln ~l plante, a ac11llcIIDU de seman.a~

a dozelor de îngrăşăminteffilllcrale ŞI a ep?cI1or de recoltaTe, asupra producţIeI

de rădăeini şi substanţei use~te a sueulUl ?elular [15]. . ...
Lu.erarea de faţă prezIncta ,dateI; ~xperI,::,eHtalelCa]"ţlUle pnvInd Ill.f1lleuţa

<ialftitătilordesămînţăh:sarnlnţata,a. IucruŢll de ran.ta. plan~elor ŞI a fc:
tilizărif'cuJngrăşămintemmeralecomplexe asupruunor ludlCuton de pro<,lucţlC

şi calitate. .
S-a considerat utilă prezentarea uAuor rezulta~e. parţiale în. acest .dom~ni~.

pentru faptul că: unele rezultate Slut susceptlbl.le_ de aplIcare llne~lUta.

Din aceste-:motiy~ am recurs la prelucrare.a statIsh~a a rezultatelor Obţlllut~

în anul 1984 la Staţiunea de C~rcetarc ŞI Prod~cţle pentru _Cultura Sfe::lel
de Zahăr-Braşov (tabelul 1), IIltr-o expenenta .tnfaetonala. S-a ~rmant

variatia numărului de plante recoltahIle, a .,greuta'ţll mec111' a substall'ţm uscate
şia'p~'odl1cţiilorderă'dăcinişid~s,:~stantă"us?a.~ă"obţinutela hectar, în funcţie
devadabilelcinclepe.ndente amllltl~e,maI InaInte. .

1'abelul 1

riabile au fost cele ele Nşi P. în experienţă a fost utilizat soiul ele cicoare
Poldluga Kujawska, de provenienţă poloneză în înmulţirea I.

Parcelele experimentale au fost, amplasate pe un sol cernoziomoid
cambic, cn apă freatică la 4-10 m, cu drenaj moderat, cu pI-I slab acid (5,8),
aprovizionat bine cu fosfor mobiL (45 ppm) şi moderat cu potasiu mobil
(115 ppm); indicele de azot a fost bun (4,5). Planta premergătoare a fost
orzoaica.

Lucrările dehază (eliscuit,apliearea îngrăşămintelorcu, potasiu şi fosfor,
arătura aelîncăşi grăparea cugrapa stelată) au fost realizate în toamnă, în
lunile septembrie-noiembrie.

în primăvară, începînd eu 2 aprilie, au fost efectuate luerări de mobili
zare a solului la 8...;:.10 cnicuccnnbinatOflll, aplicareaîngrăşămintelorcu azot,
erbicidarea cu DuaI __f- Venzar (5 + 0,8) şi (ncorporaren crbicidului la 4 Cfi

C11 combinatorul,semănatul.

Plantele au răsărit înziuade8"mai,.lncrarea de rărit realizÎndl1-se Între
12 şi 15 iunie. Parceleleexperimentalealtfost prăşite mecanic de două ori
(în 11 şi respectiv 28 iunie), în luna iulieefectuîndu-se plivitul buruieniIor.

RecoItarea plantelor s-a făcut:în240ctombrie,urmărindu""se,la recoltare,
numărul de planterecoltabile, greutatea şisubstanţa uscată a rădăcinilor. Cu
aceste date experimentale primarg s-au calculat producţiile de rădăcini şi

de substanţă uscată la hectar.

REZULTATE ŞI DISOUŢII

a) INFLUENŢACANT!TAŢIl DE SAMINŢA UTILIZATA LA SEMANAT

Rezultatele din anul 1984. (tabelul 2) arată că toate valorile medii la
indicatorii urmăriH au fost influenţate de cantitatea de sămînţă folosită la
semănat.

Numărul de plante recoHabile,a' crescl1tconcomitent cu mărirea cantităţii

de sămînţă. Atunci cînd s....au utilizat 3 kgsămînţă, numărulde plante recol~

tabile a fost cel mai redus (189 mii/ha), eu 9 % mai mic decîtîu cazul dozeî
de 5 kg/ha şi cu 19% mai scăzut ca îusîtnaţiaciuds-au insăniîuţat 7 kg/ha.

Greutatealnedie a răd:lcinii a scăzut pe măsura creşterii cantităţii de
sămînţă, de la218g la 170 grame. Creşferea este invers proporţionalăCu den
sitatea plantelor recoltabile şi explicabilă prin micşorarea spaţiului de dez
voltare a sistemului foliarîneazul nuI11ărului mai ridicat ,de plante pe unitatea
de suprafaţă.

Concentraţiaproeentu~Iădesubstanţă uscată"a avut valoarea cea mai
mică (21,7%) în varianta .cu3J'g sămînţă/ha. La5 kg şi respectiv 7 kg să

mînţă procentul de substanţă uscată a fost aproximativ acelaşi,eu 1,7 -2,1°,10
de s.u. mai mare decît în: prima va~iantă;

Producţiile de.rădăcini şi de substanţă uscată au -avut valorile maxime
(41,5 t/ha, respectiv 9,9t/ha) la variauta în care s-au însămîuţat 5 kg sămînţă

la hectar. In acest caz ele au depăşit celelalte variante cu 1~4,8% şi respectiv
cu 5,1-10,1 %. . . .•

Un calcul economic restrîns, luîndu~seca bază preţurile actUale de achizi~

ţie şi de vînzare Irădăcil\i550 lei/t şi sămîuţa I, 85 lei/kg), arată că pe unitate'l

6
8

10
10
14
10
14
10
12
12

7
4

Numiirul
zilelQr cu
precipilaţii

I 117

18,9
27,3
35,6
57,2
54',5

,70,0
91,7
87,3 .
86,3
68,6
65,2
18,7

681,3636,2

30,0
31,6
28,0
'2Ş,5

35,6
49,4
59,1

100,6 .
112,1

82,4
43,0
35,9

CUlltităţilcde precipita
ţii, llllU, metliile ln:nnre

6,5

0,8
-4.1
....,...,3,3

. -4,1
';';"0,3
'"'-5,8
)3,7
14A
15,a
15,7
14,7

0,3

7,2

1,8
-1,6
-:-:6,2
--:3,9

2,7
6,9

13;4
16,2
16,7
16,7
14,4

9,8

Condiţiile,climatice,.,ale;ani1or1983~1984 in Braşov

MATERIALELE ŞI 'METODA DE LUCRU

Anual

Noiembrie 1983
Decembrie. 1983
Ianuari,e 198,1,
Februarie
l\,Iartie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie



Tâbelul2

Influenţa cantităţii desămÎriţăf()I0!itită(A) şi a răritului(B) asuprallurnăruluL de. pJariterecoItahile (mii pI/ha), a .. greută1ii
.me(lii (g), a producţiei (tlha),a'concentraţiei (%) şi a producţiei de su.bstanţă uscată (tlha)la rădăcinile de cicoare(Braşov

1984)

Disl.i.nţaintrcplante ilupă I'ărit (clil/pl.m 2)

nr. PLI"":-"I p'Od'l .1p'od·ln'. PLI""U1.1 p"Od'lre!: .. .rid. răd.~·u':~~t!.. •i'ee.. ră'l.răd ... ·s.u.

Cantitatea
.dc··săm~ntă

~tilosită

{1r:g/iJa)

11/20,0 pl/m'(Bl) 9/:H"lpl/iu' (H,)

1

p'o,L
S.lI.

7 /i31,,1pl/m' (B J )

nr. PLI""n!.\ p>"Od'l Ircc.i.iul.i'.iuL S.ll.
prod.
răd.

Valorile medii (;A)

n,. PL["eenL -1 p>'Od'l- ·1 drcc. r.ăd~ r:iil. s.ti. pro .
s.t!.

235 171' 40,2 24,2 9,7227 17339,322,9 19,0 236 16738,5 23,39,0 233* 170 39,623,4 9,3----------1-----------203202 41,0 22,79,3>~1418940,123.19,3· 213 19742,0 23,29,7 210 19{) 41,223,0 9,5

3 (Al)
5 (A2)

7 (A3)

Vo};medii
(B)

172
203

232
204

39,9122~51 9,0
41,4 21,5~ 8,9

i:I""'·",I,,,

2011 201
212 191

40,4121,7\ 8,8
41,124,7 10,1*

195
208

222
202

43,3121,0 I 9,11 189
42,0 25;1** 10,5"* 208

o

218
200

41,21 21,7
41,6 23,8

8,9
9,9

I DL (A) I Dt. (13) I DL

5% I 22

I
28 I 2,~ I 1,0 \ 0,2 \ 19 \ 21 \ 2,0

1 " 2 I 0,2 I 35

I
40 I 3,7 1"0 I 0,71% 3:~ ,12 3,' 1,6 O,Ii. 2& 28 2,7 l,li 0,4 49 ~8 5,:l 2,4 1,'1

0,1% :lI! 68 6,0 2,5 1 1,5 35 39 3,7 2.2 0,8 72 85 7.8 3,9 3;0

Tabelul J

Influenţacantit~ţii de sămînţă (A)~iarărit1.l.Iui IJlaţltelor (B) asupra 'număruluide planterecoltabile (miipl/ha),a greu
tăţii.rnedH(g),a produeţiel(tlha), a concentraţiei (O/o) şi a producţiei de substanţă uscată (t/ha) ale rădăcinilor de cico?re

(Braşov, 1984)

Cantitatea dc săminlă

folosită (ll:g/ha)

3 (A,)
5 (A,)
7 (A,)

Val. medii (C)

5%
1%

0;1%

N'ooPJo1{no(Cl) NDOP6DK1~O(C2) Valorile medii (e)

nc.pLr""""Ip'Od'l Ipmd, n"PL/ "':nt., p~Od'l Ip'od. n,. PLI "':"t·lp~Od. 5;11. Ip,od.
l;ec.riid.. răd. s.u. 5.11.

5.11. 1 rcc. ... rad. rad. s.t!. rcc. rad. rad. 5.11.

183 I 222 40,6 21,4 8,7 195 215 41,9 22;1 9,3 189 218 41,2 21,7 8,9
206 201 41,4 22,8 9,4 210 199 41,8 24J7 10,3 208 200 41,6 23,8 9,9
230 171 39,3 .24,4 9,6 236 170 40,1 22,5 9,0 233 170 39,6 23,4 9,3

------ -----------------------1-------
206 I 198 40,8 22,8 9,3 211 195 41,7 23,1 9,6 210 196 41,2 23,0 9,5

DL tA) DL.(C) DL (A xC)
22 28 2,5 1,0 0,2

I
11 11 1;6 . 0,6 0,1

[

26 32 3,2 l,a 0,4
33 42 3,7 1,6 0;6 ,5 ,8 2,2 0,9 0,2 38 47 4,6 1,9 0,9
5·' 68 6,0 2,5 1,5 21 25 2.9 1;1 0,3 5" 73 6,8 2,8 1;9
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b) INFLUENŢA DISTANŢEI KNTllEPLi\NTE (RARITjJL PLANTELOR)

de suprafaţăval0,are~,proclu9fie{neteesfede 26 5221ei în cazulprimei variante,
26 610 lei şi respectiv 25 13.8 lei pentru variantele cu 5 kg şi respectiv 7 kg
sămînţă/ha.

AnaJizînd r~zultatelep'Tivin(linfluenţa'cantităţii de sămînţă folosită la
însămînţarese poate afirma că norma de 5 leg sămînţă/h~l a'asigurat obţinerea

celor mai bune rezultate: -- -

Distanta între rînduri ·8-a mentinut ,Ia 45." efi din:considerentele cerute
demecaniz~rea lucrărilor agricole.'Â11 fost variate "distant,elc pe rînd dintre
plante prin rărit manuaL Rezultatele sînt cuprinse in tupclul 3, din care se
desprinde faptul că variaţiile in4ic:~torilor de producţie şi calitate luaţi în
studiu au fost ne~e~nificative Î1~.r3:,port cu distanţa irtl:e plante. Cu toate
acestea trebuie observatQ{tladi.sta,lltelede)l CITI si 9 emrezuItatele au avut
valori ceva mai redJlse faţă de variânta cu 7 cm (31Apt/m2).

Din rezultatele .olJţinute prezentate, in tabel" se poate,constata că norma
de 3 kg sămînţă/ha şirăritulplantelorIa 11cmpe rînd au determinat minu
suri la numărul de plante r~coltabilf:::şi producţiile de rădă,ciuişi de substanţă

uscată. Norma de '7 kgsă~îl1ţ~/~a, ~ d~te~le mai sl~he rezultate la majori
tatea indicatorilor studiati, "ex~cep'Hefăcîncl producţia ridţcată de s.u./ha În

cazul variantei A 3B j (7 kg sămîl1ţă/ha şi 200 mii plante/ha).
Sub aspectpxoducţiv,varianteleJncarenurnă:rulde plante a depăşit

240 mii/ha (distanţa Între plante după rărit a fost de7 --9 cm), iar norma de
sămînţă a fostului mare de3 kg/ha,'s-Fu obţinut rezulţarele cele mai bune.
Desigur că sînt de observatşillIlele~xcepţii;situaţiineco,ncludentc sau care
se abat de la generali~ăriIe ~xpllse~I1ţ{3ri9r.'Bunăpa.rtedintre acestea se dato
rese număruluiredus' de()P.s_~IY_3:ţii()l)ţ~IluteAillexperim~ntcleunui singur an,
motiv pentru care ne-am propus,co.ntinuarea lucrărilor de cercetare ştiin

tifică.: .: ..•. ..•..•... •.•...•.•. . ... ..•.
. Se poate aprecin, . în concluzie, că mărirea saumIcşorurea cantităţii
de sămînţă peste 4,5--5,5 kg/ha are un efect negativ asupra producţiilor de
rădăcini şi de substanţăllscată,prin· reducerea în medie; cli 1;4 t rădăcini/leg

sămînţă şi respectiv 0,5 t~:ti./kg săţriînţă. ,

Creşterea densităţii plantelor:peste_24,4 p1./m2 adnce un spor mediu
de producţie de cca l' t/ha, pentru fiecare 10 p1./m2,qoncomitent cu o
redueere a manoperei de rărit lCU aproape 30%, dacă nn-depăşeşte densitatea
de 32 p1./m2• -

cl INFLUENŢA FERT!LIZARII CU N ŞI

Din tabelul 4 reiese c~.: rezultateleprivin~producţi~l~. de rădăcini şi de
substanţă uscată au fost în:medie mai mari peagrofond·ul.N!loP(JoK12o faţă de
cel cu N (JoP30K120:;, ,

Creşterea pro1ucţiilorn.uesteÎ11să,semnificativă, i~rcosturile Ia hectar
(la preţurile actuale) prin- administrarea de îngrăşăminte se ridică, pentru
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primul agrofond. Ia cca750Iei/ha ŞI In cazul agrofondului2 la aproximativ
1 05DIei/h,a. PrinuTIU.are,din punct de vedere economic, sporul producţiei

de rădăcInI a fost relativ redus (3,8 %) şi neasigurat statistic fant care nu jus
tifică sporirea dozelor de azot şi fosfor, De altfel şi din literatura' de specialitate
consultată reiese că rezultatele cele mai bune s-au obtinut Iallrmătoareledoze
de îngrăşăminte: 200 kg (60 kg s.a.) N/ha, 200-'300 kg (30-45 kg s.a.)
superfosfat/ha şi 300 kg (120 kg ".a.)sarepotasică la hectar (1, 12, 16).

CONCLUZII

Silltetizîndr~zultateleexperienţei întreprinse în aUlll19S4 pot fi evi
denţiate următoarele concltlzii cu un grad ridicat decertituqine:

1. Norm1. de sămînţă CU Clre seolrţin rezultatele pr():ductiv,.:calitative
şi economice cele mai bune este de4,5-5,5kgjha.l\1ărireasauscăderea nor
mei de sămînţă peste aceste valori diminuează producţia medie de rădăcini

şi de substanţă uscată cu 1,4 t/kgjha şi respectiv cu 0,5 ts.u./kg/ha.
2. Răritulphntelor la distanţele de 7em şi 5 em asigură o densitate

corespunzătoare dezvoltăriinestînjcnitcaplantelor deeicoare şi ca 'efect
producţ.ii ridicate. Creştcrea densităţiiplantelorcu 10 pl./m2 pestI' densitatea
de 24 pJ./m2, dar pînă la 32 pJ./m' asigură un spor mediu de producţiI' de
1 t/ha şi o reducere a lucrărilor manuale de răritde aproape30%.

Dozele de. îI1gr~şăminte minerale care an asigurat prodtlCţiibuncşi eco
nomice se considcră a fi 60 J<g s,a,N/ha, 30-45 kgs.a. P/ha şi 120 kg s.a
K(ha. Sporirea eantităţiideingrăş,ăfj1intcluiueralepeste aceste doze nu este
eficientă economic, deoa rece sporul .producţiei de rădăcini, şi de substanţă

uscată este mic şi neasigLlratsta"tiştic.
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EXPElRIIVDENTAL RESULTS CONCJ<;ftNING TI-IEINFLUENCE Of THE SEED
QUANT!'I'Y, THE THJNNING AND MINERAL FERTILIZATIONpN SOME

PRODUCTIVE AND QUALJTf\.TIVE .INDIC0\TORS AT CHICORY

Summary

The experimental results .obtaincd i ll .1984 .at '. tlIe .• Rcsearch .and .. Pro~ncLion.S~nlion for
Sl1~ar Bcet- B;'~:1~oV arc.exposed and discusscd,eonccming ll1cinfluenccof lhequunllt.y of lhc
sccd .llsed, .thc. distaIlcC bet'wccn·.plants .undthe. miu(:'ral fcrtilizatioll."':ith ..l~itrogcn and pl~os
phorus. 011.lhcnmuber .. of .. har\'csting. plants, ..·weight, . procentual cOllccntrutlon of .drY .. lnalter
aud. the yicld. of ... root, n.u.d .dry. mattcr. of,thc '" chicorus .roots.

Although the re};ults are partial; •. the authors ontline some. conclusiolls with a high degrce
of. 'certaiulY, liahlc to inllnediatc' applyillg. ;'. thc s(:'cd. quot3 which .yieldeq. tllC best .. pro?uetivc
qualitative undeconomjcnl·· results "'as. 4.5- 5.5 kg{ha,thc:.· oplimum·· plant .popu.latlOU.. \Vas
24---:-32pl{m~, and lhcdosc ·of complex mineral.Icrtilizers whichassured ccouomleal Ylelds,
was 60 kg s.a. N{ha,30-45 kgs.a. P{ha, 120 kgs.a.kg{ha.

RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT L'INFLUENCE
DE I,A QUANTITE DE SEMANClC, DU DEMARIAGE ET DE LA NUTRITION

MINERALE, VERS LES INDICATEUR PRODUCTIFS 81' QUALHATIFS
DE LA CHICOREE

Sont exposes el iuterprCtes les resultats experimeutaux obtl.. nns en 1984 â SCPCSZ Braşov,
concernant l'i.ufluenccdc Ia quantitcdc scmance utilisee, de la distnnce entre les plantes et
dela nutrition minerale aYec azote "'.t phosphorc sur le nombre des plantes recoltahks, le p~ids)
le pourcentage eu substance scche et sur les prQductions enracines et de la substance sechc
dans Ies racineE deehicoree.

Bien quc les resultats sont partiaux, les autellrs dessignent ccrtaines conclusions avec
un haut degre de ccrtitude, susccptibles d'etre appliquecs jlnCdiatemment; la norme de scmance
uti1isee avec les plus meil1eurs resultats productifs, qualitntifs ci ccanomiques a ete 4,5- 5,5 kg(
la densite optime2;t- 32 plantes{m~ el la dase des engrais :himiqucs complexcs, qui a aSHurc
des prQ(!tlctiolls Gconollliques, a ete 60 kg s.a. N/ha, 30-4n lq~ s.a. P{lta, 120 l.:g s.a. K/l1a.
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VERSl.lCHSERGEBNISSE BETREFFENO OEN EINFLUSS VON SAATGU'I'MENGE
VERZEINZELN UNO· MINERALĂr-rRSTOFlFENAUF. EINIGE ERTRAGS

UNO QUALITĂTSEIGENSCI-IAFTENOER ZICHORIE

Zusamm,enfassung

Eswerden clic Versuchscrgchnissedargcstcllt:i we1chc tm Jahl'c 1984 in der Station
fiiI' ZuckcrriibcllCl'fol'!'ichungund Produktion Brnşov;betrdfcnddcnEinflussder Santgut
menge "der Rcihcncntfernung .. und: ·dcr:i\Hllcralstoffnăhrungmit" 'Slid:stoff . und .Phosphor aur
dic Anzahl.' .der. geCl'lltctc;U ..·. Pflnnzcn, ihrGcwicbtlmd, TIVI-Gehaltund" aui ", dcn. Friscllmusse
nnd Trockenmasseerlrag bei 2icho1'ic erhalten wurdcn.

Obwohl. dicErgebnissc nul' aus cj)wm Jahr .. strlllll1cn"., zichcridic Autoren cinigc Schlu5SfoI.,
gerungen mit grosşer Zuvcrliissigkcit, welche safari anwcndbarsindj dieSaatgutmenge weIche
den .. quantitativ, qlluIitutiv UII~ wîrtschaftlicltgl'0sst~n.Ertrag.cinbrachte, lag bei. 4.5~ 5.5 kg/ha,
dic oplimalc Pflanzenzahl war· 24.;....;. 32 Pflanzenfm~,·die wirtschaftlichste ·Mimraldiingermenge
war 60 kgfhaN, 30-45 kgfha Pund 120 l{gfhalC

8KCIIEPHMEHTAJlbHblE PE3YJIbTATbl HAcAIOIl\EIICFlBJIlUIHHfI KOJIH'
'rECTBA CEMHH, I1POPErIUlBAHHH 11 MHH.EPA,JIbHOrO I1HTAIUIfl

HA HEKOTOPbIEIIOKASATEJIH YPOf!{AFlHOCnl H KAqECTBA L\HKOPIIH

11peti~TuDJ1elIÎ,Î· ~[alIaJiII~np()Ba~r,I ..•.. :3HCUCpIIMeIfT,lJIbIIMO .PeayJIbTaT~I ... JIOJlylIcIIHble
TI ţ98'!I'0;rJ;Y .·IIanCCJIe;rJ;OIlaTCJIb~HOii lIUpOHSllO;rJ;CTDCHH01t CTunlum. cucluIOnOCTBa .. u· Bpa
lQono,.· HacalOllweCf.lIlJIUfT}IIUl .. ROJIII'ICC'fUa .·HcnOJIbSOnaHlIbI}(CCilUIlI, .pacc'J.'0flIHU'I .• Men\)J;Y
paCTeHUHMII ··n . MHiICpflJIbIIOrOIIlITaIIIIH·.. a30TOM. Iy·.qlO.c/IlOpOl\I. Ha .l\OJIIItIeCTBO ... paCTCHIlti,
IIO;rJ;JIC;f\Urn;UX y60pHC, HaueC,uaIIpou;eIITyaJIblIyro ·IW1w;eHTpaIţII1O·cyxoro· DemCCTna,
Ha ypomatt HOpHC:tt IIc6op.;cyxoro ·nCm;CCTIH1.lwpncttU;IIHoplIfI.

HeCMOTpn Ha .TO,·tI'fO.PCSYJIbTaTbI.;;6bIJIII;. t[aCTIIltUI:ble aIlTopbI ··C ynepeHHoCTbIO .·OTrtrc
lIaIOTHCKOTOpbIC· DblBO,r:U>1DOSMOfHHbIC·H. uel\fe;rJ;JIeIIlIOMy· npnMeIleWHO;· ··lIopMa.· ceMRH,. HOTO
paR ooecrreQUJIa caMhlC ...~ JlyllllIHe ·npom:mOJJ;C'I'B81I1IbTe,·· ... Ha~ICC'l'D8Hl[I,]:e II 31\OHOl\flFI8miue
p83yJlbTaT:bl UbIJIa li,5-5,5 Hf/ra, OIITHMa.ilbUarr rycToTa . paCTeHUU 6bIJIa24..,.;-32 paCTe~

mIR/Ma, a )J;08U MIIUepaJIbHbIX HOMIIJICHCHbIX Y)J;o6peull:iJ, HO'l'Opan o6eCnC~IIlJIa 3IWHO:iIUI
tICCHHe ypoman 6bIJHl 60 Hr a,n. N/ra, 30-4.5 l\f a.a.Pfra, 120 I\f a.n.H/ra.

ASPECTE PRIVIND APLICAREA TEHNOLOGIEI MECANIZATE
LA· CULTURA SFECLEI DE ZAHAR

V. POPESCU

Pe baza experienţelacumulatein timp. in cimpurile de cer
cetare şi în unităţilede producţie, cu privire la cauzele care pro
voacă diminuarea Tccoltcila sfecla de zahăr, inventariate pe fiecare
verigă :tehuologIcă priiu:ipalăexccu.tată mecanizat, se prezintă
greşelile freCVent întîlnite În procesuLde producţie. Acestea se referă

la pregătirea ... şi reglarea necorespunzătoare a .agregatelor agricole,
la folosirea altor maşini decît a cclor destinate culturii sfeclei de
zahăr, la .. neefectuarea adaptărilor solicitate. de· această cultură.

AccentuL este pus pe lucrările de pregătire a terenuluI. ferH
Uzat, 'semănat, întreţinerea cnUnrii Şi. recollat,scoţind in eVidenţă
ceea ce nu se face eoreet pentru a obţinemaxirnmn de randament.

Pentru organcledeconducere, specialiştişipentnl responsabilii
locurilor de muncă' .collslItuic un indemn în efortul necesar califi
cării şi policalificării mecanizatorilor şi fi tuturor lucrătorilor din
agricultură.

CunoscîndgreşeHlc·mai frecvente in aplicarea tehnologiei
mecanizate la sfecla de zahăr, se vor lua măsuri de evitare a accstora,
de executare corectă a tuturor lucrfU'ilor.

Tehnologia culturiisfeclei de zahăr solicită un volum mare de lucrări

manuale şi mecanizate răspunzînd cu producţii şi rentabilitate sporite atunci
cînd sînt făcute Ia timp şi de calitate corespunzătoare.

Sfecla de zahărformînducşipartea recoltabilă - rizocarpul - în pămînt,
pretenţiile faţă de însuşirile solului şi modul cum acesta este lucrat sînt cu totul
deosebite (fig. 1).

J.={izocarpul se formează. în pămînt, pînă Ia adîncimea de 50 cmşi explo~'

rează< solul pe o rază de 30~50 cm, iar în adîncime putînd depăşi 200 efi
(fig. 2).

Acestea sînt motivele pentru care, la amplasarea eulturii sfeclei de zahăr,

se urmăreştealegerea solurilor profunde, cu mare capacitate pentru reţinerea

apei, cu textură mijlocie-uşoară, în care rizocarpul să se poată dezvolta ne
stînjenit (fig. 3).

:Pe aceste terenuri, lucrările mecanizate se pot efectua la parametri calî
tativi superiori, cu consum redus de combustibil, iar la recolta re pierderile
sînt minime.



Fig. 3 - Volumul de, sol dislocat.de.rădăcinilE!de Sfeclă

ApI."ICAREATEHNOLOGIEI. MECANIZATE LA SFECLA DE ZAHAA

în rotatie,sfecIaic1e zahăr urmează,deregulă,dllpăcerealepăioase,care
elib ereazăte'reIlul .. fn vară,putîndll-se 'executa.' ilnediat arăhtl'a adîncă cu plugui
prevăzut cu ,scormonitori, sau .. disc,uirea •. cu •.. GDG-4,2urmată ,.qe.arătura a,dîncă
după.ce,în Pl'calabil, . s-au. administrat ... îngrăşăminteorganice ,'. şi .'. chimice
cu fosfor şi potasiu. Arăturaseîntreţil1ec;t;l1'ată piI1ă toamna, la intrarea în
iarnă t~rcnul 'trebuie să fi~ curat, bine măruuţitşinivclat, llrmindcaiIlpri
măvarăsă se poată iIltra pe teren foart~de timpuriu"iarpregătireapatului
germinativ să se realizeze printr-o singură trecere, Ia adincimea de .însămîn-
ţare (2-4cm), •. ••. . ..

Pe un ter:en bine pregătit, folosind sămînţăcllindi~i ealitativisuperiori
(monogermie ridicată~.o bUIlă facultate .germinativă,... eventual .săll1 illţă dra
jată, se asigură protecţia împotriva bolilor şi dăunătoriIor din sol), semănat
la, tiIll,p, eu maşini bi,ne reglate, se poate executa la. distanţa definitivă, cu asi
gurarea den~ităţiistabiIite.fără a,finecesarălucrarea.··de rărit;

Prin aceste măsuri 'se poate asigura 'o răsărire"explozivă; uniformă,
plantele acoperă bine terenul, se dezvoltă uniform şi creează condiţii pentru
recoltaream ecanizată, Jllrăpierdcrî.

Pe terenurile eu o stare culturală bună şi elI erbicidarea,coreet realizată,
praşilelemanualenumai sînt necesare, Cultura fără goluri reuşeşte să ocupe
întregul interval pe rind,stînjcllind creşterea buruieniIor, .. . .

Sistema de maşini existentă,euuJl~le adaptări în cazul sfeciei de, zahăr
şi cu reglaje bine exec~tate, poate asigllra mecanizarea totală a acestei culturi.

Nereuşitamecanizăriianumitor lucrări din tehnologiaculturiisfeclei. de
zahăr şi rezultatele slabe obţinute se datoresc greşelilor săvîrşite de cultiva
t ori.~J[J
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Fig. l'7'Atdîncimeade mobHizare a solului



- Nu sint biue strînse toate resturile vegetale de la planta premergă
toareşinu scpot îngropa complet sub brazdă rezultînd o ară.tură înf?iată~
~uI"estnri organice la suprafaţă, care îI1:greunează lucrarea de nIvelare ŞI mal
ales~emănatul de precizie.

--,J'1l9răşămilltele organice şi celechimic.e cu fos,fo.t şi potasiu nu s~ admi
nistre~zăînaintede arătură, gunoiul de graJd. admllllstratnu este bIne fer
mentat, este păios şi nu se repartizeazăuniform îngreunînd lucrarea de bază -
arătura. < ....••..•.•..........•........•.•.•.....••. ', ..•.......•• .. ••.... ........• .." ", ',' ..

-N}lşeexecută:J.rătura S~l1i dezmiristireaimeqiatdllPărecoltarea plan
tei premeI"ţJ~toaI"e'PI"iI1întîrzi~r~sepierdeapadinsol,lucrareasefae~ din
ce în. ce mai greu şi clleonstllllsporitdeeombustibil,euprod~cti'yitate.·s~ă:

zută., Cu uzur~sporiţ~a tractoarelor şimaşinilor,sescotbolo.vam~arer:cce~Ht~
alte intervenţiipentru a ... se mărunţLl,ucrareaeste··dccqhtate InferIoara ŞI

seufipă. necoresplln~ăt()ar~suhtoateaspectele.
- Lucrarea de bază a solului nu se execută la adîncimea de 30 Cl1l cu

plugul prevăzut cu scormonitori,.· careafîhează·.fundul.brazdei ... p ină In 40
42 cm.

- Agregatul de arat nu esle reglat corespunzător, executînd lucrarea la
adînciIni dif~rite,nujntoarcebinebrazda,nu îng~?apă t0ctle restuI"ile vegetale,
arăturan1.I.·este hinemăruntităşinivelată, prezintă multe greşuri.

-.Se fac greşel.ilaorganiza.realucrării de arat, nu se brăzdeâzăcbrect
pentru anu rărnîn~tereullelucrat, nusesh1.bilesc brazdele de contr?11a capetele
parceleip entrua~vitagreşurile şipentrua obţi~e~ .a~"ătuArău~niformă,.l:hl~la!ă.

-Arătura.nu sc. l1lenţinecuratădeburUIenI ŞI afInata,· cap~bIla sa ln
IUagâzineze •. ÎI~treagaea ntitah~. de ..~pădin precipitaţiişi să.favori~ezepro?esele
d~nitrificare,săintreîniarnă curată şi nivelată; fără.a neceSIta alte lllter
venţii în primăvară.

c. .îngrăsălDintelechimicecllazot Sa1.1 comple~e: se aplicil fărăjalonarea
parcursllriÎor'pe teren denivelat, iar dl.lPă nivelare. se realizează. o mare
neuniformitate a repartizării lor pe teren, cu consecinţe dăunătoare asupra
culturii.

___ Primăvara selucreazăcuaItemaşini decît<combinatorul; iarla combi
nator nu se folosesc .. componentele în .. funcţie .• de starea terenului. Se. trece ele
mai.multeori pe terenpentnlu se corecta arătura de calitatenecorespun
zătoare, se lucrează la adîncimi mai mari decît cea de semănat, se întîrzie
sell1ănatul,se pierde. apa dinsol, sămînţa ajungela adîncirni·dife~ite,pe
substrat neta sat, dueîndla .. răsări rea neunif~rmă, densitate slabă,apariţia

gQltldlor î I1;cultură,.la invadareab.l.lruienilor în golurile create, .la întreţinerea

greoaieaculţurii,IaprodueţiLscflzute. ' .. _ ..
, .~La erbicillarenuse stabileştecorect doza în Juncţiede caracteristicile
solului~ nti se asigurăagţtarea continuă a soluţiei. Cînd se amestecă Venzarul
cu Dualul nu se pune în bazin mai întîi suspensia de Venzar, pregătită în
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prea,labil şi· apoi Dualul, pentru·[1. .preveni precîpitarea·: şi înfundarea··ulterioară
aduzelor.Pe lancea de stropit nu se urmăreşte montarea duzelor cu aceleaşi

caracteristici jar reglarea înălţimii lor faţă de sol nu este corectă. Nu se face
cu atenţie proba cuapăa maşinii înainte de a intraînlucru ducîrid la aplicarea
de doze mici, fără efect asupra buruicnilorsau doze mai-mari, cu efect fito
toxic; Nu se asigură jalonareacorectăpentru fiecare parcurs duc·înd la apariţia

de greşuri... sau suprapuneri.Nli· .. se .rnenţine .. constantăviteia de·.· deplasa re a
agregatului,turaţia motorului .5i a prizei dc putere pentru a asigura 2,5 at. la
pompa echipamentului de erbicidat. Nu se sincronizează perfect erbicidarea
cu pregătirea patului germînativ (de dorita se realiza cu acelaşi agregat la
o singură trecere) pentru a asigura încorporatea erbicidelor volatile pînă Ia
adîncimea de sernănat.

Se facremedieriîn p~rcelă unde se.supradozează şi erbicidul devine
dăunătorplantelor.Nu.s~curăţă .. fHtrele.în timpullucruhlişinu se spală echi
pamentul după fiecare zi de muncă, cu repercusiuni asupraînfundăriiduzelor.

- Pentru lucrarea descnlănaţ, hotărîtoareÎ1Lasigurarea del1sităţii şi
uniformităţii culturii, greşelile mai frecvente constau din:

~;maşinade.. semănat nu se pregăteştecorespuIlzătorspecificului sc
minţelordesfeclă de zahăr, discurile distribuitoarenu au marginea .. suhţiată
la 0,8 mm, iardiametrul.orificiilor del,8 ~2,Omm,nuse montează brăzdarple

il1iciprevăzuteculimitatoare de adincime, nu se reglează corectadincirnea
delllcruşi distanţa ·intreglomerule;

~ nu se asigură distanţa perfect egală (45cm) întresecţiiledesemăuat,

nu se stabileşte corect deschiderea marcatoruluişi·nu se jalonează pentru
primul parcurs pentru a obţine rînduri drepte şi echidistante;

~ .• nuseintrăîn lucru cu turaţianominalăamotor~hlÎşi deci aexhausto
ruluipentru ·anu··avea ~oluripe rînd; curelele· de· antrenare a ·exhaustontlui
nu. sînt.· întinse, .răzuitorul nu. ·.este .bine· reglat ·sau .se dereglează ·în ·.timplll
lucruluiabsorbind mai multe glomerule la orificiile discului distribuitor, .. iar
viteza de lucru a agregatuluidesemănat nu corespunde realizării unei lucrări

de calitate;
___ roţile tasatoare s~Înearcă cu. pămînt şi patinează (nu aurăzuitoare

sautereunl areUllliditatepreamare}; resorturile de la fiecare secţie de semănat

sîntprea comprimate,făcîndcaroţiletasatoaresă nu maiaibă aderenţa nece
sară la sol; sămînţa nu estehine curăţată şi impurităţileîllfundăorificiile

discului distribuitor; după fiecare zi de lucru, sămînţa nu sescoate din cutiile
semănătorii, iarpesteIlOaptetrage umidit~teşinumnjeurgespre distribuitori
formînd boltă ; lanţul cetran,smite mişcarea In discul distribuitor uueste bine
întills., situaţii în care nu se mai ohţinedel1sit~teastabilită;

.~ lanţul.din vîrful. fiecăruilHăzdar nu are,lungimea .. dc .cel. puţin cinci
zale, .·tiranţii .. verticali ai .ridicătoruluihidraulic .. al tracto~uluiuus.înt montaţi

pe tiranţii. lateralj prin .. orificiul. alungit, maneta ... distribuitorlliui hidraulic .nu
se găseşte în poziţia flotant ~. toate acestea făcînd. ca. secţiile (le semănat şi

maşina în totalitate să nu aibă gradul de libertate necesar în plan vertical,
să nu poată urmăridenivelăriIeterenului şi decisă nu asigure însămînţarea la
adîncimea prevăzută.

7· - Lucrări ştiinţifice -sfeclă şi zahiir, voI. XIV -cd. 154
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o greşeală frecventă întîlnită în unităţile cultivataare de sfeclă de zahăr

constă· în:aceeacă nu se precizează.de laînc~put.maşinîleJolositela.semănat.

întreţinerea culturii şilarccoltat. pentru a stabili schemele corespunzătoare.

sLa prăşit, niL se reglează corect secţiile ele lucrnÎnccca ce ,priveşte

adîneimea de lucru, distanţa între cuţite, zona de protecţie sau distanţa dintre
discurile de prqtecţie.;nuscIllcrgecutractorul pe aceleaşi l1l'mepe .•. cares:-a
mersla semănat şi nu. se4eplasează cu viteza. coresp11Ilzătoare(praşila:J ~ .• 3,5,
II ~ 5,·următaarclc71qn/h).;org<1llcIeactive nu sînt corespunzătoare(pri:
mele praşile - cuţite săgeată, următoarele - cuţite unilaterale); se scot
bolovani,sc: deniyelează terenul,searllncăpămînt.. peste •. colete ":"""'"".. ingreunînd
recoltareamecanizată;I1use execută prăşitulcînd buruienile sînt mici ·şi nu
se .folosesc organe active bine ·ascuţite care taie. uşorbpfuienile ŞiOPUll: re~

zi~t.ellţăscăzu·tă laillaint~~'e;:adîncilTI.e~ delucfu;nucre.~te.progresiv de
la 5-7 cm la prima praşilă, la 10-12 C111 la ultima praşiIri; nu se folosesc
trqctoarelaearerOţil~flpbaIonulîIlgustşinu sint prevăzute cu. rIdicătoare de
frunze; }Iltin~ătoriiţira;nţilorlateraIi .• airidic~tol'lllui.hidraulIc·· Ilu .·sînt hine
regla'ţi pentru a .nupermite .deplasare~,latcralăasultivatorului şi tăiereapla n
tclo~

- l,a combaterea holîlor ~î dănnătorilor în timpul vegetaj-Îei, la aplicarea
tr~tame~tel?r.prill.•·stropit· şi,prăfuit.·sc.. va n'rmări ...ale~erea produselor. chimice
~are'au ceIIllaimarc~fectdecombatere,cudoze'minimeşÎ'fără efecte toxice
şi de poluare.MJşiui1eşiinstalaţiile de stropit şi prăfuit să fie perfect reglate,
să :lsigure adi11inistrarea dozelor stabiIiteşirepartizareacîtmaiuniformă a
produsului pesuprafaţa plantelor,pe .ambelefete alef fU nzelor~

Nerespectarea acest0l' 'cerinţe duce lairosirea produsului, Jacheltuieli
nej ustificateşiIapolnareamcdiuluLGreşclimaiapar şi atunci ci nd Ia stro'pit
nu; sc.asignrăl'cpartizareaacelpllţil1.,7Q"'"7JPO ;pisătlll'Î,pecm2desuprafaţă
tratată"iardi'-lmei:rul:picătllrilol'Iltl.est~Inainulrc de )OQmicroni;. 111150

asigură ;om()geni~area.pr()clusuluLprill ..•. agit'-lTe ,. pel'lllanent~;(lişpozitjyGlede
P1l1verizare nu s~. găsqsc.lrtÎI1ălţhlleac1ecel·puţ:ir18.0SIT1 cleYÎrfuLpljlutclor
şi:ralnpa...'. de •. stropit.nl1estePrt[nleIă·· ..·cl1so1ul;j eturiIc:. cu ... .soluFa. pulverizată
11U sînt orientate spre ÎInpoi fat.ă de direcţjn de înaintare şi nu seul1esc cu
10 __J p;pnînaiIlte.de .. a •. '-llt1nge peplţnt~.

-'-:Iţecol;t~rea... ~sţe Iucrar~dn?re Ilecesit.ăil1~xirrillIlldeXolunld~plllneă,
risigllrăicalit~tcq. 'Illa:~~riei .,.prhne :~j. ... (letepniIl~i în. ,filare Iuăsură. y()l~ln1ul pro~
ducţiei;Pfinreclllcereapi~rd~rilor.Bccol [:area9ult~lrii.,sfcelei .,dezahăF la, 'nivel
c.orespll11zătol',prqslIpnnecatoatev~rig;IeJehnologicesă. fie executate, irepro
şabiL

" Apaterile.'IIHlii •.·fr8fventc. de·····.·.la.'aeeste·.•.··c·~}illte ··eonstau' ... ,în ..
~ terenul Iluesteperfcct. niyelar;)ns~lllinţarert." )IU s~a c'rectllut .În

rî~d.ufi echidista;ute .. şi .drepte; pIn n~ele nu?u~ă.~ărit .llnifonn, .Hirăgoluri,
Gu'dcn?itrteapre\Tăzlltă',distrillţ~tcb18 22 om; nutoatepl~ntelcalI coletul
d(~n~llIJra.solulnila. înălţimeaproxin~ativ"egaIă;tefcnu1 nu eşteeurat ••. deburl1~
ieni, nllesteplivithlrdacrl~~aeXcclltatlucrareadeplivitpll s~au. scosb~rll

i~niledintrcrînduri;lucrarc:r dcrecoltat se execută cînd terenul este prea umed
saupren uscat; nuse asigl1răzonă de intoarcere lacapeteleparcelei pe care
plantele să fie recoltate monual pe 18-20 m lungime pentru a nu fi distruse
de maşini.

Evitarea acestor greşeli din tehnologia culturÎisfecleidezahăreste la
îndemîna oricărui specialist, <a tuturor.cultivatorilordin ţara noastră. Ea
pretinde preocupare şi interes din partea cl1ltiva.torilorşi în prhnul rînd a
mecanizatorilor, presupune competenţă profesională care se rcalizeazrl prin
cursurile de calificare şi policalificare.

Meticulozitatea ce o pretinde aplicarea tehnologiei culturii sfeclei de zahăr,

aficellreiverigb în parte, tehnologie carcîneea 11).aimare parte estemeca~

nlza tă, .·presupllneoperfectă.·stăpînire ..'a .. sistemei de·maşini·.de către fiecare
specialist, reprezintiii',un important test de verificarea capacităţii profesionale
a cultivatorilor.

ASPEO'nS REGAiRDING THEAPPLTOATION OFMECANIZED llECHNOLOGV
IN SUGAR BEET CROP

Surnmary

On the basis of tlle experiellce got In tIle researchfields and productîon units, concl:rning
thccauscs whlch rcducethcsl1gar bcetcrop,eauscsregişlcrcdal ['uell maintcchnologicallink
mecbanical1y cxccutcd~ t11c paper prcsents tlle mistaltcsfrequcntly occurcd intlIc process of
productJon. Thcsc concernthe inadequatcpreparationandadjuslmcnt of tile agricultural
cquipments, the usc of alher machines thau thosc mcant to sugar bcct crop, notto carry out
tlle adjustmcnts rcquired by this crop.

The strc5s js laid on thc \'o'Orks of land preparation, ferliUziug, sowing, cropmailltcnacc
aneI lmrvesting, poinling out tlle uncorrect 'WOI'1>.:5, in order to get a maximum efficicncy.

Forthc leading organizations,specialists·.· autlworking place •organizer3, thc papcr
reprcsentsan implnse to makc cfforts for thc trainingand many-sidcd lraining of thcmachinc
opl'1'ators and ali agricultural wo1'kers;

Knowing.thc.·most ·.frequent .mistal<cs. ,,,hen ·applYingthc mcchanized tcchnology,·in .thc
sugarbcct· crop,measures areto be taken in' Qrde1'to prcY<'nt the mistakes. andţo correctly
eXecute alI thc>works.

ASPEOTS CONCERNANT L'APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE
MECANISEPOUR LA CULTURBDE BBTTEJR.AVE A SUCRcE

Resume

On prcsente, confo1'mcment 1\ l'expericncedans Icschamps expcrlmentaux ddans leS:
lIlJiUs produclives, les freqnentes fautes 1'cncontrces dans le processus de PfoducLion li. chnqun
anneau tcchnologiquc mecnnîsc et qui determine la bnîsse des rccoltes el le rcglage noncorres
]loudaut des agregats agrieoles d'unJisation des autres machines que celles destinecs pau;'
bcttera,Ye ehnqun :i. sucre de la nonexeculion des adaptations exigees par ceHe eullure.

On jnsiste sur les travanx de preparation du sol, de fcrtilisation, de semaiIles, des f~u;ons

cuJtllrail's cl de recolte, mettant en evidenee tous ce qui on ne se fait pas cQ1'rectemeut ponl'
oblenil' de maximum rendement.

Pom les dircclcllrs et les spccialistcs, pour les chefi> des liellx de travaiJ,
l'ouvragc Il1ct cn c"idcnec la ncecssite de la qltalification el polyqualifieatiou des meeanisateurs
et des tous les travaillcurs dans l'agriculture.

Connaissant les fautes plus frequcntes dans l'application de la tccltunlogic mccanisec a
la culturc de bcttcl'ave a suere, on prcndra des mesures pOl~r les evitcr el pour exccuter corrcctc-
ment toutes les ouvra,?cs.· -
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ASPEKTE BETREFFEND DIE ANWENDUNG DERMECHANISIERTEN
. TECHNOLOGIEIM ZUCKERRUBENBAU

Zusammenfassung

LUCRAm ŞTUNŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR. 1!lB5,·VOL~ XIV

Au! Grtul.dlangjăhdger',' Erfahrungen.·.·· in .Versuchsfelder~· und ...prcidu~tionsein~eitf.n
bctrcffcnd dieUrsachen .welche die", ZuckcrrUhenertragc; vcrmrnder~,. "aUfgeghcd:~~ au (~~
Wichtigsten.,mcchanisch.,.ausgefiihrten, A.1.'bciten,werden clie .im." :rfoduUlO;nSprozcss o ers. ung
troffcIlch Fehler angefiil1rt., .Dles,e·.betn~ffen ",oie unsachgcmassc Vor~er~ltun~Ilund H~g]~?:~~
dcrLand,virt$chaftsaggrcgatc, die Vcrwcndung van Maschinc~.djc ftir TI Icre '. bal~en .es 1

sind, .dicNiehtausfiihrung 'der' llotwendigenAdaptationen fur dcu. Zuc {err~. cn au. A t
Besondersbclont werden djc Arbeitcn derSaatbcttvorbercltung, .~unglt?g, ussa~.,

Kulturpflcgc nnd Erntc, wobei hervorgehohen wirdwas nieht richtignuşgefuhrtwJrd um maXI-
male Leistungcn zu erzielen. . . '. .' _ .A nn'

FiirLeitungsorgane, Spezialisten uud Arbeitsvorstcher •• bcdeut?t .dICS e!llc . nspornu l:>

zu ciner .bcsserD.· Qualifizicrung·. der1\1eehanisatorcu •. uud aller Landwlrtschaftsarbclter. .. t
Durch Kcnncn der oftcrsangctroUcnrn Fchler in dcr AnWcn~llng der mcch~msl~r ~~

Tcehnologie. im Zuckcrriibcnball kunnrn r...Iassnalullcnzu ihrer Vcrmmdung und zur l~orrc \.t
Ausfiihrungallcr Arbeiten genommcn werden.

Ha oCIIoUeUaHOIIJIeH.HorO···OIIbITa n .Te'IeHl'IeDpeMeuu.·ua.onbITHbIXnOJIflX lt 'IIpOM3nQp;~
'.' " ' - ...........•.......•... '. '.. ······ne"yT.·J,···yMeHblUemuo·.ypomafl

cTDellHhIX· ·.·eJJ;mmuax, HacaIO~erOCfl.rrpU'nIH•. HOTOphIe •. ' .' "1-' . . '. . . . .• ' _

CaxapHoJl:cneHJIbI aapernCTpnpOBaHHbIX Ha Ham;rWU fJIUUHOlt TeXlIOJIOI'IItIeCRoil: MexaHlIaII
.. ' .' :'. . . '.' ..... . '.' . '. . - c·flunpou;ecce rrp01I3Bop;CTBa.

ponalII-rofl(paae npe;!J,cTaBJICHbI oIJnI6HII~taCTOBCTpeqaIO~IIe .' '. '. . '.. '. "
aTU. OUJII6HIIOTIIOCRTCflli UO}J; r 01'0BReJI cooTDeTcTDcHHOi-IperyJIUp OURe '.' CeJIhCHQXO aflUCTaeH
HbIX aI'PeruTou, H HCnOJIl>30uaIIIIIQ }J;pyrnx MaiiIluI, .. 'IeM TCX, npe;O;HaSJIa'IeHIIblXJJ;JI~ ~~BP;C~~~

Banun cuxapnofi CueHJIhl,H nenhlTIOJIHeIUnO npncnOC06JIefIHit Tpe6YIO~[X aToil h Y
C

TYP oĂ
06pamaIO'f BHlH.iaHlle Ha pa60'rbl rronO}J;fQTOBRe IIO'IULI, Ha y;o;o peHHe, noeB, yx

Ba .RyJIhTypOfi, .y6oPRa,BbIHnJIJI~TO"ITOne C)J;eJIano n~amIJIbHO' n DH}l;y ·noJly'IelIJHI MaRCIl-
MaJIbHort;npOHsBo}J;MTeJIhHOCTH. '., .

,n;JIH Opr~lIOD pyf'OBo}J;cTBa,)'J;JIH .·cne:QuHJIllCTOU.Il •.• ;lI;JIHOTBeTCTneIIHbIx '•. HaJJ;po.n Ha
paOO'IHX MCCTax a'l'O npe}J;C'raBJJlleT IIMnyJIbC npn ueo6XO;O;lIMOM yCUJIlIn .AJIH ImaJIIUpIIhaIJ;Ull
11 nOJIIHmaJIIHpUHalJ;HH MexammaTopOB II Dcex pa60tIux ceJIhCHOrO x08mlcTua. . •

03uaHOMJIHF1Cb c 60JIee 'IaCTO BCTpelIaIO~HMnCJI oIIIu6KaMu npa npllMeJIeFIlfII MeXaUll-
j . 'yrrYT npUHflTbJ MepM BBll;o;y nxBUpOnalU-lOii TeXnOJIOfUII B HyJIbType caxapHO ICneHJIbI, U M '.. .' .

yCTpaHemHl Ii BBllAYIIpamIJIhIIoro .. uCnOJIUelIIIJI. Bcex paGoT.

ACIIEHTbI HACAIOll1I1ECH IIPI1MEHEm!H MEXAHIl3I1POBAHHOlJ:
JIOrI1I1 B HYJIb1'YPE CAXAPHOlJ: CBEI{JIbI

Pemo.Me'

TEXHO-

ELEMENTE NOI PRIVIND COMBATEREA. PRINCIPALELOR BOLI
liA SFECLA DE ZAHi\R

A. DONCILA, ];1. RAŞCĂNESC1J, V. CIOCHIA, ŞT. MĂRKUŞ, I. LEI-IO

Experienţele efectuntc in Perioada 1981"'-1984 au avut 'ca
scop combaterea principalelor boli. ale ··sfecIei .de zahăr,'. utilizînd
noi produse. fitofarmaccutice. Se remarcă .• efjcacitatea amcsteeului
Tiraclin 75 + Tashigar~n 70 (4 + 4kgJtonă săminţă)incomhaterea
complexului dcpatogeni care provoacăputrezircngermenilor şi

plăntuţelor,'cit şi a produselor Baycor şi Tilt 250 Ec în combatcrea
principalelor .·boli foliare.·din perioa da •.'de:vegetaţic, primulcu acţiune

ÎInpotriva .. eercosporiozci. şi făinării, inral doilea cu acţiune )U1po
trivafăinării .. De menţionat şi cficacitateallnoramestecurI .. de
fungicidccubazăchimică şi mod deacţiune diferite,in combaterea
cercosporiozei (Brestan60 + .Topsin 1\'1.;.70 şi. Tetto 450 EW+
Mnncb·.80).

Sfecla de zahăr. plantă furnizoare de materie primănecesarăindustria-'
lizăriişi a carercultlli'ă:;"sepracfică~an01 pe o suprafaţă de cca2mf"mnf'ha,
se ca~~~ţ~I!~~~~i.LJtrîntr-"o se.ltşL:QilitateridlcaEă~e)joIJ. Seesfi~anuar
pngubele pruvocate de principalele boli acestei culti1îTpo'Cajungelll-aprOXi_
mativ 25% din recolta probabilă. Este deci necesară aplicarea unui complex
de măsuri preventIve ŞI curative(5}cu scopul de~avea plante cît mai libere
de boli, posibil pe întreaga 'perioadă de vegetaţie aceasta fiind o condiţie esen
ţială ca plnntele să-şi renlizeze potenţialul de producţie cantitativ şi calitativ.
Aceste măsuri (1), potrivit concepţici de luptă integrată sint: agrotehnice,
chimice,. genetice (soiuri. rezistente). Aplicarea măsurilol:-agrotehnice.cît şi

aelualul sortimentde soiuri (2) nu permit obţinerea de plante libere de boli.
De aceea se recllrgeşi latratalllcntele ehimice,careaplicate corect cu fungi
cidela care eficacitatea este foarte bună dau rezultate rapide,preciseşisigure.

Principalele boli (3, 4)alesfeclei de zabărsint: putrezireaplăntuţelor

care. se manifesţă în fazele de gcrminaţie,şj răsărire, fiind provocată de un
complex de patogeni ca :Pyllzium spp., Plzomabelae,Fusarium spp., Rlzizoelonia
solani ;bolilefoliare .care se manifestă În a· II~a jurnătate a perioadei de vege
taţie provocate de.: Cereospora. betieala, Ramularia beticola, Vromyces belae,
Erysiphe ... belae lauceastadin •• urll1ăconstatîndu~seo,·. extindere În ultimii·•. :l ni.
Aceste boli '\fecteqzăinspecial producţia de răd~cinipri!1 diminu,\rea '\cumu-



102
A.DONClLĂşi·colaboratorii

______C_O_M_B_A_T_E_R_E_A PRINCIPALELOR BOLI LA SFECLA DE ZAHAR 103

o

Varianl::l

lăriIor şi scădereacalitrltJlor tehnologice, datorată creşterii proporpei sllhstan
ţelor meIasigene (6), apoi unele din ele se manifestă În silozuri afectind hlltaşii.

în lucrare se prezintă rezultatele obtinute cu privire la efectul unor trata
mente in combatcrea putrezirii plăntuţelor şi a principalelor boli foliare.
Rezultatel~. sînt (»sinteză a eereeţărilqr e.fecţH4telnpe.r.ioad(i)Ot\l ~lj)Ş4,
verificate şi· în condiţii de producţie. . .

MATERMLE ŞI METODE DE CERCETARE

Tabelul 1

EFicacitatea unor fungicide in combaterea put.rezirii Pl'alltlllelorl<l sfecla de zahăr

Total pl;:ll1te Of I
,-ii'i~ritcdin .10. Producţi::l de Producţia de

... .. plante wd:' . . -
100 ~lomel"tlle J)ull'c- l'a ~lcllll zahar alh

"'tel ';' ,;;e I[Il;" .1 '~l. ·tI;"I--'~l..
Cimp eXJlcr1menhd

TabelUl 2

Eficacitatea unor tratamente în combaterea bolilor foIiare la sfecla de zahăr

0. d.e~s.itat~l!lai.btlnă;eeeac: -desigu~' influenţează pozitiv produc1:ia de rădă

CI~ll şllmpl:cltuŞI pe c?udezahar; realIzarea salvăTiirccoltel()rdesfeclăde zahăr

ple~~~unC ... lnsa,şl.apIlcarea .. ce~orlalteverigi. tehnologice, .·dil1tre care un roldeo
seblt ll.arc protepre~ culturIlor împotriva principalelor boli şi dăunători din
perIoada de vegetajJc. ,.. . . . .

.Rezu!tatcle cuprivirc la combaterea principalelor boli foliare sînt
cupnnse III tabelul 2. Se remarcă eficacitatga amestecurilor de fungicidlYJn

Pentru combaterea putrezirii plăntuţelor s-au folosit produsepe bază de
kasugamicillă, propanocarb şi himexazol administrate ca atare la săminjJl
cît şi amestecate in diferite doze cu Tiradin 75. S-au reţinut variantele la care
s-a utilizat himexazolul(Tachigaren 70 WP), aceste variante dovedind eficaei-
t~teaeea mai: ridicată.

pentn~comb~tcyeacercosporiozei şifăinăriis-"uu utilizat fungicide noi
cun!od de acjîunesîstcn!Îepe b~ză de bitertanoL(Bayeor 300 EC) propiconazol
(Tilt 250EC) 'litiabendazol (Tccto 4.50 F)V); tratam.ente alternative cu fungi
ţidecuhază.chimică<.liferită'şimoddc.acţiune diferenţiat cît şi amestecuri
între!ul1gkidecllCOllţinutÎl1supsta!ităactivăşi.mod de acţiune diferit, la
u]tiIndedouă c~t~g.oriide trataIllente fiind folosite fungicide cu acţiune de
cont~ctpebazădeaeetat de .trifenil staniu (Brestan 60. WP) şi elitiocarbamat
(Maneb50 WP) precum şiunelecuacţîunesistemicăpe bază dc tiofanat-mctîl
(Topsin M 70). Tratamente!e cu fungicide pentru combaterea bolilor foliare
s-au efectuat prin stropirila 2 epoci, din care una la apariţia petelor de ccrco
sp orîoză iara douaJa ; intcrvaIcie3 săptămJni.

Rezultatele au fosLapreciatepebazaprocentuluide.plallteTăsădteşi
bolnave; a gradului de atac la cercosporioză-făinare, a producţiei de rădăcini

şi zahăr.

REZUL'DATE OBŢINUTE

~Iartor(nctratat)

Tiradin 75
800 g/100 kg sămînţă

Tiradjn75 + Tachigarcn 70
400 g + 400 g/100 kg s~'tmînţă

Tachigarcn ..70
GOO g/100 Jq:; sămînţă

Tiradin.75 0,8%
Tiradin75 + Tachiga1'en 70

0,1 + 0,4%

64,2 100 22,G 41,3 100 5,24 100

77,1 120 15,0 45,5 110,1 5,86 111,8

81,7 131,9 14,9 46,4 112,3 6,03 115,0

78,8 122,t1 16,7 '15,7 110,6 5,8'! 111,5

Condiţii de producţie

100
1

100
I 100 ·•• 1

100

86, 971105; 111 .101 112 103 ··105

Dil1 tabelul 1 ;sel·~ln~rcăefic~.eitatearidicată.u amestecului Tiradin
75 + Tachigaren 70 care la doza de 4 + 4 kg/tonă sămînţă asigură cea mai
bună răsărire (cu 31,9% mai mare decît martorul) nrmat de: Tachigaren 
6 kg/tonă de săminţă 'li Tiradin 75-8 kg/tonă săminţă,la care s-a înregistrat
o răsărire cu 22,9%, respectiv 22,0% mai bună decît martorul. Totodată,

amestecul înregistrează cel mai scăzut procent de plante putrezite comparativ
cu celelalte variante cit şi sporul cel mai mare la producţia de rădăcini (12,3%)
şi zabăr (15,0%). In condiţii de producţie. comparativ cu varianta tratată cu
TiradÎ1175, alnestecul··deTira(lin+···Tachigaren~sigură···o·'răsărire mai·· hună
clr:5,O~11,O%' ()scăderea numărului de plante bolnavccu3~14 o/J, :0 creştere
a producţiei de rădăcini cu 4-12% şi a producţiei de zahăr cu 3-5%.

Producţia dc zahăr nu trebuie privită ca fiiud numai efectnl tratamentelor
lasămîl1ţă care aSIgura obţinerea li Ilorcnltufi fără goluri,l11afllUiform·c şi cu

Grad (le atac
făillme

Pruducţia I'roduclia de

Varianta cercosporioiă de rădăcini, zahilr alb

%

I~
,% .1 "L .tI~ml. ,·el ••• tl'm [cel.

O 2 3 '1 :'J •.... G 7 ... 8

~Iartor(netratat) 50,7 100 42,8 100 43,6 100 4,98 100
2 trat. Brcstan 60 + Topsin

.M-70 250 g + 150g/ha 12,0 23,6 36,6 85,5 49,9 111,4 5,61 112,G
2t1'at. TopsinM70 300 g/ha'
2trat..· Baycor. 300 Ee 2.1/ha

19,7 38,9 21,3 49,7 49,2 112,8 5,44 109,2
20;6 40,6 15,3 35,7 51,O~ 116,9 5,60 112,1

2 trul. TUt 250 Ee 300 mI/ha 24,6 48,5 1,12,6 29,'1 48,4 111,0 5,34 107,2
2 tral. Tecto 450 F\V +

Maneb80300 mI+ 1kg/ha 12,8 25,2 26,4 61,6 51,3 117,6 5;7 114,4
TraI. 1 .- Bre,stan 60 500 g/ha 19,8 39,0 31,3 7.3,1 48,5 111,2 5,45 109,4
Trat.II:-·Topsin M-70

.300 g/ha
Media· tratamentelor 18,2 35,8 23,U 55,8 49,7 113,9 5,52 110,8
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Tabelul 2 (continuare)
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105

:2 3

Condiţii de producţie

50,3 100
56,0 111,3
54,8 108,0

56,0 111,3
55,5 110,3

o

l\Iartornctratat
Baycor "300 'Ee' 2 .,l/ha'· (~ .. trat.)
Ti1t'250,EC300ml/l~a~2, truL
Tecto 450 FW + Maneb 80

300ml+l-kg _=.2.trat. __
Trat.' 1--' Brestan60, 500 g/ha
Trat. II - Topsin M~70

300g/h.

38,7
11,4
-

9,6
12,2

100 29,6 100
29,4 0,2 31;0

6,~ 21,0

24,2
31,5 12,7 42,8

5 6 7 8 1. Ba ie u, .T; CombatcreaiJllegr(llă.a.bpUlor şi timitarea poluăriicu ,pcsliCide,1,982.
2. Ceapoiu, N., N'e griI e Rll1l,F 10 ar ea. Genelicaşiamcliorarearezistentei la boli a

pliintelor, .. 1983.
3. Cioehia, V;,' Ccidrc5cu, Ana, Dumitraş, Lucreţl,a, Prolectia s{cClcide

za/lăr, 1980.
4. Ci o c h i a, V., Cod r e 5 cu A n a, R i z C 5 C il G h. Bolile şi dăunători! sfeclci de

zahăr, 1984.
5. C om cş, L, '. La zăr, Al., Ba b c ş, 1., Hat m u n, M.,D r ă ce a, A.E 1. Fitopa

tvlOgie, 1982;
6. Cos tac h c, D. Sfecla de zahăr' cUlllultc'calităţitchnologicc,1983.

NEW ELEMENTS CONTROLLING THE MAlN DISEASES IN SUGAR BEET

comb;ater~a cercosporiozei'llrmatedeprodusul Topsin, tratamentelealterrm
tiveşLBaycor..,' în combaterea ,făinării",eficacitate ,bună ,ail ,avut produsele:
Tilt,Bay??r»iTopsin.Sporuril~?elemaill1a~i1~ producţia de r~dăcini se
obtin la variantele Tecto +'Maneb (17,6 %), Baycor (16,9 %), Brestan, + Tope
si; (14,4%), i~r l~ prad~cţi~ de zahăr alb, la variantele Tecta + Maneb
(14,4%),Brestan+ Topsin(12,6 %)şi Baycor (12,4 %). In cand!ţi~de !,rodl~cţic
cele mai bune rezultate aprecIate pnnsalvarea rccoltelor dc radac!)" (11,3'/'0)
se obtin prin folosirea. produsului Baycorşia: amestecului Tecto+'Maneb,
urmat detratamentelealternative cu Brestan şi Topsin (10,3 %).

Rezll1tatele prezentate au scos în evidenţă necesitatea aplicării'de trata
mentccu ··fuIlgicide··atît '. pentru. protejarea.··.seminţelor,··gerD.1cnilorşi··a 'pIăn

tutelor împotriva agenţilorpatogenicare provoacă putreziri, cît .şi în perioada
de":vegHaţie p~ntrllc0D.1baterea,princip~lelorboli'foliare,tratamcntccar~
asigură 'salvarea unor cantităJi însemnate de rădăcini şi de zahăr.

CONCLUZII

1.j-\mestecll1 Tiradin +1'achigal'cnaplicat la sămînţă asigură o bună

răsăriredeterll1inind.salvarea ... linorrecolt e insemnate.
2;' Ftlngicidlll Baycor,'ea produs nou utilizat la culturasfeclei de zahăr,

asigurăprotejarcaatîtîmpotriva cercosporiozei cîtşiafăinăriL
3.: FungicidulTilt, dc>asemenea,ca produs nou pentru sfecla de zahăr,

s-a dovediteficrceir:c0D.1baterea făin~rii.

4. Tratamentele pe bază de amestecuri de fungicide (Brestan + Topsiu
Maneb + Tecto) aplicate pentru combaterea bolilor foliare asigură o protecţie

bună reducînd pierderilela producţia de zahăr.

5. Este recesară>ext1ndereatratamentelorpehaz~de arnestecuride
fungicide cu bază chimică şi mod de acţiune diferit, carc pe lingă faptul că

det~TIUi~ă?.er~şţere.~ubstanţiaIă.. a. prod~lcţi~ide zahăr, previn şi apariţia
fen~menului"de "rezistenţă a patogenilor la fungicide,

SummG11/

Thc cxpcriments carriedout duririg 1981-1984 aimcd at the control of themaindiscases
in sugar bect, ming neW phyto-pl1flrmuccuticai products. The cfneicncy ofihe mixturc Tiradin 75
+ Tachigaren70(4' + 4kgl 1 tonofsced) WUs observedin· eontrolHng the pathogenic
complex whicb eauses thcrotoftheembryos andseedJings ; the efIIciency of Baycorand TiJt250
Ee prodncts in controlliug the main folinge discases,vithinthe Yegetationperiod wus
nlso ohst'l"\'etl, tlle first on ading against ihe cercosporaand powdcry mildewaud the second
OIle aeting against the pmvdery mildew. The efficiency of sotu:: fuugieide mixturcs haviug diffc
rent chemical basis and acting way should be mcntioned too, in controlling the cer~ospora
(Brestau 60 + Topsin 1\'1-70 aud Tecto 450 EW + Maneb 80).

NOUVE,AUX ELEME))iTS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES PRINCJPALES
MALADIES DE LA BETTERAVE A SUCRE

Resume

Les llnUVeaux cxperilllcnts cffectues en 1981-1984 ont cn eommebut la luUe contre les
principales lnaladies de la betteru\'e 1\ sucre en utilisant des nouveaux produits pharmaceutiques.
On fi remarquc l'effieacitc du mclange de Tiradin 75 el Taehigaren 70 (474 kgJ1 t semances)
dans la Inul' contre les agents pathogcncs qui determinent la fonte des germes ct des bouturcs
ct l'efficacite des produits Baycor el Tilt 250 Ec dans la luUe conlre les principalcs maladics
foliaircs pendant la ,vegetation, le premier ayallt l'uclion contre la cercosporiose et l'oidium,
le deuxieme sculcment conUl' I'oidium. On specific l'effieacile des quelques melanges
fongicides aVec la basc chimique et le mode different d'action dans la lutte contre la cereosporiosc
(Breslan 60 + Topsin M-70 el Tecto 450 EW + Mancb 80).

NEUE ELEMENTE BETREFFEND DIE BEKĂMPFUNG DER W1CHTISGTEN
KRANKHEITEN DER ZUm::·ElRRUBE

Zusammenfassung

Dic Versuche welche in der Zeîtspanne 1981-1984 unteruommen wurden hatten als
Zweck die Bddimpfung der wiehtigsten Krankheitcu der Zuckerrllhc durch Anwenduug neuer
phytopharmazcutischer Erzeugnisse. Es wird dic. EfIizienz der Mischung Tiradin 75 + Tachi..
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garen 70 (,t + 4 lq;/t Saatgu.t) h,ei der ~(Dmplexen Bckăml?fun~ der Kei~llingsund,.Pflănzchcn
faule hcrvorgcbobcll sowic dlc Erzcugulssc Baycor und TIIt 200 Ee bel der Belw.mpfuug der
wichtigstcn, Blattkranhkcitcn ... '~'iihrend" cler?egetall()n~perjodc" dus, erstc ,mit g~.terWirkU1~g
gegcniihcrCcrcosporu:undEryslphc,daszwclte" gCgcIl :E:rysJph~.Zu" vermcrkcn warcn auch dlC
Effizicnz cinigcr i\Hschungcn VOU Fungizidcn mit ycrschicdcncr ehcmischrt' Zllsammcnsctzung
und ,Aldlollswciscbci der· BcldiUlpfungdcf, Ccrcospora (Brestan GO + Topsin "M-70 und Tecto
450 WE + l\'laneb 80).

HOBbIE ijAHHbIE KACAIOlUlmCfI BOPbBbl C OCHOBHblMH BOJlEJSHfIMH
CAXAPHOH CBEJI{J]bl

PC31O.ue

IIponenelIIIhIC OUbITbI 11 nepuo;;l; t 981-198~ I'I' IIAIC.:In mmp;yoopI,Gy C OCIIOllIIbIi\Iil
G0J1C3UHMll. caxaplIOii CflCRJIh!, npUMeUJlfI ..... IIOllhIO 'IlHTolIlap"WIJ;CUTH'IeCIUIc npcnapaTbl.
OTMe'IaeTcrrrIlIlqlcHTJIBHOCTI:. CllCCn Tupanmr75..+. TaImrapcn 70 (4 + ti ~{r. na 1 T c.clIunr)
JJ 6opI>Gc cnaTorelIIIhIM JW:'ImJIeIWQlIl IiOTOPblll npI'I'IHHfICT flIIICIilIC pocThon II DCXO)J;OD,
'r:um;:CjruperrapaToM Baii:nop U'fIIJ1T250E~~ il 60pb6ep, ocnOlllIbI3JH ..6 OJIeaI~HII[II. JIIIC'fl>GD
n ··.·'l'cqenuc .DercTaU;HoUlloro •. ncpuo)J,u,nepllI:>IH. u~reeT;o;e}iCTBHe.npoTun •LţB:Phocnopnoaa . II
MyqUIlCToH pOcnI, ..• a •· .. BTOpoii.·.·npOTUD.My'umcTob .'. pOCI>I., }'"IIOTIIHHacTcH •.. ~! ::HPlÎ'clrrnmrocTJ,
ncnoTOphIXCi\lCCeHIIlYlIfHcnp;oll.e pasIIbIM XIIMlttICCIUL'lr .• OCJIOn~aUHCi\J. lI, ):ţCIIC'l'Buei\I D 6oflb6e
cu;eplwcnopno30?0t{BpccTfl.II,6o+ TonclIH M )OJT TCHTO '100 E\\'TMaHe680)

COiVIPOETA.REAUNOR SOIURI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

FAŢA DE PRINCIPALII AGENŢI PATOGENI

il!. HAşcANESCU.C HENEGAR, ELENA ONOFREI, ADRIANA BOGHEAN.
i\TAIUA CTOBANU t

fn [tccasl;l luerare şe prezinl;l rezultatele cercetărilor privind
compJ~;tar['aa şapte şf)iuri româneştI.rk sfce];1 de. zu.h;lr fali'i de
atacul pntregaiului planlulelor, Cl;'I'cosporiozci şi ftlin;irji ,in cnw1iţH

de .infcc.ţic naturaJ:1, .···.înp'.'rioada 1982-' Hl84.
Putregaiul plănJ,uţclor produs de·.agenţîi ,paloţ!epi localizaţi

pesăminţă sau exi!'tenti· in sol este relaUv.l şI intr-:ostrinsă dlpen~

dellţ;ldc . COlldiţjile .e1imatiee, .' găsindu~se . o .. frecventă ... de 11,6
20,1 %.Ccle lUai rczistentes~au dovedit soiurile H.Poli 7, MOIloroIU,
iar cele mai sensibile Stupini 2 ~1 şi Braşov.

Cercosporioz~ . a avut gradul de atac cuprins intre 9,50 şi

37,45 %, •cel'·' .Ulai"· sensibil' fiind" SOill1·'·, Stupilli~ .' taI': mai rezistent
Braşov 519 (RPM-519).

La f:Uuareatacula avut Y[lIori cuprinse intre 43,70 % (l\Ionorom)
şi. 53,40 % (Braşov).

Se impune selecţia in direcţia.sporirii rezistenţei soiurilor la
boli şi n creşterii continutului de zaharo,ză.in rădăcini;

Principalii inclicatoridc'producţ.ie'şicalitate ai sfccIci de zahăr sînt in
f1uenţaji de faCtorul soi (6). Rezistenţa soitlrilor faţă de agellţii patogeni
constituie o Însuşire dc foarte mare importanţă.1\licoflorasfeclei de zal1ăr

este bogată inagenţipatogeni, foarte diverşi, Cl~ un efect imediat saulp.
timp (2).

Ciupercile .constitnie grupul cel mai important de paraziţi care pot avea
un efect distructiv asupra germinaţ.iei, răsăririi plup.telor, în perioada de vegc
taţiesau In timpul păstrllrii butaşilor (1).

Putrezirea plăntuţelord.esfeclă produsă d~age~ţii patogeni transportaţi

pe săminţă (PhOIlla betae) şi de eeidiu sol {Pythiulll, FusariuIll, Rhi:oetonia}
provoacă pagub~ însemnate(5)'.l?ătarca brună a frunzclor de sfeclă (cerco-:
sporioza), datorată ciupcrciiCcrcosporabelicola Sacc., cste una din ccle 11lai
păgubitoare boli ale sfeclei de zahăr. Cultivarea soiurilor tolerante, ca mijloc
de prevenire a unor pierderim<iri dc producţie,joacăun rol important în redu'~

cerca pagubelor pc care le produce această boală (3).

~S.C.P.C.S,Z .... RQIUnn.
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1'.«oelul 1 (conliullarc)

+39,7+179,2+33,0-92,9

Precipitaţii (mm{m2)

358,2

aprilie 4'!,3 + 3,3 ";"'18,9 +67,6 +17,3mai 62,7 -42,5 +34,9 +9'1;0 +28,8iunie 77,8 --: 15,5 +26,7 ~ 1,1 + 3,4iulie 71,3 +26,5 -:"23,6 +28,8 +10,6august 59,7 -22,9 +54,9 + 3,6 +11,9septemhrie 42A ~11,8 -41,0 " -13,7 -32,2

în anul 1982duratadestrăIucîreasoarelui şi suma gradelor detempe
ratură au fost mai mici ca media multianuală, mai ales în lunile iulie, iunie şi
aprilie. S-au înregistrat două perioade de secetă, mai-iunie, august-septembrie.

in anul 1983 abaterile elementelor climaticc au fost în plus faţă de media
Inultia nuală, .•. pe Jotal, însălunile.de yarăau fosţ .. răcoroase şi ploipase.

în aUll110S4 primăvara şi vara au fost răcoroase şi ploioase, doar sep
tembrie mai călduros şi secetos. în aceste condiţii cel mai puternic atac de
putregai alplâIltulelor s-a Inregistrat In anul 1982, de cercosporioză în anul
1983, de făinare In auii 1982 şi 1984, cu diferenţe dela soi la soi. Elementele
de producţie şi calitate au fost diferite de la soi la soi şi de la an la an.

Cunoaşterea rezistenţei soiurilor la atacul celor mai 'frecvente boli are o
Însemnătate deosebită (4), fapt pentru care s-a urmărit in condiţiile de la
S.C.P.C.S.Z. Roman, comportarea a 7 soiuri româneşti In perioada 1982
1984.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele s-au executat în condiţii de neirigare, pe un sol. cernozi~
moid lutoargilos-argilos, cu I'H ~ 6,78-6,99; IN = 2,0-2,1 ; cu un conţI

nut In humus de 2,0~2,1%;.ln.fosformobil.de 32,2,39,3mg P,O,/100 g
sol; în potasiu de 126-144 mg K,O/100 g sol. Fertilizarea s-a f~eut eu
240 kg/ha s.a., raportul între N şi P fiind de 1 : 1. Aşezarea expenenţelor

a fost în blocuri randomizate. La răsărire s:"'u determinat frecvenţa plantu
Ielor bolnave, iar laÎ11ccputul lunii septembrie s-a notat frecvenţa şi intensi
tateaataeuluidecercosporioză~i făinare, în condiţii ele infecţie naturală, după

cares-ae~lculat gradul de.atac. La recolta re s-a determinat producţia de r"
dăcini, digestia, producţia de zahăr hiol?gic, r~ndamentul şi pr~ducţia d"
z~hăr alb. Interpretarearezllitatelor .·s-:-u.· facut pnnmetoda analIzeI varIanţeI

luînd ca mart?r mediasohlrilor.
Fată· de mediile lTIultiallualealepdnCipalelorelemente climatice, În anii

1982~i984s-au inregistrat abateri aşa cum reiese din tabelul 1.

Tabelul 1

Durata .!le strălucirea. soarehii (ore)

aprilie 180,:1 :-::-.32,0 +20,7 ~37,4 -16,2
mai 220,5 +29,3 .+'19,5 ~43,6 +11,7
iunie 222,:) 5,9 +6,0 +36,1 +12,1
iulie 278,3 -47,3 -31,0 -41,8 ~"40,O

aU!Just 270,2 + 1,9, -::-:,0,8 ~ ,4,2 ~"l,O
seplcJnbric 200,8 +011,5 +57,2 +17,0 +38,6

TOTAL 1372,4 c.....:12,5 +101,6 -73,9 I + 5,1

SuDia, gradelor de temperatură. (OC)

aprilie 267 ~G2 +88 --'-26 O
mai 0156 +41 +77 O +39
iunie 540 ~59 -22 -35 -39
iulie 617 -65 ~13 -73 ..;...50
atlgust 592 +10 -34 752 -25
septembrie 447 +81 +27 +44 +51

TOTAL 2919 -54 +123 I ~'; -142 -24

Abaterile·, unor elemente c1imaticcdin.'pcrioadade vegetaţie

faţă de mediile mu:ltianuale
(1982--'-1984)

REZU,LT1ATE. OBŢINUTE

DL 5% 2,58 2,62 1,,!5 0,30 10,28DL 1% 3,5;. 3,60 1,99 0,39 14,4<1
DLO;1% 4,82 4,90 2,70 0,52 20,39

I 14,5 II 10,0 I10,0 II 23,2 IMedIu (Mt.)

Plantnl~ bolnave, F %

Soiurile scmn1ficu1lu
1982 1983 198'. mediu eroare

soi xan
Braşov 519 (RPM-519) 16,9 000 11,8 8,5 00 12,4 000

Monorom lu,6 000 13,0 • 7,0 000 12,2 000

Stupini :< M 26,5 • 18,2 ••• 15,5 >It** 20,1 •••R •.. Poli.1 17,4 000 8,5 11,5 12,5 000

R. PolI 7 18,3 O~ 8,2 8,2 00 11,6 0'0

Polirom 35;5 .>10." 4;5 000 6,5 000 15,5 •••
Bra.şov 31,0 *** 5,5 00 16,0 *** 17,5 •••

-

. Frecvenţa plăntl)ţelor bolnave a variat de la un soi la altul In funcţie de
rezistenţa la atacul diferenţilor agenţipatogenLVariaţiis-au înregistrat şi
de la unanla altul în funcţie de condiţiile climatice. În medie, pe soiuri
atacul cel mai puternic sca Înregistrat lu anul 1982 (23,2%), în ceilalţi .ani,
fiind mai redus şi aproximativ egal (10,0 % şi respectiv 10,5 %) (tabelul 2).

Tabelul 2

~{ Comportarea unor soiuri de sfeclă de zahăr la ,atacul de putregai al plantulelor

Media
19'82-198..1198·1lD83HJ82I Media I

mullianuuHi .Lunile



Tabelul 3

Comportarea unor soiuri de sfeclă de zahăr'la atacUl de cercosporioză

Faţă denledie,]uat~camarLor.la carefrecvcnţa 'a fost de 14,5 %, la toateso
indIc mediile celor trei a lli aUÎIlTeglstratdIferenţc asigurate statistic. (Jurc
care rezistenţă; ll.U dovedit soiurile R. Poli 7, Monorom, Braşov 519, R.r1V1

519,maÎ sensiblleHind soiurile Braşovşimaialcs'Stupini2 M. Interacţiunea
soi: X an nu a'înregistrat semnificatii ca urmare a diferenţ.elor mari atenta;..
culuiele Iaun an la altul, davediuch:-seastfcl că rezistenţa soiurilor estcrcl~
tivă, condiţiile'climatice influcnţîndîI1 mare măsură atacul. Atacul deeer
cosporioză a varirit de la unan laaltul, ce! mai marefiind in allul1983 (23,51 %)
în anii 1982 şi 1984 fiind mult mai redus (10,48% şi respectiv 11,81 %) (ta
belul 3). Faţă de. medie,luatăca martor, la care gradul de atac a lost de

ccrcOSTJOra BdiCul,a;' G.A; "'"
~ciimHiC:ltia

Soiurile 1982 1983 mcdiu ero:lre

soixaJl

Braşov 510 (RP1>! ~}19) 8,21 17',62 000 7,78 11,20

MonoŢ'olll
11M 16,42 000 5,75 11,07 000

Stupini' 2. 1\1 19,42 ... 63,08 *** 29,86 .** 37,45 *** ..
R .•·•· Poli

7,02 23,86 19,14 *.. l(i,67 ***

R. Poli 8,72 16,57 ,000 8,41 11,23 000

Polir6ln 7,13 15,79 000 6,2'1 00 9.72

Braşov
11,82 11,26 000 5;50 9,52

1\'ledin (MI.) 1 10,18 I 1
23•51 I I11,81 I I15,27 \

DI. 5% 2;29 3,19 ;:l,5~) (JAO 13,69

DL 1% 3;1,L ,l,~S 4,92 0,;)2 1~1,20

DLO,l% '1,27 5,96 (i,IO 0,70 27,1:)

93,8
172,3
;,81,7

111

Tabelul 4

eronre

scmnificnţia

soi xn.n

'1,82
6,,13
8,37

*

soi xnn

media
1--'--'-'--

scmnificatie

mediu eroare

1984

Produclia dcrftd[lcini,. tJlIOl

1983

1983

1982

Hl82

77,80 ** '9,05 000 50,62 45,82
25,75 000 38,12 *** 67,25 34,70
66,25 1,57 000 70,87 * 46,23
60,32 41,87 *** 52,75 51,64
71,25 6,60 000 56,25 44,70
66.87 6,95 OC)O . .' ,68,62 '17.48
67,12 38,75 *.* 53,25 53,04

1
62,19

1 1 20,12 1 1
59•94 / /47,52

1

11,13 B,57 10,1
15,26 ;I,8U'! 13,8
20,ii G,OG 18,8

COMPORTAREA SFECLEI DE ZAHAR, I,.A AGENŢI pATOGEN!

Comportarea unor soiuri de sfeclă de zahăr la atacul de făinarc

Erysiphc Belut',G.A. %

Soiurile

DL S~.;
DL 1%
DL 0,1 %

Eraşov 519 (RPM519)
Monofom
Stupini.2 I\I
B.PoIil
H.. Poli· 7
flolirom
Braşoy

1\fedia (iVIt.)

Sbinrili'

Analita.·,:producţiilorde'·rădăcini' n' unor soiuri de' sfeclă de zahăr

Tabelul 5

dui de ataca lost de 47 5ryO/' 1"1 1 ..putin sniurile~t. 1 •. ' '"ţ/o'. mec lIe c~ ortrcl al1l ale atacului diferenţiază
Mo'n'01'0' nI care lanIle e el~:t Cu dIferenţe aSIgurate statistic se detasează soiurile

. . <. , (OVCC 1-0 oarecare ' . t t" . B .bilitatc IT' t . t' ..... \ :: . lezls-en"u,wr·· raşav o oarecare sensi-,} ~., <.Ulel::le.lU~ea sOixan nu apal'scmnificaţii, ca urmare a dire en-
î~ ~ri~:I:]1n~le~tacuIUl de la lIn aula altul, condiţîile elimatice iIlllnen{îud

îla.~t~la~ atu:unle,. rCzlstc:lt,~~o.iurilorlaaceastăhoalăfiilldrclativă.

s~~u i~l~e~~~~~I~j~;,Pa~~lu~~~\,d;:,~~~a~::::d(~r~~I~rl5~)t~e;e ~ua,i umi ~ro.ducţii
fnnd aproximativ egale (4854 t/ha si reSIJecti,' ;1~1 30/ 't/'I]])1 .l,n]] 198~I·ŞI 19184

,. <, '.' , la, laI' mec Ia ce 01'

IVI: "l'l.AŞCANESCU şlcolnborutoril
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15,27 0fo,b toate soiurile mediile celor trei aui au înregistrat diferenţe asigu
rate statistic. Cele mai mici valori alegraduluide,~t~cs-au 'inregistrat las(J2

lurile Braşov, po!irom, Monorom, Braşov 519.· (RPlV!519), 11. Poli 7,iar
cele mai marib R. .Polil.şLmai ales laStupini 2 111 care se dovedeşts.~ fi
sensibil .... usiguraţ statistic chiar îp inţeracţiunca soi: X an, unde DL~1l6Ieau~
valori ridicate ea ,urmarea diferenţelor,mari .. ele.la. unan .. Ia.altul.-.Atacul .. ·.. de
IăiI,are ~.îuregistratvalori iuverselaţă de sel. de cercosporiozll, cele mai mici
"alpri liind în annl1983 (20,42%), iar cel~ mai mari în anii 1982 şi 1984
(62,19% şi respectiv 59,94%) (tabelul 4). Faţă de medie (martor) la care gra-

Braşov 519 (RPl\L 519)
Monorom
Stupini. 2. 1\1
It. Poli 1
JLPoIi7
Polirom
Braşov

:Media ,(l\U.)

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

55,98 "'*'" 69,58 , 52;28 **
'HJ,GO 6G,45

59,27
'Hi,3S 54,11

010,90 000 58,05 47,33 ·18,76
51,45 .. G~1;35 '16,03 53,94
40,85 000 06;45 45,75 51,02
48,40 64/70 42,98 52,03
52,58 "'** G2,38, 50,43 55,13

1 48,54 I 1
64,57/ /47,30.1 I53,'H I

1,lJl 2,81 :l,H)
2,62 3,85 '1;38
3,57 5,25 5,96

***

,

1,495,95
1,98 8,:35
2,58 11,79
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Tabelul 7

Analiza producţiilorde zahăr··bioloiic: a Unor soiuri' de sfbclă de zahăr

1_--;- -i-p.:.ro:::d:::u::':;II;::o_.·d::;e:c:.··:::zo~h:::ă:':.r.:.h~io~l"og"i,:''-'' ·.::.tl~h~O _

, sClIlnificaţin l

trei ani fiind de 53,44 t/ha. Faţă de aceasta, soiul Braşov îuregistrează un

spor semnificativ,. iarBraşov519(RPM51~)foarte semnificativ, dovediu

du".se cele maiproductive, cuconstanţă :în ani. Producţii mai mici, cu dife

renţe asigurate statistic s~au înregistrat la soiurile R. Poli 7 şi Stupini 2]\11.

Conţinutul in zaharoză (tabelul 6) a înregistrat valori apropiate intre soiuri,

Tabelul fi

,. Soiurile
HIS2 1983 iucdiu eroare

Conţinutulill.Zaharo:Ză'alsoiuril():rdesfeC1ăde' zahăr

soiX<l1l

Con\inutul dczuharoză al srecIei. oS

Randamentul de extractie al zahărului (tgbelul 8) a înregistmt 'yaloa

rea medie. cearn~că •• înalull:'198~,: de' 8,4%, i~rcea' mai' mare în umil.Î984,

de 11,0 0
/ 0 , meclia anilor fiind de,9,9°/b o Fată de~a~tor, în medie pe cei trei

ani, diferenţe ţq~Ţte semnificativpoziti,,~s-au'ifnregistrat la soiurile Brasov

.5i H. :Poli 7 şi foarte serri'ttificativ negative la soiurile Braşov 519 (RPM5'19)

ŞI MQnorom;

o.

Soiurile

Braşov 519 (RPM 519)
1'1onorom c_

Stupini 2.M
H. Polil
R. Foli?
Polirom
Braşov

Mediu' {Mt.)

DL 5%
DL 1%
DL 0;1'%

.<,cmiriificn lia

1982 1983 198'1 media cronrc

soi X~ill

13,2 9,9 12,6 11,9

13,2 10,7 12,7 12,2

13,'7 12,2 13,6 13,2

13,6 11,4 12,7 12,6

13,8 11,6 14,6 •• 13,3

13;6 11,5 13,4, 12,8

14,1 13,1 13,7 13,6 •

13,6 11.5 13,3 12,8

0,09 1,70 0,96 O,GG 0,S9

0,95 2,33 1,18 0,88 1.25

1,29 3,17 1,80 1,15 1,77

13raşov,519 (~trVL519)

Monorom
Stupini 2 IvI
R;'Poli 1
R .. :Poli·7
PolirOm
Braşov

Media (Mt.)

DL 5%
DL1%

-~'-bL(),1%

,7,38 ... 6,88 6,~O 6,95

6,55 7,35 '5,88 il,58

5,60 7,10 6;38 6,36
7,00 .. 7,33 5,85 6,73
5,63 000 7,68 6,65 6,65
6,58 7,38 5,78 6,57

. 7,45 " 8;17 6,98:: • 7,53

I 6, 60 1
7,41 6;30 I I G,77

0,27 1,20 0,65

0,37 1,60 0,89

0,51 2,20 1,21

.***

0,.10
0,50
0,70

0,90
1,20
1,70

!. :l'abelul 8

Randamentul de extracţie al zahărului la soiurile de sfeclă de zahăr

Randamentul de extrac.ţic al zahiirului,.%

media eroare

soÎxun

I ' 9,0
tlo"!

9,2 000'

,········9,9··;

•
' 1, 9,8 ,

I 10,6
9,S':

, 1·
10,9i ... •

9,8 00 6,9 10,4
9,7 000 7,7 10,3

10,0; 8,2 11',2
'10,4 .' 8,5, ,10,4
10,8 8,7 1~13,;

10,1 8,4 10.9
11,1 *** 10,1,; 11;4

10,4 8,4 11;0

~,34 1,70
(t,.1G 2,33,

'0,63 ;3i17,

0,80
1,13

semnificaţia

0,34
0,46
0',59

0,97
1',32'

1984,19831982
SoIurile

Braşov 519 (RPM 519)
Monorom
Stupini2
R.'Polit
It'" ,Poli 7
Polirom
Braşov' :'

DL 5%
DL 1'%
DLO,l,%'

Media (Mt.)

diferind totuşi de la an la an. Cea mai mare medie s-a înregistrat in anul 1982

(13,6), iar cea.mai mică În anul 19§3 (1l,5),.media ..anilor fiinddej2,8° S. Cel

mai mare conţinut dezaharoză,constallt, l-a avut soiulBJaş(jv,mediape

cei trei ani depăşindmartornl,diferenţa fiind semnificativă. Soiul Braşov 519

(RPM519) a avut cel mai redus conţinut de zaharoză, in toţi anii, inert me

diaaÎIlregistrat o diferenţă în minus distinct semnificativă, iar Ia interac

ţiunea soi x' an diferenlă semnificativă. La producţia de zahăr biologic (tabe

luI7), media pe soiuri a f?st cea mai mare in anul 1983 (7,41 t/ha), iar în

anii 1982 şi 1984 cu valori apropiate (6,60 tlhaşi respectiv 6,30 ţiha) cu o

medie pe cei trei ani de 6,77 tlha, Această situaţ!e se datoreşte producţiei

de rădăcini mai mari din anul 1983 faţă de ceilalţi doi ani, deşi conţinutuHn

zaharoză a fost mai redus; Soiul Braşoya înregistrat o diferenţă foaTtesem~

nificativă faţă de martor, depăşindu-lpe acesta in toţi auii, fiind un rezultat

al producţiilor de rădăcini şi al continutului în zaharoză superior eelorlalte

soiurI. La soiul Stupini 2M,diferenţa faţă de martor a fost semnificativă in

minus, insă se constată că faţă de J 982 'unde diferenţa era foarte semnificativă

in minus, în anul 1983 s-a apropiat de media soiurilor, iar in anul 1984 a depă

şit-o.

8 . - Lucrări ştiinţifice _ sfeclă şi zahăr, voi. XIV _ cd. 154
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La.: soiulJ?raşov diferenţa estesemnificativăÎn interacţiunea soi X an.
d~ asemenea ŞI la Br~şo\C 519 (RPM 519), dar în sens"negativ, aceasta dove-
dmd constanţa lor dm acest punct de vedere. " '

In .ceea ce priv,e5te pI:oducţia de zahăr alb (tabelul 9) element de sinteză,
cea mal mare me~le ~-a mreglstrat în anul 1983 (5,38 t/ha), apoi în anul
19~4 (5:22 .t/ha), ,Iar m annl 1982 cea mai mic" (4,96 t/ha).' In medie pe cei
treI ap,I son;~de }n~cercate,realiz:ază. o medie ide 5.19 tjha. Cu o diferenţă

fQart: ;sen:n:flCrt;tIY~,şe.d7ţrtşefiza,:;91t11 BrfţşQY; ,iaT. CII ().cliJerţIlţ~îll Il1iUlll)
s~rJ.1mf;c~tl\:a~~~ul Stuglw_·La;s?iul13raşo\Tl?-.lIlregjstrea~-~_· ,0 qjfel:ţ~lţă sem~
nlfl~atl~ra ŞI .1a,lnteracţlU~_~~' SPl;X an dovedInd constanţa'sa'întill1p"fiiri'd

puţm mf!n~nţat de condIţIIle ellllla tiee.
I

3. La atacul defăina.re soitirileIIlanifestăseIlsibilitateprânunţată,gra
dul de atac avînd valori euprinse între 43,70 '(Monoront)şi '53,4% (Braşov).

4. Capacitatea de producţie a soiurilor este bună rcalizÎndu-sc producţii
medii de rădăcini ce se situează în limitele 48,76 t/ha (Stllpini 2 M) 
59,27tjha Braşov 519 (RPM 519); conţinutul mediu de zahatoză,al sfeelei
este însă' relativ scăzut (11,9'S Braşov 519 (RPM 519) şi 13,(i'S __ Braşo,,) ;
prodllcţia" de zahăr alb sesitueazăjntre4.73tjha, (Stupini 2 M) şi 5,98 t/ha
(Braşov) Ia celelalte soiuri realizîndu,se producţii intermediare.

5. Se irnpune:'cunecesitateefcc'tuareaunei muriei intense' de'selecţieîn
dir~?ţi~ sporirii .... rezistenţei SOitlrilor •. la b9li,şiacl'cşteriieonţinutuluide za
haroză a rădăcinilor.
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şi .calitătii sfeclei de·zaMr ... in .·zona·Braşov. Lucr. şt;· Le.C.S. Sfecla. de zal1iir. vol.··V,
Braşov, 1975~

BEHAVIOUROF SOMESUGAR BEET VARIETIES TOWARDS
THEMAIN PATHOGiENIC AGEN'I\S

Summary

croarc

soi,x nn

, ... ,.')"."
scmlljficnlia

media199·!

Producţia de zahiir alb, tlha

5,30 *** 4,78 5,<15 5,18
4,80 5,25, ;4,78 4,94
4,10 4,78 5,33 4,73
5,35 ••• 5;43 ' 4,88 5;22
4,43 "'0" 5,75 5,60 5;26
4,VO, 5,45 4A8 5,01
5;85 , 6,30 5,80 5,98

4,96 5,38 5,22 5,19

0;06' 1,t8 0;61 0,7.1,
1,61 0,83 0,56 1,O'!
2,19 1,14 0,73 1,47

Soiurile

DL '5.'%
DL 1%
DLW1%

,

MC,dla (Mt.)

Braşov 519 (RPl\I 519)
I\rI9porom
StiJPini:~M
R;PoIi'l'
R;'Poli7
Poliroriţ

,Bţllşoy

CONCLUZII
.' '

, .

1, Rezistenţa soiurilor de 'sfeclă de zahăr omologate ,şi cultivate, la pu
tregaiul plăntuţelor.produs de agenţi patoge'ni localizaţi pe sămînţă sau exis
tenţi în sol est~ relativă şi într-o strînsă dependenţă faţă de condiţiile clima
tice; fr~cvenţa r.lantul.elo,r bolnave se situează în limitele 11,6-20,1 %; c,ele
mal r,ezlstente fIInd soamle R. .poli 7; MOllOrOm iar cele mai sensibile soin-
rile Stupini 2,M şi Braşov, "

2. Cercosporiozu sfeelei de zahăr a inregistrat valori ale gradului de'~t~c
euprinse între 9,50 şi 37,45%, soiul Stupini 2 M fiind sensibil, iar soiurile
Braşov, Poliro!Il. Monorom şi ,Braşov ~19 (RPlYl 519) mai puţin sensibile.

Thc paper prcsentsresekchresl1Usi~g~rdingthc bcbaviour ofsevcn Homanian sugar
beet \'urictics towards theattack of thescedIing rot, cercoşpora and powdery mildew,
llnder the' conditions of 'natural infection; during 1982-1984.

TheseedIing rot caused bythepathogcllicagcntsIocate,dontbe secd,oravaiIablr inta
tllC.graundis .relative .and .closcly ,dependent .. onthc .. climaticconditions, havinga·. frcquency of
11.6--' 20.1 %. Themost resistent provcd tobe·R;Poli'7;Monoromvarictiesandthemostsensitivc

provedto heStuPini2.MandBraşovVllrictics;> .' '.' '. .' ". .• ••.. .•..
,Thc ccrcoşpora.. attack .degrec rangcd. betwecn9;50~37.45%, thc ••. most scnsitivevariciy

hcIIl.gSlUpini .and. the. mosi resistant. onc .• being. RPM~519.
Thc. nttack .. values·withiJltlle .•.• po"'dery ..• mildcwranged ·between4~.70% (MOll()rom) .• and

53'*??b. (Braşov) .. Whitcsugar. yield rlmged ·bctwecn.·.4.?3 ·t/ha(Stupini .2M); .uIld '5;98 Uha
(BraşoV). . .

Ţl.lcseIcction 1s imperatlve/ airning at the increase of the varictieş reşistanceto.thc· diseases

and of thc saccharosc conteitt into thcroot,
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LE COMPORTEMENT DES QUELQUES VARIJ,C'DES DE BETTERAVE
A SUCRE AUX PRINCIPAUX AGENTS PATHOGENES

LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZA!IA.R','1!l1l3;'VOL.,XIV

'()DpreSC!\tc 1es]:csultaţsdesrccher<:hesobt:cnues' eri 1982~ 1984 au suj ~t dli comportClllent
de, sepţ ,varietes ;rl:l~malnestie hett~Nvc,~\ ,sucrcl11aJfoţ1te,des b()uturcs, -a; cCl'cosporiose- eta
oidium,dtlllsl'il1fcctioIll1uWl'clIe.:,:·, <'\" '. ,':.-.,-,...',' ".-."""."".,',

Lu- fonte des boutu1'es1 pro'dlliţ~ pa~ lespathogenes.locuIisessur,la semancc 'ou dans 110501,
est relative enClroitcdependcanccparJcs cOllclitionsclimaUquesiavant une frequence del1;'6~

~O,l%.L~sPIllsr,esi~ta11tesS(H1tleos Y3:l'i~te,sH~ :p()]i?, :Monormnetlc~ plus >sensib1c;sStupjni 2n
etBraşoy.,~·":",, .. ,""""",::,>,"', ,:""'_' ,'.: ~:

Le de gre d"attaqlle de lacerc'osporiosc a ete 9,50",.;.. 37;45 %,'la plussensible ~;tant
Stupini et la plus re.sistentc Braşov-519 (RPM-519).- -;"

A oidium, l'attaquc a eu des valeurs cntre 43,7% (Monorom) ct 53,4 % (Braşov). Le rende
ment cn sucrc b]unc s'etait situe entre 4,73 t/ha (Stupini2n) ct 5,98 t{ha (Braşov).

II s'avere ncccssaIrela selectio119uCC, qui c?ucerne Faccroisscment de la reslstancc des
varietes aux agcntspathogencs eLle 'cQntenu des betteraycs cu saccharose.

VERHALTEN EINIGER ZUCKERRUBENSORTEN GEGENtlBER
DEN HAU'p,TPATHpGENEN

".~s,yer~ell dic.F'0r!>c'hUlHţscrgclJ~i sse. '. hil1i>ifIlqi ch ~~m yel'halten 7rt~IlliinischcrZucker~
rii~euso~(~n g9gcniibcrdcIll'I3efaIl,dcl" .• Kgim~auJc,derB1a.ttq~ckcnlU"anlqtcit\llud', des Mehltaus,
in.· Bediugimgen naliir,liehcr' lnfizicftlng'jl1.,·dcr .Zei tspmine 1 982 ) 984lT!HgeiciIL

Dic .,van '·dcnPathogchel1'·..crzeugteun~ Iluf,·(h:m .. Sautgll1 ""lok~lisiertc '.··Q<icr''iJn·· 'Boden
heffndliehc Făulnis ist ,relaliv;und'ist vonKlimabedjngung('n'starkabltingig,'wobd sic riu
liaufigkeitsvorkommen '•. vonll.. 6'-'-20;1; % .\.-'or"'9isL'Es '. wuide' bewiesen; ;dass. dicresistehtesten
Sprten R1::>oli 7; M:onorom,un'd: die cmpfindJichcstenStupini2M undBraşoysind.

Die BlattfIecl{enkranklleit. Wics. einen Bcfall.von 9,50~37,45 %;a.i:if, .. wobcr:die empfind1i-
chsteSorte Stupini und die resistenteste RPl\I-519 war.

Bcim Mcllltau hatle der Befall \Vcrte zwischcll 43,70 % (î\'Ionorom) und53,40 % (Braşov)

Der \Veisszuckerertrag betrugt zwischen 4,73 tjha (Stupini 21\1) nnd 5,98 t{ha (Braşov).

Es. ist'rieihvel1d.ig' CÎIl,C' 'Seieid1011' 11illslcIîflfcIldey"VerstUd,unj-j dcr i(r~nkheitsrcsistenz
der Sorten uneI der J;:rhiillllIlgdesSat;cl13l'Osegehalts··.in.·dcn\Vurzcln Yorzunchmen.

ilOBE)J;EHHE HEIWTOPblX COPTOB CiX_~PH00. CBEKJIbl ilO OTllOlIlEHJiIlO
]{ OCHOBHbIM IIATOPEI:IHbll\! B~E)J;HTEJIflM

RcaÎ<JSţe

TIpe):(cTaBJwir~l peay~r)Tatl'bI" HccJte,U(}nalÎr.,îl: nOBcAelIllR ceMIl pyMbIIICRIIX COp-fOB
ca:x:'apHoiLcaeHJIhL:rIOOTHorueuHIO-H fIII-IJIII DCXOP;OB , J~epJ~oC110pn03a II MY~lHncToît POC!>I B
YCJţOBHfIx.eC'l',eCTDefI.U9r.O,:l:lapai{{eHiuilt:'IIepHo)1;.1.982~198{Jo:rr.

rIIHJIb . nCxo):(OB , npofIDuBlUaffcfI II3-sa.·"II,a~OrElHI-J:r,1:X; I3peA1:1'1'8Jfcl~:.yc'1'aUODI-lDUm:xcn

llJl ... peMeHa0_I:JJI~I ,IIfl](0/l;fI,~HxqfI· ..n 'JŢ{)IIDJ} "JII3~lIH~TqJ1 .. PŢiI?ClţTeJIbl~OI-t: 11 .. J~,aaBIHfHlIloeTH. OT
RJIIIMaTHtlccruÎx YC,JlolmU;. OT~re~raeTGJi·~rflbToToi.f ',U 11,6~~OAYo", lItlH69'JIe~ y~~()H{lHJ3AIi>tII
6bIJIn capra P. TIomI ?, Mouopo!ll,a :uRu6oJIee ;IIynCTllI'IT8JIbHhlC CTYlUIHII '2'M II BpaUlon.

,}\~epnOC.rr{)pH08Y.qocT8rr8fJpIO,3a.pRiHOmUI)\Ie/H,JJ;Y 9,50.".,.-;37,45 %;'HaII6oJIee ~IYDCTDII·

~eJI~HhnI"G~J.l,CPPT.OŢyIy-pIII ' .•.. CI.: HCl~I6pJI,ye.· .. Y9'l'9HInI~hIi:t .. pIli\f-Ş19 .." .•...•..• ,",> ,••.... ,•.....•.• ,
, y ~lylIHHCTo'it pbCI>I IIoDpemp;cHHo U!IIeJlO 3Ha~IeHHe 43,70% (MOIWPQM)II

(BpamoD).
Heo6xo;JJ;UMa: 'ceJleUIJ;iiff D'" C)\lbIC.'Ie"YBeJIlr~iemHI ':YCT(}i-tqilDOcirlI'~copTOIl;'H'GOJIeaHHM

II pocTaco):(epilt<uIHn B' rwpIUIx caxapo3bL

CERCETARIPRivClND TESTARE"'", EFICACITAŢII
UNOR INSECTICIDE ÎN COMBATEREA PURICELUI ŞI OMIZILOR
DEFOLIATOARE LA SFECLA CULTIVATA IN SUDUL OLTENIEI

R BOBIRNAC

III ackastă comtmicarc··· se ····pl;~zintărezultâtcIc,cr~retătIlor'
;efect,~ate i~ ,anii 1982-,1984. prIviTI? cOIllbatc.rca cbimică.apur[ceIUi

(CJzaetoc~ema ·tiblalls) •.·.. Şi. o~izi1e· •.dcfoU~toar~ (i11C!111"stro .. bra::sicae,
.4ulographagamma etc.); în culturile irigate de sfeclădinşudtIl'

'Olţcllî~j. " <. .', .' . '. '" ; _, . ......• ,';

Variantele' cele mai. eficiente in com~aţ~rp~.~~ricclui;:sfec1~i~
(CJzaetocnema) şi care au depăşit martorul urtratat cu 21~33% Ia
producţia de răd:lciniau fost cu insccticidelc Siuoratox 5 G, dod

30kg/ha,: (Jarb~tox,37yEjdoză2~OJ/ha:şi,IJccis20'EGdozil0,5 ljha.
Sporu~'i de G1~6'6% la produeţiadrzahăr alb au asigurat pesticidcle

CarJJctox ... şiSin?rato)[, .' doze, de. 2,.01/11," .. şi 1,p '.~/Illl'

, Tra:t~~rnte.l~' .•......cllÎmic(' .:,il11Pot~i\'a OI~liziI:o~ d('JoIiatoarc,
(lYJarresfra.JA ul?grqphq.e.t~ ;JfăcIIlp, j,~N Îllsf:cticide,le: Sumicornbţ;
30EC, doză1,51{ha,Decis25 Ee, doză 0,5 lIha; Sinoratox 3fi CE,
doză 1,0 ljha şi Carbetox37 CE,doză 2,0 l/h~ au asiguratdepăşiri

de producţie in rădăcini sfeclă de 22- 41 % faţă de martor, iar
< _ >:ulţi:rnele .• :trei·•. -pesticide '. ag;ŢeaIizal •• $poruri;' de:39,":"::'Al.% la'producţia

de'zahăr ;alb.;

WUpulinsectelordefoliatoare .Încnlhirile de sfeclă de zahăr este vast
şidiritre·ele,'~e.det'aşeazătrei sugbrupemaifr~eventeşi dăul1ătoare în Cîmpia
Dunării;gărgăriţele sfeclei (Bolhynoderespunetiven1risşi Tanymecuspallia
lus) ; ..pureeiLsfeclei (Chaeloenema spp.). Şiblllizilc defoliatoare (Mameslra. bras-,

sieae,. Aulographa \gamma etc.)... ". '.i i ii .,' ,'. '

In cele ',c:e urme~~ă pre~el1tăm,:cercetări, privind ;testarea,'~ficacit~ţii

unor.insectici?~ .în c()mbatere.apuric~l}li· sfecIei .. (r;:llaeto~n<emp .. ţib(gV,Ş))",ş.i,aJe
celor; mai fre~yente omizÎ defoIiatoare' (lvlamqsira-'.brasslcae ş( A~liog~apha
gammuJJasfecla4ezahăreultivată.:În xegiInirigatpe ceruoziafilIi din,Su dui
Olteniei (C.A.P. Catane şi C.i\.'f'c' Segarcea), pe o perioadă de 3 ani (198:4~

1984).
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MATERML ŞI METODA DE LUCRU

REZULTATEOBŢINrUTEŞFINTERPRE1IAREALOR

57,2 9

63,8 8
68,3 3

70,3 1

69,4 2
66,5 6
65,1 7
7t),1 5
71,2 4

"~l

Nr; răd;

rec./ha Clasificare
(mii)

'"

Dlr6!~Cllld Seml1ificâ-
(d) ţia

55,2 111,8 6,9
70,4: 120,7 12,1 ••

72,5. 124,1 14,2 •••
1 71 ,2. 122,1 12,9 1,

G7!8 116,3 9,5 •
66,0 113,2 7,7 •
68,6 117,6 10,3 ••
G9,7 '110,5 11;4 ••

7,·5J
10,15
12,72

P'O.dHcţia

I •;.,r:idăcÎJli

t/ha I %

Varianta

Vl;:::: .. M~rtor netratat . '
v: = Decis 25,EC, d = 0,3 1/lul

(etalon)
V:i =·Ecalux···"S",··d·=·l,O··I/ha
V4 =Sumicornbi30 EC,

, d =O,75"I/ha
VI = Sumicombi30 EC,

d = 1,0 l/ha 1,5 cm
Va =DursbanYLV,d = 1,0 1/ha
V1 = :Dllrsban~ ULV,: d "",1,5 1/11a
VI =<Decis 25EC, d =0,5 I/ha
Vg = Ecalux 25 EC,d= 1,0 I/ha

DL 5%
D;Ll%
DL 0,1%

Tabelul· 2
1 i'

Eficacitatea· tratamentelor chimice aplicate in combaterea omizilor defoliatoare
(Mamestra,Plusia asupra producţiei de rădăcini de sfeclă în anul 1982

la C.A.P.·. Catane

__ .. vari~ntele foart~.seJ71nificati~e. fiU: .. f.ost ..cele tratate:. cu ... "insecticidul
amestec cn·bază de fenvalerat 5% + fefiitrotion 25%, Sumicombi 30 EC,
respectiv V. şi V, (dozele 0,75 l/ha şi 1,0 î/ha) care au depăşit martorul
cu 124,8% şi respectiv 122,1 %,cu sporuri de 12,9 şi 14,2 t/ha răqăcini sfeclă;

~. cele trei variante distinct semnificative au asigu'rat'sporuri depro':
dueţie de 1O,3~12,1 t/ha, respectiv Vs (Decis 25 EC, doză 0,5,I/ha), V,
(Ecqlux 25 EC, d = 1,0 l/ha) şi Va (Ecalux ,,5", d,= 1,0 I/ha), care au depă-

şit martorul eu 117,6%, 119,5% şi 120,7%; . '
- variantele tratate cu produsnl Dursban ULV, cu bază de clorpiri

fos, respectiv V,"şi V;, an fost semnific'ltive, ele depăşind martorul cu 113,2%
şi respectiv 116,3%.

,_ ..... varianta 'cea mai bună, <foarte.·· semnificativă,cate .•··a. depăşit marto
rul netratat cu126,3~~,asigurîndllnspor)deproducţiederădăcini sfeclă; de
13,5 t/ha a fost v." cind ,s-a folosit Marshall, el ~ 1,5 i/ha ;

~ .• clouă ... vari~nte .. sînt ..distincţ .. sJcmnifi~atiye, •. resp,ectiv. "5 .{Sinorat?x
5 G, d = 30 kg/ha) şi V, (Decis 25' EC, d = 0,5 I/ha), care au intrecnt
martorul cu 119,9% şi respectiv 121,5%; :

- singura variantă semnificativă, ··cu o depăşire· de 113,8 0/ 0 ,. a fOst
Va (Marshall, d = 1,0 I/ha).

Rezultatele ··ce indică eficacitatea'tratamentelorchimice împotriva· ··omi.;.
zilor defoliatoare (Mameslra brassicae, Aulographa gamma). sînt prezentate
îu tabelul 2 şi din interpretarea 19r se pot face următoarele aprecieri:

Difertmla Semnifica':'
Nr.i'iid.

(dl ţia
l'cc:/ha 1 Claslfiruro

(mii )

47,8 6

5,3 54,1 5
7,1 • 56,4 4

13,5 ••• 61;3
10,2 .. 60,1
10,9 •• 60,6 2

6,72
10,06
13,34

ProducţIa

, rădăcini

51,2

56,5 110,3
58,3 113,8
64,7 126,3
61,4 119,9
62,t 121,5

p~·.:.. 5.,%
DL 1%
DLO;l%

Varbnta

Vl·.·.···~···Martor ···netratat
V~== Decis 25EC, d = O,SI/ha

(etalon) .. .. ... ... .
V 3 "",· :MarshalI,·d==l,OiJ/ha
V.(FMt:ţr~ll~ll,:d=l,pl/ba
V~ = Sinoratox 56, d = 30 leg/ba
Va b::,Decis25 Ee, d= ··O,51/ha

Experienţele din anii 1982 şi 1983 s-au ampiasat la C.A.P. Catane - Dolj
şi ele au cnprins cîte 6 variante testate contra puricelui sfeclei şi cîte 9(10)
variante .. împotriva··omizilordefoliatoare, .folosindu-se atît produse .granulalc
(Sinoratox 3,5 G), cit mai ales insecticide emulsionabile, ~~t?~tone (Car
betox 37 CE,Sinoratox 35 CE)saustrăine(Decis25EC,Sumieombi 30 EC,
Ec~lnxetc.).

A-dn~inistr~rea ..·.·pesticid~lor<gr~nl~lates-~făt?utprinîmpr~şticrepesol,
în şanţuri de 6/6 el1l pe rîndul de sfeclă, iar cele emulsionabile prin pulveri
zarG fină, la date variabile în raport de biologia dăunătoriIor. Astfel, contra
puriceluisfeclei, cele două tratamente s~au aplicat in a II-a decadă a lunii
mai (17---21' V) şi prima decadă a lunii iunie (2-5 VI), iar împotriva omi
zilor defoliatoare, in prima decadă a lunii iunie (7-10 VI) şi a doua decadă

(20-24 VI) a lunii iunie. In anul 1984, experienţele s-au amplasat la C.A.P.
S~garcefl..,...,.J:),olj.undes,-::,autestat)IlgeneraL~cflleaşipesticide ca şi în anii
precţdenţi.,. > .••..• •.• >

Bezultaţţle o~ţinllte~supraprodllcţiei de rădăcini de sfeclă s-au inter
pr~ţat .. prinrnetod~, •.~mllizei •.varianţ,eiprinear~ .... s~au. diferenţiat va riantele
de pesticide din punct de vedere al eficienţei ecollqmice, iar pentru anul 1984
se preziut~şi daţelede producţie privind prq(Iucţia de zahăr alb comparativ
cu. cea a rădăcinilor.

Anul 1982. In tabelul 1 sint înscrise rezultatele privind producţia tie
fă:cIă·cini .·de sf~cIă' în.:e){p_e~i~nţa .• de te~tare .. a. unor: Î11secticicle folosite contra
puricelui sfeclei (Clweiocllema libialis) şi din analiza lor constatăm următoa

rele:
Tabelul· 1

Eficacitateatratamentelorchimice ..•. aplicate in ··coinbaterea puricelui (Chaetocnema
tibia,lisJ asupra producţieide rădăcini de sfeclă in .• 1982).a C.A.P.. Catane
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Tabelul 3

'", " ,', '. ';" ',' ":
Ef1ica~~t?'tea~rataI.t1~J:Ltp~.~J;,clt~i~~încoI11~at~reapUricelui.(Chaetocnemia···tibiaUs),

·asuPI1~rproducţi~iderădă<:ini'g.~.~feclăîna~uI1983.1a C.A~P. Catane

.. ,.,<', .,! .':.': :.-,., :<'.' .">'-.. ". :""',". ,.:': <:",,'
! .,.,.•.• v~T·t~nţeleJo~rte,sel11I1ific~lti'{eşi- cardau,'<iat -'cele mai mari );;portlTi

de producţie, depăşind martorul uetratat cu 127,8-132,8% au fost: V,
(Sinoratox 3,5,G, doză. 30 kg/ha) cu un spor de 132,8% şi V, (Carbetox
37 CE; doză 2,0 l/ha) cu 127,8% ;

- varianta V. (Decis ,25 'EG,' doză 0,5 l/ha) s-a dovedit distiuct semni-
•"...... ,.• ': " ': ..... "':.:" ..••. ",... ,." :'i .'.' ··...i ..: "' .. I ,:'....:. :.'. . ';:',>, .:,.:' i .. ;' ......,.' ".: .•,".: .. '-" ': ...... ".:' ••" i:: .' ,', ! .' :.,. .' "." ":.' ....: ".' .., ..•• -,.: '..:.1'

ficativă prin asigururea unui spor de,produ~ţie:îhrădăcinide,sfe~lă,4ep,3,t/h~
faţă de martor (121,9%),; " .", ' , ,', '

'-,: varianta Va (Deci,' 25 ,EC, do~ă 0,3 l/ha) intreCtlt fi'artorul ne-
trat'lt cu 117,4%, fiind semnificativă,

Anul 1983. In general s-a păstrat structura experienţelorfăcute Îu anul
precddent, Verifi?~l~ea,inse~ticidelor'.testa~~;făcîndu-se·••. ·pri~.;doi··.··martori:
martorul netratat .şi martorul etalon (tratat cu Decis: 25 EC, doză 0,3 l/ha).
Aplicarea lor s-a făcut după acelea.,i metode, respectiv produsele granulate
s-au împrăştiat'la sol in şanţuri de 6/6 cm pe rîndul de sfeclă, iar insecticidele
erl1t11sionabileis~auapIicatîn.d()uăreprizeşi.la:cIaţeclif~riteîn raport, de bio
ec()logiadăunătorului:contra ,puricelui Chaetocncrrwtibialis la'.,dat~le de 18-20
mai,şL2~4dunie" ial~ .•;.împotriva·omizilor, dc' l'\!Iameslra". brasiscae,' Alltographa
gamma etc. Ia 5-7 iunie şi 19-21 iunie.

Rez~ltatele privind producţia 'de rădăcini de sfeclă obţinute după 'aplicarea
t:ata~ertelor chimiceîI11potriva puriceluiChantocnema tibialissînt înscrise
În tabelul 3 şi face următoareleapre~ieri:

7

1

TabelUl <1

defoliatoare
Itn~l 1933

49,6
62,1

59;6

10

'637 .
51;3
513,2
58, 1.

NI'. răd.

rec.Jlm Clnsifica1i:l
(mii)

•

•
••

***-

•••
17,2

7,0
10,2
11,9

13;5

5,8
'f6,0

14,7

8,12
11,38
14,63

Diferenţa Semnifica-
(d) 1ia

t~l'odtlcţie.
rldăCirii

t/ha

41,6 100,0

57,4 113,9
,57,6 138,4

56,3 135,5

58,8 1'41,3
48,6 116,8
51,8 124,5
53,5 128,6

50,3 120,9

55,1 132,4

~icacitatea tratamentelor chimice aplicate în combaterea omizilor
(Mamestl"fl , Plusia etc.), asupra prQductîeî de :rădăcini de sfeclă

i' \.r' ,." .., / : ".' : :':':. '. ;,
la C..A.P.· catane

\-"1 = Martorllctratat
Va = Dccis 25 EC, d = 0,31{11a

(etalon) .... I

V, ~ Bcalu",,s'> d ,= 1,0 1/l1a
V4 = SumicombL30EC,

el =: O,'751/hn
V 5 =Sumicomh130 Ee,

d"""l,Olfha
Vo = Dursban ULV, d =' 1,0 lJIul'
V1 = Dursban ULV, d=l,51/ha
Va = Dccis25 EC, .d = 0,5 l/hu
V p = SillOratox 35 CE,

d == 1,0 l/ha
Vl~ ';':"Carbct(}x37 GEl

d"",,2,O l/ha

Vari:llliu

DL 5%
DL 1:%
DL 0,1 ;'/~

Din. analizatabelului. 4 care,cupri.nderezultatele,asupra ,eficacităţU tra
tamelltelor chimice ..• aplicateîn. comb:at~rea. omizil()r: defolil;\tml.reîn '.• cultura
sfeclei de zahăr (M amestrabrassicac,A lltographa gammaetc.),constatăm ur
mătoarele:

''-'-; cele mai eficiente vUr"iante;,'foarte semnificative şieaTe ·auasigurat
sporuri în producţia de rădăcini de 14,6-17,2 t/ha au fost: V5 (Sumicombi'
30 EC; doză 1,0 I/ha), cu; o ,depăşire a martorului ,netratat de lM,3%;
V, (Ecalux "S", doză 1,0 I/ha) cu un spor de 138,4%; V4 (Sumicombi 30 EC,
d, = 0.75 l/ha) cu 135,5 %;

- variantele distincte semnificative au d'epăşit,martorul cu 132.4%
(V'o =, carbetox 37 CE,doză 2,0 lilia) şi respectiv cu 128,6% (V, = D'e~is
25 EC, d = 0,5 I/ha) ;., .

-,variantele semnificative au ·.··asigurat'sporu:ri :la:p,rodilcţiu.de rădăcini
sfeclă de 124,5% (V,= Dursban ULV, doză 1,5 l/ha) şi de, 120,9% (\', ~,

Sinoratox 35 CE, d ~ 1,0 l/ha). '. ' ,
Anul 1984. Comparativ cu primii doi ani de cercetări analizate (1982

şi 1983), anul 1984 prezintă două diferenţieri: prima diferenţiere legată, de
sc.himbarea ... uI1ităţ~i unele .s-au' arnplas~t '. -~xperitfllţele;: .'r'esp'ectiv "'nu '. a ..ro-ai
fost C.A.P. Catane (la cea 10 km sud-vest de', Băileşti) ci C.A.P. Segarcea
(la cca 30 km est de, Băileşti) şi, a doua diferenţiere legată' de completarea
datelor de producţie I~ rădăcini de ,fcdă, .celepriyil1d producţia de ~ahăr

.

.
I

413,3

54,2 4
59,1 '2
52,2 5
62,6 " 1
56,7 1. "3

.
~r.rlid.

rec;'/ha
CiniI) "

.-:-'" "

**

•
."'*

Semnifica
ţia

7,4
11,8

5',2
13,9

9;3

6,93
9,05

11,26

100,0

117,4
127,8
112,2
13~,8

121,9

Prod'\lcţ1 e .-
rii'cliiciIl:i' Diferenta

(d)

tlhn 1'" %

42,3

49,7
54,1
47,5
56,2

tp1,6

Vadanla

DL 5%
DL 1%
DL 0,1 %

VI = ,Martor '. nctratat
V2 "",,'Decis 25GE,d= 0,3I/ha

(etalon)
Va ==Carbctox'37- CE, d = 2I{11a
V4 =Sinoratox '3,5 CE, d.~ 1 I/11a
Ve,; =Sinoratox'~,5 G, d T 30 kg{h
Vo=:Decis 25 EG, d = O,i) l/ha
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Tabelul 5
"":',' ,.:. ,..'.: -', ",:-"::,,:-. >.•...' :, -::,: "',".:: -, ',.<,",: -:-,,::-, :"".-: ,'-',:: ;;(:.- ,"-':',", .:

Eficacitatea' iratamentelorphil1li4'.:eflJli~at~ combaterea puriceIl.li
(Chaetocnema tibiali~)'l1~\1~!"a producţiei de rădăcini de sfeclă in anul 1984

la C.A.P. :Sega,rcea,~ DoIj

alb .. __-:.1-"c~;rea"IJrez't3llta t'InOdjfIcă'.ficanti~ati"e:Ia ,•. 11nele-~ra riaute' ih "1'[1port de
baza chiI11 ic,ă' a· insectipidttluii -"-~_~_'__ a jueat-~i'~?IuL_de,sthl1ula tor.''-

Eficacitatea tratamcnteIor· chiulice -aplieate -" În- 'combaterea -', -p11 ricelni' -sfe~
clei (Clzaetocnema libialis) s-a urmarit prin estimarea producţiei de 'rădăcini
şi ,dill,~naIiza rezultatelor cuprinse În tabelul 5, se observă următoarele:

'- Va~i~I1fe foarte seIIlnificatiVe şleart{'all depăşIt,marto~ll1 cu' valori de
129,7-132,1 % au fost V5 (Decis 25 EC,! doză 0,5 l/ha) cu uu spor de produc
ţie de rădăcini sfeelă de, 15,5 t/ha (132,1%) şi V, (Sinoratox 5 G, d~

= 30 kg/ha) eu un spor de 14,3 t/ha (128,7%);
- V3 (Sinoratox 35 CE, doză 1,0 I/ha) cu o depăşire de 124,7% se

prezintă 'distinct semllificativă;

',-' varianta' V2 (Carbeiox ,37 CE, doză ,2 J/ha) apare numai semnifica
tivă, depăşind producţia martorului CII' 119',8 %' ,

Din' analiza datelor de producţie in zahăr alb, trecilte în tabelul' 6, se
înregistrează;:o"'altă xsemnificaţie a 'vai'iantelorj ..;astfel;:

0' ..• m~jor.Ita:te~;,;yari~I1telgr •. sînt .... fo;~~te •....~eIl1nificat~ye asiguI·in'd sporuti
de p'roducţie de pest'o 3 t/lla zahăr alb, ceea ce rep,rezirită depăşiri ale marto
rului netratat de peste 60% şi anume: VI (Sinoratox 35 CE, doză 1,0,l/ha),
a avut un,spor de,3,32 t/ha zahăr alb (166,0%), V2 (Carbetox 37 CE, doză

2,0 l/ha) cu spor de 3,12 tiha (162,0%) şi V5 (Decis 25' EC, d = 0,5 l/ha)
cn sporul de 3,07 t/ha (161,0%), Una din pl'i;"cipal~le cauze ale 'asiglirării

a~csrD~,sgOrtlr;i,-de.Hr~d~l~ţie... de:z~hăr ", ~lh •. 'e~t.e:fli r~ţi~,<stirii~~I{lt~a!e"a .·a~}l 111u:~
I~!ii; de, zfiha roză:,JIl"Tă dă.ci'~iI~:,d,~·'s:{~c]ă~,·(lef~~fnil1~.tă,... :d~" pa~~le; :chiIIliR~. ":ale
insecticidelor 'test~te,·respe~tiv dimetoat(pentr~Sinor~tox), malation (penţr,u
Carbetox) ~ ambele [din grupul insectieidelor organofosforice 'şi apoi delta
metrin (pentru Decis); un pil'etrinoid sintetic'; ,,'

Tabelul 6

Prodtlcţic
Difercnta Scnniiti-

NI',.I'ăd,
rădăCini l'cc./h~:: C1(lsific..1.ţia

(d) catia

I o;
(mii)

ttlia "- " '.J :'-"-';'

50,2 ' 100,0 54,2 10
62,5 124;5 12,3 *. 65,7 5
58,9 117,3 8,7 62,1 ,9
61,4 122,3 11,2 • 67,8 6
00,2 120,3 10,0 • 63,9 ?
63,8 127,1 13,6 *** 68,6 4
67,3 13'1,1 17,1 *.* 72,5 1
59,7 118,3 9,2 * 64,7 '8
65,1 129,7 14,9 ••• 66,9 3

66,4 132;3 16,2 *** 70,8 2
- ,

8,8G
12,31
14,74

Prod>zaliăr; Dife-
..

Prou: Dife-Diges- alb r{)li1a
Semni-

râd. renta
Semni-

tie
(d)

neaţia
t/ha (d)

ficat!a

t/h. I o- ..
"

14,8 5',03 100,0 48,2
,

15;7 8,15 162,0 3,12 *.. 57,8 ~,6 *

15',0 8,35 '16ij,0 3,32 :'1'*** 60,1 '11,9 *.

12,3 6,75 134',1 1,72 ;,,** 62,5 H:3 ***
14,6 8,10 161,0 3,07 *'!'* 63,7 15,5 *••

0,78
1,56
2,'tl

Variantn,

V t = Martor netratat
V: = Ecalux "S",d = 1,0 J/ha
V 3 = Basudin: oDa C, d = 0,5 J/ha
V~ = Basudin600'C, d= 0,71/ha
Vs = Durshan ULV,d ~1,0 I/h~\
Va = Dursban ULV,d = 1,5 l/ha
V 7 = Decis 25 EC,el == 0,5 I/ha
Vii = Gymbusll 25EC, d =0,15 l/ha
Vg =Carbctox 37·.CE, d·= 2,0 •. 1/ha
VIO = Sinoratox 35 CE,

d =l;OI/ha

Variantn

DL5%
DL 1%
DL 0,1 %

--,.0. '. singură va riantă ... este cuvaloare .numa i semnificativă" Y>l. ,(51no
ratox,5 (i,. '(loză30 .. kgjha) rar~, ,4ineCluzacantiţ~ţji,marideprodusgrnnu
lat aplicat la sol; aillhibat acumularea' de zahăr în rădăcinilede sfeclă, asi:..
gurînd lIU spor de 1,72 t/ha (134,1 %),

Limitarea populaţiilor de omizi defoliatoare în cultura sfeclei de zahăr

in regim irigat (l\Jlameslra brassicae, Aulographa gamma) şi prin folosirea de
insecticide.·.emulsîonabHe s,.a . continuat. şiin ·•.• 1984 şLdin ••··anaHza·rezultatclor
înscrise în tabelul se pot face aprecierile. următoare:

V l ~'i\Iartoţ" nctratat
V~ ~ Carbcto::" 37 CE,

el = 2,0 l/hn
V.1 = Sinoratox 35 CE,

d.="l,O,J/ila
V~ Sinoratox, 5 G,

d' =30 "kg/ha
V~""7'Decis,25 EC,el = O,51/ha

Eficacitatea' tratameiltelorcbimipc:aplicate, contra ,puricelui
asupra producţiei de zahăr 'albiu anuI1984laC.A.p~Segarcea -Dolj

DL'5%
DL 1%
DL 0,5 %

, Tabelul 7

Eficacitatea tratamentelor 'chimice aplicate in combaterea ·omizilor defoliatoare
(Mamestra, Autogrdpha) asupravroducţieiderădăcinide sfeclă în anul 1984

la C.A~P. Segarcea.

5
<1
3
2

'1

Giasificaţiri

, 53,4 ,
59,6
64,2

,65,3
65,8

NI', rlld.
rec./ha,
- iiIii

•,
**
*'*
••*

8,75
\11,47;

14,15

rpfc('d'c)nţa, Scmnificn-
, ţia

100,0 Ir
119,8 9,6
124,7 11,9
ţ29,7 14,3
132,1 15;5

Produc tic
rfl~Hicini

t/lIa %

Varianta

DL5,%
DL 1\%

'DL 0,5%(

VI = Martor nptratat 48,2
v: =Carbctox 37 CE, d:::::2,Ol/ha 57,8
V3 = Sinoratox' 35 CE, d = 1,O;1/hn 60,1
V~ =;Sinoratox,5 G, d =30 kg/ha, 62,5
V, = Decis 25'EC, d=O,51/ha 63j7
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,un grup de trei varia nte aufost foartesemIlifîcative deoarece au' depă

sit l11artor~l·.•·netrataţ ..•.·•.•.~u ..sporU1'iide;·I)Toduc~ie; i~.Tăd~ei~j{lcsfec~;~_. de 14,9
i7,1 t/ha, respectiv.V, (Decis 25 EC; doză 0,5 I/ha) cu o depăşii'e de 134,1 %'
urmată de V

lO
(Sinoratox 35 CE, doză 1,0 I/ha) cu 132,3% şi V, (Carhetox

37 CE, doză 2,0 I/ha) cu 129,7%;
- -- distinct SCnll1ifi~a{i~~~_~c-d~\r~~T~s?i_?~~~:~r~1'iaIlt~,\r6(purslJ~nLJI.Y·

in doză 1,5 I/ha) cu tlli spor ,de prodUct·ie de 13,6 t/ha rădăcini de sleclă

(127,1 %) şi V, (Ecalnx "S" in doză 1,0 I/ha), cu o depăşire 'de 124,5% laţă

de martor; _. • ,i ',:

_ trei variante au fost semnificative c()~parativ cu martorul, cu spo
ruri de producţie de 9,2~11,2 ·t/ha rădăcini şi anume : ~V, (Cymbush 25 EC.
doză 0,15 I/ha) cu o depăşire de 118,3%, urmată de V, (Dnrsban ULV,
d = 1,0 I/ha) cu 120,3% şi respectiv V, (Basudin 600 C, doză 0,7 l/ha) cu

122,3%. .
OrdineaeficaeităţiivariaIltel?~ ,,' 'l~rifi~ate:, !ll- cOIllbaterea, olll~~ilt}r defo

Iiatoare.ale sleclei, analizată după produet.ia de zahăr alb iri tabelul 8 este
Îngelier[tlaseln~nă,toarecn obţinută 1[1 rezultatele :prin:rădăcÎlli,astfel:

Tabelul 8

Eficacitatea"'trata~entelor .chimice..aplica~e••. c-ontra. omizilor defoliatoarc
asupraprnducţieide zahăralb î!1anul19841aC.A~P.Segar:cea

PFO{l. zahăr DiCc- Froti. J:)ifC.,J .......
Dige:s;;,: alb SClfiili;;,

rinl. r"""'-,l",enta reala . .
(<I)

ficat.ia
t/ha (<1)' ·flcaţla

t/hal %

V, ""," i\ilartor nctr~~at 17,8 7,58 100,0 50;2
1G;2 9,1,3 120,4, 1,55 • G2,5 12,3 **V~ .:==:... Ecfllux,",S",d =.l;OJ/ha

V, =~Basudin600 C,
17,0 8,45 111,5 0,87 58,9 8;7d "",,0,5I/ha

V, =,BQsudin GOO·C,
17,? 2,06 •d =0,7 1/11a

V, "",,-., Dllrsban ULV,
17,8 1,93 •d = 1,0 Jlha

V =,Dursban: ,ULV,• ", CI ==:1,51/11a 18,3 2,63 -** "63;8 13;6 ***;
18,8 3;12 *** .67'9 17,1 *-**V1 =:Dccis 25:,EC, d=O;5

V. """: Cymbush25 EC, • 59;7 9,2 •d = 0,15 l{ha 17,8

V, ='Carbctox.·.37 EG;
18,6 10,55 l1Hh1 2,97 ** 14,9 ***Il =2,01/11a

VlO =··Sinoratox 35 CE, •••d = 1 l{ha 18,4 10,89 143,6 3,31 *** 6G;4 '16,2

DL 5"' 1,32

'" 2,17DLt%
pL 0.5% 3,OG

cele mni eficiente variante,cuspofuri' de prodncţie cureau depăşit

nlartorulnetrat~l".cu pest~ .142°/0 aurost dou,ă,variantefoarte.semnificative,

respectiv V, (Decis 25 EC, doză 0,5 I/ha), ,cu o' depăşire de 142,4% (3,12 t/ha
zahăr alb) şi V'o (Sinoratox .3'5 CE, d = 1,0 !lha) e"; un spor de 3,31 t/ha

zahăr alb (143,6%):
- două variante au lost distinct semuilieative,V, (Dursban ULV, doză

I ,~) 11:11) cu ,un spor de ,zahăralb În valori procentuale de 134,6 şi V, (Carbe
t"" 37 CE, doză 2,0 I/ha) cu o depăşire de'139,'l % ;

-'----- variantele semnificative sînt Îunumăr de patru, asigurînd sporuri de
1,55-2,06.t/ha zahăr alb, laţă de'martorul netratat, ele liind in, ordinea efi
cient'ei, V2 (Ecalux "S", doză 1',0 l/ha) cu o depăşire de 120,4%, V, (Dursban
ULV, doză 1,0 l/ha) cu 125,4%, V, (Cymbush 25 EC, doză 0,15 l/ha) cu
126,7% şi V, (Basudin 600 C, doză 0,7 I/ha) cu 127,2%.

CONCLUZII

COlllbaterea eficientă a 'puricclui sleclei (C/zaelocnema tibialis) şi a omizi
lor deloliatoare (M:ameslra' brassicae, ',J,utographa gamma et~.), dăunăt?r'i
lrecvenţi in culturile de sfeclă din suelul Olteniei in anii 1982-1984, se asi
gută,.prir"ţ~~at~ll1ţnte, ,chimice .4ifereIlţi~t e,.ca ,'bază,chinlică, .'. aS',~f el:

.1.-: Va ri,antele,eele"mai" 'eficiel!t~,'În"cO~l1bat~reai'sp~ci~i,ChaetocneJ1?:a.' ti
bialis; aplicate În doul, reprize: primul' tr,\tament se' aplică intrc ,-1 '7 -21
mai, ~ar al doilea peste două săptrlmîni (2-5 iunie) şi care au depăşit martorul
netratat eu 121~133% la producţia de rădăcini de sleclă la hectar au lost
Siuoratox 5 G, doză 30 kg/ha, Carbetox 37 CE doză 2,0 I/ha şi Decis 25 EC,
doză 0,5 I/ha, iar variantele cti cCI, !"a(mari s]1oruri în producţia de zahăr alb
(rezultate uumai din 1984) cu dep'ăşirl de 161 :""160% laţă de martor au lost
cînd s-au aplicat insecticidele Decis '25 EC (d ~ 0,5 I/ha) Carbetox 37 CE
(2,0 l/ha) şi Sinoratox 35 CE, eloză 1,0 l/ha.

2. Omizile de!oliatoare (lVIamestra brassicae, A.utograplw gamma etc.)
see6nlbateficieJ1t:prinA'pu~'t,i'atalrie~techinli,c~,aplica,te În raport de evoluţia

~en~raţieiT .. -: .. 'l flntul·ilo,r.re~pectiv în~re 7 şi 10 hluieşi20;-24 iunie,
prinfoI'ysire~"'Ull,?l";insec:ticide' :9rg~11ofo~~oricr' .' şi: Cll rir~trinoizi,sintetic"i,_. rC7

mltatele cele .mai bune obţinindu-se la variantele eu Sumicombi 30 EC, doză

1,0 llha, Ecalux ;,5", el ~ 1,0 I/ha~ Decis 25' EC, tI =' 0,5 l/ha, Siuoratox
35. CE, d = 1,01 I/ha şi Curbetox 37 CE, el 2,0 l/ha care au· depăşit
martorul cu 122-141 % în producţia de rădăcini de' sleelă, iar din analiza
de zahăr alb (anul .1984), variantele' ,ce au asigurat sporuri de producţie de
139-144% au lost cele tratate cu Carbetox 37, Decis 25 EC şi Sinoratox 35.
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RESEARCHES CONCERNING THE TESTING OF SOME INSECTICIDES
EFFICIENCY FOR THE CONTROL·OF THE LOUSE AND EXFOLlAT!NG

CUTERPILLARS IN SqGAR BEET GROWN IN THE SOUTH OF OLTENIA _~

summary

This papcr prescnts the results of the rescarches carried Out during 1982-198·1, concer~
ning thc chemical control of the louse (Chctctocnenw llbialis) andexfoliatingcuterpiIlars (Mameslra
brassicae, AuLographagamma etc.) inthcirrlgated sugar bect crops of South Oltenia.

The most cfficient variants in controlliug the beet IOllSC (ChacLocnema)and which exceeded
tbe unlrcatcd c,hcCI(" by:2~.~ 3~ro ... in··. root .. yield. \Vcre •. whcnapplying, the .inseeticidcs: ,.Sinoratax
~5 -G, ai adose' of 30 kg/ha, Carbctox 37 CE, at' a dose of 2.0 J/ha and Decis 25 Ee, ata, doseoC
O.51Iha;thc pcsticides.Carbctox-37CE.,and Sinoratox 35 CE, at adose of 2,0 nndLo I/ha pro
cided)I1cr:fl~cs,of. ~1866~,in,~he ... 'Y,hHc:sugar .. yicld~,

. Tile ellcIl'1ieal trcatTn~l1tsagaiust thecxfoliatil1g .cutcrpillars (Mal11~şLra,.,Autograpl/(l.e;(c)
nCllicved by thei'nsectieides Sumicombi30 EC, al a dose of 1.5 l/ha; DeCis: 25 EC, at a dose of
0.5 I/haJ ,.SiIl(.lrat{lx·35 CŞ.ata (10,seof1.0 l/haa;nd Ca;rbetox37 CE; at a.dose:of.2.01/ha, provided
~xceeQings of bEetro,ot:Yicld bY ... l_22~.141 % ,as.colllpared tothe cheele. nnd thethree,last. pesti~
cides achieved' incr'eases of 139-'-141% in thewhitc sugar yield.

. RECHERCHES CONCER1\fANT LE TEST DE L'EF.F1ICAC.JTI; DElS CERTAINS
INSECTICIDES UTILISI';S DANS LA LUTTE CONTRE L'ALTISE

ET LEs CHENILLES DEFOLIATEURES

, ,.,> ...•.. baI1sc~t,.ouvrage on.prcsente.les·reşultats ·"des rechcrehes ,effeCluces cn 1982~1984 .conccr
nu I1t I~ l11ttcchimique contre l'allisc rgllaelocJl.crnaLibial.is) ct.leschenWc~dcfoFatcurl1s(Mame.~tra
brassicae,' Aulographa gamma etC.) dam -lcsculturl?sirrigllces de Ia bcttera"c :l suere dans le
slld de 1',Oltcnie',

~esvar:illnt~s,lcs: plus .'. eUicicn,tes<1allsJa ·,.lutte ... c.onlre l'aItis,c, (Chaelocncma) ct '.' qui ',ont
depassclc tCIl'10innontrait6 avec 21'-- 33 % .la production de r.'lcInes, ftirent cclks traitees avcc
les;hlscctieides'Sinoralox-5G 30kg/havCarbetox 37 CE 2,0 l/hn et Decis 25 EC 0,51/ha, Aecrois
semcnLs .d.c 61-:-66,% â: sucre,blancfl)rent ~ssllrp.s pflr .. lespesticidcs Cnrbetox.37CE·ct .Sinoratox
35 CE, 2.0 el 1,0 I/ha.

L~s trllitements chimi ques cohtre les ."chenUlesc;lef()llateures ". (Mameslra, '.' AUlographa) .... etc,;'
avcc.l~sinsecticldes Sumicombf ~O:EC 1,Ş)/ha, IJecIs25E~0,5 l/ha.,Sinoratox 35 CE 1,0 l/ha
ctCarbet~x~7CE?Ol/ha,ontassur.e des dep~s:semenb;u laproduction dcsro:cinesavec 22..... 41 04
par rapport'autemoinc.tpar l'utilisation desdcrnierec;trois pr.sticid<:!s filrrnt realises des accroi,s
şement,s:â ~iUCre blanc·d~39-41%.

FORSCHUNGEN BETRBFFEND DIE VERSUCHE ZUR ERSTELLUNG
DER WIRKSATvlKEIT EIN'!GER INSEKTlZIDE ZUR BEKAMPFUNG

DER FLOHE UND BLATTRAUPEN BEI DER IN 'S0DEN OLTENI&'1S
IN DEN JAHREN 1982~1984 ANGEBAUTEN ZUCKERR0BE

Zusammenfassung

. .In diesel'· Mitteilung 'Verden' (lic ReSlIltatc cler In deri Jahrm 1982-1984 durchgeIUhrtcn
l:o:sc.l1ungen mitgcteilt mit Hju5ieht nuf dic chemischo Be1căl11pfung der FlOhe (ChacLocnema
~lbwlu;) .~md der Blattraupen (1l1amestra bl'asşicae, AuLograplJa gamma etc.) in dcn bewăsserten
Zucl;:errubcnIculturen im SUden Oltcl1lens.

Die Wirlesamsten VarJal1ten in der Bekampfung des RiibcnfJohs (CllaeLocllema) die dic
u~bchandelte Kontrollpflal1ze um 121-133% hcim \Vurzclcrtrag iibcrschrittcn haben wurden
t~lt de» Insektiziden Sinoratox 5 G, mit cine!'. Gabe \'ou30 kg/ha, Carbetox 37' CE, mit
emer Gabe vo~ 2,0 l/ha und Decis 25 EG, mit ciner Gabc von 0,5 l/hacrziclt und Erhii
hungen dr.s \VeJsszuc1cerertl'ages van 161-166%warcndieFolgc dcr Anwcridul1g der Pestizide
Carbelo:," 37 C~ und Sinoratox 35 CE, bei cinel' Gabe von2,0 un.d 1.0 l/ha.

. DJe chem~s:hcn Bchandlungcn gegen die Blattraupen (Mame.~tra, Autographa etc.)die
mIt den InsektIzldcn Sumicombi 30 Ee, Gabe 1,5I/ha, Decis 25 EC, Gabe 0,5 1/ha. Sine
r~tox35 CE'.. Gabc 1,0 l/ha und Carbclox 37 CE. Gabe 2,0 l/ha durehgcfiihtrwurden. habcn
cme ErLragsubersehrcitung der Zuckerl'iibcnwurzeln von122-141 % gegcniiber del' Kontrol
IPJl~.nze zur Folge gehabt uud durch die Anwendung der drei letztgenanntcnPestizidc wurden
Erhohungcn des \Velsszuckel'ertragcs vonla9-14cl % crziclt.

HCCJIE):(OBAH!1H HACAIOl!1HECH HCllblTAII!'IH Sljl<l>E!{THBHOCTH
HEIWTOPblX HHC!lI{THCH):(OB B BOPbBE C CHAETOCNEMA TIBIALIS

Mr1kIESTRA BIVlSSICAE, AUTOGRAPHAGAMMA B HYJIbTYPAX
CAXAPHOH CBEHJIbl HA lorE OJITEHHH B 1982~1981. 1'1'

PealO.ue

B oToilpa6oTe rrpe,u;CTaBJIelUiI peayJlbTaTbI rrpOBe;u;eUHblX UCCJIeAODaUI1ti D19B2~19B~ 1'1'.
HaCaIOIIJ;HeCfI X,HMIPlecI-wtt. 60pb6bI C Chae('Lonema iibialis Ii1Uamrslra brassicac, Alllo_
graplla gamma. Il T.;rJ;. n opOlUeHHbIX HyJlbTypax caxapHofi C13eKJlU na IOre OJITemU-f.

Han60JIee D('p{peHT1lBlILIe napnaHTbI 13 60pb6e C ChacLornema caxaplIoH CaeHJll>I
li HOTopbIe rrpeD30lUJUI Heo6pa6oTaHlILIitI\OJUpOJIb Ha21~33 %ypomaH Hopueft 6bIJIII
UapUaI-ITbl, Ha HOTOpbIX npHMeHfIJIHCb HnCeI-iTlICIlJ-];bI CnuopaToHcfi rD J-];oae 30 H1'I1'a, Rap6e_
TORC 37HE DJ-];oBe2,0,JI/1'a nÂetIHc 25 El{ DJ-];oaeO,5 Jl/ra. IIpu6amUl TI 61~66% D CJly
tIae c60pa GeJIoro caxapa OJ>IJUl OTMetleHI,I nOCJJC npHMeucmm nCCTIIll;u,u;OD Rap6eToHc II
CnHopaToHC 35I-\Eup;olJe 1,0 JI/ra.

XHMlI'JeCHUe o6pa6oTlUi npOTI-l:B l\Jamestra.Autographan T.J-];. IIHceRTucII]J;aMiI
CY1\UmOM6n 30 El-{ Il]J;onc1,5 Jl/;a, ,IJ;etIHc 25 Eli D ]J;oae 0,5 JIJrş., CHllopaToHc 35 RE D
]J;ooe1,0,JI/rl;l HHapGe'l'OIiCB? In.. Il p;oae2,0 Jl/ra ooeCnetHI;FJU npnGam\lI ypomaflHopHcn
caxapno.u CDeIiJU:iI na22-41 % nocpclBueHlIIO C ROIlTpOJIeM, a IIOC.ilejJ;HHe Tpn DCCTnCH]J;a
rrpuGaDhII c6opa6eJIoro caxapa na. 39-,'14%.
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COMPATIBILITATEA UNOR FUNGICIDE FOLOSITE îN PROTECŢIA

SFECLEI DE ZAHAR ÎMPOTRIVA PRINCIPALELOR BOLI FOLURE
1. AMESŢECURI BINARE

A. PUŞCAŞU.~lARGARETABALTAC

Cercctăl'l1ccarc'UlIJostexccutatcpcntl'·u· punerea în·· evidentă
a unoramcstecuri .cOinpaUbUc' dintreprindp9-lii / benzimiQazolişi
rcstul ... fungicidelor. c.u. ,acţiullc ImpotrlyacercQsp{)riozcisuu •• făinării
sfecIei: de .zl1:hăr .(tabcIult) alt .. arătaturtllătoarcle:

--:- toate·· 'mnestccurile ·llinnrc· dinb~c . bcnzimidazo1ii' •Bcnlattc
50WP, FundazoI50.WP/Dl'rosal. 50WP> Dr!"(isnT:50Disp.,Ba ',;jstiil
şi Tops!n 1\1-70 şi ftlOgicidele cu acţiune de contact bună impotri'. a
cercosporiozei - Brestan60\VP, Tinestan 60 WP, Haitin 60 WP
şi Bravo 500, sint compatibile fizic şi biologic (tabelul 4) şi, deci,
poţ .... fi .•. ·· •... jntl'cbuiIlţatell1 coplbaLerea ...•. cerlCosporioz~i,.:~\' înci •..acţiune
parţială. şi jtl1Polriynţăil1~rij; '.. . ,.... . '

- de asemcnra,' majoritatea nm'estccurilor binare dintre
aceiaşi bcnzimidawli - Brnlatc 50 \VP, Fundazol 50 WP, Derosal
50.\VP,.·.I)l'rosaJ 50 Disp.:. .ŞavistiIlŞi Topsil1 lVI-70;şi·.fungicidelc

sistetpiceBayldQu 25 \VP. Bayleton 250 Ee, Afugan, T\'Jilgo E şi

Saprol.· sau cu. acţiune de contact KaratbancFN::57 ... şi,Sulfmuinbil,
fungitidcclLacţlunc foartebună:sau bunii impotriYu [ăinării sînt
coml?atibil~fizic şi biologic (hllJcIuI7) şi, id~ci, acestea pot tJ)ntl'(;b,uin
,ţate: incolTIbaterca făinării, a'lilldacţjuIleparţjală.Şiii~potrlva.... l;er,-
cosporio~ei.<: . ,.,;.;::.'. .:>' ':,':

Prin întrebuinţarca~ccstoiame~te~uri!lepoate asigur~c·pr().

'tecţie asfeclci. de zahăr aprp'Piată.~lecea.obHnută.print"olosirc.aIlllIl1ui
a .. benzi111idazolilor şi, :.iotQdaţă~ .••. s9 p0l,lte preintimpina .Instal~rea
în culturi a ullorrasealeparazlţîlor ce produc cele două boli tofcrantc
1:1 acestefungicide.

Protejarea pe scară lar~ă a culturilor de sfeclă clezahăr împotriva;princi~

palelor boli foliare·· ~cercosporiozaşifăin~s~a,~. cu.benzimida~qp"fu11gici

deIe cu cea ll1ai bună,:uctiuIwhnpotrivaacestorb{)li,[51 a dus in mu1te'ţăTi

la aparlţja şi răspindireRîIl~ultllriaunorrase ale'-paraziţilor care le produc
tolerante la aceste fungicide,'Ja1:ăcle care.;~~e.stca. devin practic ,ineficace
[2.'; 3; 4; 6; 7; 8]. Pentru prevenirea apariţi~i.~ces:tlliJenomcnşi,mai ales, a
iIlst~Iării lui în culturi esten~eesară fie întrebninţareau?estora'în •. alternanţă
cu alte fungicide, cu acţiuIlc.'decolltact s!.l~l·,totsistemice, din?Jteg-rupechi~

mice. fie adlllinistra~ea lOf.ill:amestec cu'·aeeste.<l;De():-ţr~ce,pînft în pr~zent,

nu sint în circulaţie şi aItep'rodttse de calltaţeq"benziIlliclazolilor,cucar~:,:să

se poatrlface Obună alternanţĂ,rălnîne, (leei/ de'.preferat administrarea aces
tora'înamestee.

Scopul cercetărilornoâstre'alostt(]eJn~i găsirea unor ascrne:uea .~Ille?~
tcc'uri, binare sau termi.'rc, compatibilefiz.ţcşi biologic, 'cu eficacitate fie:împo
.~l:·,iy'a:E:l'?oSP.~?~~?zei.'.. fic._hupotriya făinării,"fie, cOIlcomitţnt, împotri~ra .alnb~lor

n - Lucrări ştiinţifice _ sfeclă şi zahăr, voI. XIV - cd, 154
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boli, prin întrebuinţarea cărora să se poată beneficia de avantajele benzimi
dazolilor cu un risc mai redus de instalare în culturi a fenomenului de tole
rantă la aceste produse.

. In lucrarea de faţă se prezintă rezultatele obţinute cu privire la amestecu
rile binare, experimentate în combaterea separată a uneia san alteia dintre
cele două poli.

,MATERML ŞVMETODAi

experimentat 24 de amestecuri pentru combaterea cercosporiozei (tabelul 2)
şi 42. pcIltru c?mbat~rea făinării (tabelul 5).. 1i1 ~m,stecurile 5'perimei1tatc
pentru combaterea cercosporiozei produsele~u participat cu cîte 1/3~ 1/1
din <loza recomaudată (tabelul 3), iar Îu celc experimeutatepentru combaterea
făinării.cu cîte' 1/2 din doză '(tabelul 6).

La· t6ateaII1estecririles~a··determinat compatibiltatea fiz ică, ia r la cele
compatibile fizic s~a determiuatşi compatibilitatea biologică.

Tabelul 1

Fllugicide: eiicace în protecţia sfeClei dc zahăr 'imp()trivaprincipalelor boli faHarc
'··1 ,

S-au luat în studiu amcstecui'iiediiltreprinc'ipalii benzimidazoli cunos
cuţi - ,Benlate 500WP,Fundazo! 50 WP, Dcrosal 50 WP, Derosa! 50
Disp., Bavistin şi Topsin M-70, şi majoritatea celorlalte fungicide cu acţiune

bună sau foarte Irunăîmpotrivacc;rcQsporio;zci,sau făinării sfecIei si anume
Br~stan60Wp,TinestaIl60WP,Haitin60>WP.şi Bruvo 500, iu ames
tecuri!e experinleritatep~ntru ~omb~tere~c~rcosRoriozei, şi Bayleton 25 WP,
B~yleto".250EC, Afng~n, lVlilgoE,Saprol, Karathane FN-57 şi Sulf mniabil,
înceleexperimentate'pentrucombaterea făinării(tabclul 1); îu total s-au

Compatibilitateă·'fizic'ă a unor fungicide. in amestecur.i:binare. experimentate'
în combaterea cercQsporiozei sfeclei de· zahăr'

Tabelul 2

llH~tl1

Stabilita-

,1 după 24 il

Compati-
Ame,leetd teu; % Imediat billtalca

Denlate.·50'Vp ,+Brestan 60 WP 70,20 (j,5 6,5 O
Benlate··50\VP + Tinestan 60 WP 70,02 5,2 5,2 O
Benlate .• 50 WP + BaiOn ·60WP 71,12 6,5 6,4 O
Benlatc50 WP + Bravo 500 91,80 6,0 6,0 O

Fundctzo.l 50 WP :+ Brestan· 60\VP 68,14 6,5 6,5 O
Fundazol 50 WP '+>,Tinestan 60.·WP 68,16 6,1" 6,1 O
Fundazol50 WP + Baitin 60 WP 70,22 6,5 6,8 O
Funduzol 50.'WP + Bravo 500 99,34 7,0 7,0 O

DcrasoL50 WP y;.···.Brestan 60 WP 81,20 6,5 (j,5 O
DerosiU· 50\VP + TiIlcstan· 60· WP 81,15 5,1 5,1 O
Derosal··50 Wp + Baitin 60 WP 76,18 6,5 6,5 O
Dcrnsal50 WP + Bravo 500 94,20 6,0 6,0 O

Derasal 50 Disp. + Brcstan 60 WP 80,14 6,8 7,0 O
Der()saL50 Disp. + Tinestan .. 60 WP 81,12 7,0 7,0 O
Derosal50 .. Disp,. .+Haitin, 60 WP 78,12 7,0 7,0 O
Derosal50 .Disp. + Bravo 500 94,65 6,0 6,0 O,

Bavistin + Brestan 60 WP 71,85 6,0 6,0 O
Bavistiri + Tinestan .60 WP '68,19 5,5 5,5 O
Bav-istiri + BaiUn 60 \VP 71,56 5,8 5,7 O
BavisUn + Bravo· 500 93,59 6,0 6,0 O.

TOIJslJl M:70 + .Brestan60 \VP 72,31 6,5 6,5 O
TopsinM-70 + Tinesta.n 60· \VP 74,11 5,3 5,3 O
Topsinl\f,;.70 + HaiUn 60WP 73,22 6,1 6,3 O
Topsiri ·l\1~70 + Bravo50a ,90,31 6,0 6,0 O

O,,,,,, Amestec compatibil

FB FB
FB FB
FB FB
FB FB
FB FB
FB FB

B

B

B

B

FB
FB

FB
B

I B

I FB

. I B

Eficacitalea impotriva

cer.eosp.o-I f~· - ·1amarlrlOzel

lIr'lorhiI Doza kg, 1
dencţiunc p.C:la ha

CARBMfAŢI BENZI~rIDAZOLI

50% benomil' I sisternic 0,3
50% bcriomil sistcIl1ic' '0,3
50% carbcndazim sistell1ic' 0,3

'$fl% cttrbeIlda:HIl1 sistc"tnid 0,3
'50% carbel1dazim sistemic 0,3
70% nofnilat~metil sisfclIlic .~,3

ORGANO-STANICE
54% trHcnil-acetat de

staniu + 18% maneb contact 0,5
60%·trifcnil.;,acctat,de

staniu contact 0,5
60%:trifeni]-hidJ.oxic1' .. de I

ista.'niu . contact 0,9
DERIVAŢI RENZEN1CI

1 5b%'clorot~lonn 1·.' contact··· .. [ .4,0
IIETEROCICLICE DIVERSE - TRlAZOLI

1
·.25% triadimefon 1··SistemiC I 0;5

•... 25% triadimcfon .sistemi~ 0,5
DIAZ1NE PlRUrIDINE

t
30%piraz()fos 1· .. sistclllic I 0,5
28~ ,.e'tirimol.sistcrnic 0,5
. AMINE, AMIDE - FORMAMIDE

[ 19% triforinc I sistemic 1 0,5
DERlVAŢ1 FENOLICI

1.25% dinocap tehnic Jcontact I
ANORGANICE

I 80% sull I contact I 4,0

WP.

FLmglcWul

Brestan 60 WP

, Il

:8~'nlâiA'50' WP
Fuudazol 50 WP
D~rosnL50 ••,\YP
p~.r{)sal,_50.'Disp.
Brlyi~ti~'
T()psil1"M~1q'

. . ' .. , '. . \ .

Tinestnu.60'WP

Bravo '500

Baylcton.·25WP'
Bp.Yleton250,EG

AJugan
Milgo .~

Sapral

Kf1ralhane :FN~57

Sulf llluiabU
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Tabel ul3

~m~stec1Iril()r bina~e'de'JlirigiCide.·.experimcl1tâte iIl_'.~()n:lbaţ·er~â
i cC1;cosporio:zei: sfeclei' de' whăr' ,

'Eficacitatea

,Amcktecul

Anul deexperlmentareşi'dOzaexperimentată
1983'<;; ':1984 1982

(1/2 +1-/2) (2/3 + :1/3) (1 It. + 111)

simptomelor de atac, iar nrmătoarele la interval de cca trei săptămîni. Toate
amesteeurile ,;:s~alţ,:,aciministrat ,În. ,300,1. apă lfl: :hectur.':La· :două '. săptărn îni
dllP~ ... ap It9<l ['~rt llItiD11IIlltţrtt'ţame'n( s-a •• ,notat, fitotox!citaJeu. a meştecu rilar,
prcclln~"şifl'ecyenţa,::şiint~nsnn-teaatacurilor, cu ajutorul cărora s-a calculat
gra·dlll.· •. de, .. atac. şi, 'll}t~rior, eficacitatea acestora.

REZULTATE

Derosal 50 \Vp + Brestan 60 WP
Derosal SO 'VP.'; + :Tinestan 60 \Vp
Derosa150WP + Haitin GO\VP
Detosal 50WP + Bravo. 500 ,"

FlIndazol 50WP'+ Brestan 60WP
Fundâiol SO \VP+ 'Tinestan60 \VP
Fundazol 50 Wp· + Haitin60 i \VP
Fundazo150WP+ Bfavo500

Benalie .50 .. "\VI> +,J3r~~t:.m JiD .....\VP
Benlate' 50 'VP + Ttr:l~sţ::m:;60:WP,
Benlate 5Q\VP + Haitin 60 \VP ,
Benlate'SOWP +Bfavo500

Compâhbilitatea,fiZi6ăşi biologică a unor:'funiicjde,:înamesteCUri
binare•. :C:illCrimenţate. în cQ.nl1Jat~re(l.cercosporiozeisfeclci.de.zahăr

'Din analiza datelor Qpţh~ute la. experjmentarea'~Ill.estecllrHoJ}ua'ţein
studiu pentru··combaterea .• cercosporiozci sfec)ei"de..,~a;h~r (tabelele'.;.2 ..•. şi.Ş)
secgllstată, .ÎII primul. Tînd, :S,~:toa.teacestea"'sîrlt."c,oD1pat~hilefizic .. 'avînd-,o
bună sau chiar foarte bună·stabilitate,de ,minimum 68,16 °,!a,unpH ce semen
ţine,practic nemodificat timp,:d~ 24 de ore, obună,oil1ogenitate, şi; de ase
menea, formînd şi o cantitate de spumă redusă (tabelul>2). Ip,aldoilea rîud,
se constată că toate aC,este amcs'ţecuri au şi o foarte bună':~fica~itatejncoIl1I)9--

terea bolii şi anume: Ae 93,4. Q8,5 % atunci cînd produsele au participat în
amestec cu cîte 1(2 diudoză, de 97,2~100%cîndbenzimidazolip au parti~

cipat en cite 2/3 din doză, îarfnngicidele de contact 'cu cîte 1/3şi de 100,%:
În cazul în carep'roduseleauparticipatin a D1esteceu', ~ îte' O'dHzăîntr~agă

(tabelnI3). Adăngîndşi faptulc~ nici unul dilltre acesteainestequrin-a.p!,o,
dus }enomencde fitotoxicitate~nici chiar la dozele lna~ime experimentate;
reiese .că .·toate amestecurilc.·binare dintre benzimidazolH: Benlatc<·.50·.V1P.
Fundazol50 WP"Del'osal 50\VP, Derosal 50 Disp., Bavistin şi TopsinM-70
şi produsele cn actiune de contact Brestan 60WP, ThleS.tan60 WP; Haitin
60 WP şi Bravo 500 sînt compatibile fizic şi biologie (tabelul 4),' şi deci, pot
fi întrebuinţate la proţ~jarea culturilor de sfeclă"deza1}ăr,Î,rnPotriyaeercospo~

riozei la up. nivel, dupăcum s,a:văzut, apropiat;de cel obţinut prin protejarea
numai cu ,henzimidazoli.

'Tabelul 4

100,0
100,0
ioo,o
100;0

100;0
100,0
100,0

,100,0

.

1, 100,0
,100,0
100,0

, 100,0

100,0 '
97;5

100,0
,100;0

100,0
, ,00,0

100,0 ,
; ~ 87,2

J;;

100,0
)00,0
100,0
100;0

eficacItatcn, eficacitatea,
o' %'0

c1QO,0, ;;, 100,0
,100,0 100,0

99,5 100,0
97,5 100,0

100,0 100,0
100 O 100,0
100,0

,
100,0

08,0 100;0

100;0 , I
100,0

';97,5 100,0
100,0 100,0

99,0 '100,0

95,3
9704
97;0
95,2

96,5
87,3
94,7
93,8:;

95,7
96,2
94,7
93,4 ,

07;1
94,7
96,2

:?4;7 .. ,

97,-*
,,9Ş,5,,'j

96,i
94~8

-1-=-11-=
95;4
97,3
94,5
-D4,3

eficacitatea,
%

+ Brestan60 \VP
+ Tinestan 60 ~WP

+I-Iaitill' 60. \VP
+,Bra,'Q' 500:'! )

+,Brcstnn60\VP
+-Tinestun 60. WP
+·'HriiHll.()O •• Wp····-
+ :Brayo 500

l' .: ...: ....'.'. '.':' .....:.: ..+ Bresbm 60 \VP,_:
+ Tincstan60 ,\VP' >

+I-Iaitiil 60 ;\VP
+ Bravo 500: .' __ w

Derosal 50,·Disp.
Dero.sal .5qDisp"..
Dero.sal 50 Disp.
Derosal 50 Dişp.

Bavislin
Bavistin
Bavistin
BavisUn

TopsinM-70
Topsin M-70
Topsin M-70
TopsinM-:70

Din analiza datelor obţinut" la experimentarea celorlalteamesteenri şi
al1ume ccle studiate pentru combaterea făinării sfeClei'de.~ahăf(tabelele 5 şi 6)
se constată, în primul rînd, că şi acestea; în majoritatea.lor, sînt compatibile
fizic, avind, la fel, o bună sau chiar foarte hun{ţ!stahiliţa,te,"deminimum

Brcstan Tineslmi
00 WP 00 WP

O
O
O
O
O
O

Bravo
500

Hailin
oowp

o
O
O

o
O
O
O
O
O

FUllgiddcle

. Benlate 50,\VP
" Fundazol50 \-VP

Derosal 50\VP,
Def'osaj' 50' Disp;

<Bavistin '
'\Topsin M::70

P cntru:?etermiriarea! coD1patib il ită'ţii fizic~,:;.s~a.:·.stlllliht· s tapIHtat e~slis
pensiiIor.sau',emtţIsii~2F'forrrWJea de spumă şi ·vari~ţi<l'.l)H-uhii,după;~~!"de
ore de la~ prepararea amestecurilor; care s-a făcut cu apă. durrl standard de
342 ppm Ca· CO" Analizele s-an efectuat la temperatnr'i camerei, după-me

todele indicate de CIPAC [1],
Compatp~ilitatea:biologiqă':s-adeterminat",hrepl~(llţit·:de cîmp, p~irîstW

bilirea eţica.cităţi~arnestecuriloT:eomparativcu cea:aproduselor care,intră

în amestec. Experimentările s-an executat timp de trei ani (1982-1984),
ani eu condiţii climatice vari~b;ile, mai mult satl;.D1:~Ip:lţ,'infavorabi1~ ~ezyo(~
tării,celor d(}~:ă'b'oli"in elllt~ri.obişnuitede sf~cl~'d~z~hăr'idin soilillV1pR'Qt,
rom" din comnne!e Fundulea şi Lehliu Gară, 'judelul l:ăIăraşL Experie~ţele
s-auhmplasat'dupăInetoda b18curilorcu 24 şi, resp'~ctiv,42de variahte~:lie

careîn cîte trei rep ctiţii;peparcel~ de c Îte-251ll2, .. disp liseraudomizat. S-au
administrat, după necesităţi, două sautreitratameIlte'prhnul,la apariţia
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Compatibilitatea fizică a ·.unor··.fungicide, .·.in amestecuri .·.binare,
îi1.·combaterea.făinării<sfeolei·.dezahăr

Stahllita-I pH~til. .i IAmestecul , .., .
tea,% iinediat ldUIJă 24h

o ... Amc"tec' compatibil
• ~ Ame,tec incompatibil

~ .:"".,: Aglomerări· de: particule;

Funda~al.50·.WP+ :sayleton'25 ··.WP
Funda~ol :50'\VP,+ Bayleţon 250 Ee
F~pda~ol5p,'.yp + Afugan
F~nda~9l50\VP+ MIlgo E
Fundazol' 50\VP .. + Saprol
~undazol 50WP+ Karathane FN-57
Fundazol·.50 :\VF' + SuU· muiabil

Anul dcexperimentare şi dciza experimentată

lBS2 1983 198,1-

(1/2,·, + 1/2)' (1/2,+1/2) (1/2 +1/2)

eficacitatea; cficj:tcitatca; cfic:)Citntcn,
% % %

100,0 94,5 100,0
100,0 95,2 . 94,1
100,0 . 97,0 96,5
100,0 94,1 97,5

100,0 '93,4 100,0
100,0 90,8 100,0
100,0 93,7 92,5
100,0 95,5 93,6
100,0 91.4 .94,7

100,0 95,2 100,0
100,0 93,4 100,0
100,0 94,5 100,0
100,0 96,1 93,6
100,0 95,3 96,5
100,0 95,2 96,0

100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 95,3 94,1
100,0 93,7 91,3
100,0 89,5 89,4
100,0 87,3 83,8

100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 93,1 91,3
100,0 89,5 89,4
100,0 83,5 85,9
100,0 80,0 82,3

100,0 94,2 100,0
100,0 93,9 100,0
100,0 94,0 100,0
100,0 95;0 96,5,'
100,0' 93,4 95;3
100,0 94,1 99,Q

r«r,lul G

DerosaI 50 Disp. + Bayleton 25 \Vp
Derasal 50 Djsp~ -+- Baylcton 250 EC
Derosal 50 Disp. + i\fngll'u
Derasat 50 Disp. + lv1i1go ,E
Derosal 50 Disp. + Supral
Derasal 50 Disp. + Karatllallc FN-57
Derasal 50 Disp~ + Sulf ll1UiabiI

EficacitateaamestecuriIor, binare' defuugicide experimentate
in combaterea făinăriisfeeIci de zahăr

Topsin M-70 + Bayleton25\YP
Tapsin M-70 + Eayleton 250 EC
Topsin M-7Q + Afugan
Tc:ipsin M"'70 + Milgo E
Topsin 1\-1-70 + Saprol.. ... .'
Topsin M-70 + Karathane fN-57

DerosaI 50 \VP + Etl:ylcton:25\VP
Derosa150WP + Bayleton 250EC
Derosal SOL WP + Afugan
Derosal 50WP -f. l\Hlg,o E
DerosaI ;50 WP + Saprol
Derasal 50\VP + Karathane FN-57

Amestecul

Bavistin + Bayleton 25 \VP
Bavistin + Bayleton 250 Ee
Bavistin + Afugan
Bavistin + Milgo E
Bavistill + Saprol
Bavistin + KarathallC FN-57
Bavistin + Sulf muiabil

FundazoJ50 WP + Bayleton 25 WP
Fundazol 50· \VP + Bayleton 250 Ee
FundazoLSO WP + l\Hlgo E
FundaZol50 WP + Suprol
Fllndazol. 5();' WP+ Karathane FN·S7

50,05 %' un pH ~e 'se menţine practţc nemodificat timp de 24 de' ore, o
bună omogenitate şi formind o cantitate r~dllsă· despuInă.:Facţotuşi ex~ep

ţie?îţeva :diIltreele, în: sp.eciat eele,în,car'e intrăSuliul muiabil,PfOdu8?are,

în patru cazuri din şasc, cu Benlate 5Q WP, Fundazol 50 ,WP, Derosal 50 WP
sau Topsin M-70, dă amestecuri cu o stabilitate foarte mică, de 25,36-41,07%;
de asemenea, fac excepţie şi amestecurile dintre Benlate 50 WP sau Funda-

Berilatc50 WP + Baylcton 25 \VP
Benlate 50\VP + l\Iilgo E
Benlate50\VP + Saprol
Benlate 50 \VP + Karathane.FN-57

o
G

G
o
o
o
9

Compatl:~

bilHate:l

6,5
5,5
6,0
6,1
5,8
5,5
7,0

Tabelul 5
experimentate

6,5
5,5
6,0
6,1
5,8
5,5
7,0

7,0 I 7,0
'7,0 ; 7,0 .
6,5 ,~,5 G

6,1 6,1 O
6,0 6,0 O
6;0 6,0 O
7,0 7,0 •
6,0 6,0 O
5,5 5,5 O
5;5 5,5 O
6,3~ 6,3 O
6,3 6;3 O
5,5 5,5 O
6,5 ,G,5 •
5,6 5,6 O
5,4 5;4 O
5,2 5,1 O
6,4 6,3 O
6,4 6,4 O
6,0 6,0 O
6;7 6,7'; O

5,6 5,6 O
5,5 5,5 O
5,2 5,2 O
6,0 6,0 O
6,0 6,0 O
6,1 6,1

"
O

6,3 . 6,3 O

7,0 7,0 , O
5,5 5,5 O
5,5 5,5 O
6,0 6,0 O
6,0 6;0 O
5,5 5,5 O
7,5 7,5 .. •

52,70

81,14
78,12
50,05
25,36

81,86
83,65

75,11
70,10

I

69,56
34,05

. 82,47
90,27
94;97
69,03
67,Q2
84,03
37,93

83,15
79,10
63,19
81,12
75,11
68,12
53,18

66,02
61,15
55,20
63,11
64,13
67,08
50,15

82,07
91,02
91,38
69,01
65,14
79,30
41,07,

+ ,Bayletall, 25 .WP,
+ Eayleton 250EC
-t Afugan+ MiIgaE
+' Sapral.. , ,
+ Kar~plUne FN,.57
-+- SuU muiabil

+ Bayleton 25 \VP
+ Bayleton 250 Ee
+ Afugan
+ Milgo,E
+ Suprol
+ KarathaneFN':'57
+ SulfnuIÎâbil

Derasal.·. sa .;.·.WP
DerasaI 50 WP
Dcrasâl 50WP
DerOsa150WP
Der6sul,50.\VP
Derosal.50".yP
DerasaI 50 WP

TopsJnM-70, + Baylcton 25 \VP
Topsin M-70 + Bayleton 250EC
Topsin 1\'r~70 + Afugan
Topsin M~70 + MilgoE
Topsin M-70 + SaproI
Topsin 11,.70 + KarathaneFN-57
Topsin,M-70 + SuIt mlliabil

Dcrosal 50 Disp; + Bayleton 25WP
Detosal 50 Disp. + Baylcton 250 EC
Derasal 50 Disp. + Afugan
DerasaI 50 Disp. + Milgo E
Dei-osa:] 50 Disp. + Sapral
DerasaJ·50 Disp. + Karathane FN-57
DerosaI 50 Dis'p; + Sulf·'·mriiabil

BenJate 50 'VP
BcnJate 50 'VP
Benlate 50 \VP
Bcnlate 50WP
Bel1late 50 .. \VP
Benlate 50\VP
Benlate 50 'WP

Bavistin + Bayleton 25-WP
Bavistin + Bayletori 250 ~C

Bavistin + Afugan
Bavistin + Milgo,E
Bavistin + Saprol
Bavistin + 'Karathane.FN-57
Bavistin + SuIt muiabil
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zol50 WP cu Afugan, ca şi amestecul dintre Benlate 50 WP cu Bayletou 250 EC
la care, la tOqţ,E~,Ş~f8P11~~z~a~loweT~ri-8eparţicul13(talJ~lu15).:J)u'păcum reiese
din tabelul llrmător, all1,e~'ţ~cllrilecares~audovcdit,coll1patibilefizic şi care fo1'
UICflZă., ll1;aj o:ritaJ.~~: alI, Jo~t~"şi, ,0 elicacitatellllnăsau ",chiCl rfoa rte "hu llrt ,in
comhatereabolii, reducînd atacul in anii de experimentarccu 80,O-100(;~)'

îJifll.ncţiede,gl;a.,vitâtea,acesfuia. ,'în plus, nici unul dintre'aceste amestecuri
n~<:IprQ411sfenOll1ell~~I~fitotoxiqitateşi, ca atare, se poatec'onchide că majo
ritateaamestecl1riIor binare dintre benzimidazoIii Benlate 50 WP, Fundazol
50 WP, Derosal 50 WP, Derosal 50 Disp., Bavistin şi Topsin M-70 şi pro
dusele sistemice sau cu~acţiune de contact Bayleton 25 WP, Baylelon 250EC,
Afugan, Milgo E; Saprol, Karathane FN-57 şi Sulf muiabil sint eompatibile
fizic şi biologic (tabelul 7) şi, deci, acestea pot fi intrebuinţate la protejarea
culţllŢilbr',A~"sţ eel~,'~,ţ,z;ah~r! împ Q'tri'Tf[ '" făill~rii"'., Iri 'lln}liy~l" Îll,rnaEJI·iţ4ţe~'.c<1

zurilor, ascmănător:cu c131 obţinut prin protejarea ,numai cu benzimidazoli.,

Compatibilitatea fizică,şÎl>iologICă'a,unorfungicide,<în.ame'stecuri binarej
cxpeţ'imenateÎncop.1baterea făinării:sfec1eidczahăr

dUlent~tep ~lltr'll' cO'mbatereafăiliării"' sfeele~ de ,'zahăr, sîIlt~~61hpatibile' fizic
şi biqlogic(tabc1uI7)'şi, deci, acestea'potfiîl1tf5~l:i,uillţat~.Înprotejar~n s!cţIsj
de iah[u impotriva acestei boli; produsele vor participa Îllsmestec cu 1/2
diJl'cloza recomandată. Datorită :conţinutului în bcnzimidazo1i:aceste amcs
tecnyiall.Hcpulle parţialăşi:îll1potriv~-c~i'?ospori9zeL''-'''' _:.: .",',"_,'_: ,', _,>.. ;

, .' 3,; J\mestccllrile ,seYO'f ,pr·cpara, _. nUI11aicll:pllţiIl ,tinip._ il1âin.t~_:4e· a,IJyc9se;
p1'9;dusele ,adăug in ci11,5C-j n.ur1uătoarea.ardine:Plll,b c~i liIl1eCtabil~,. pU spensii
fluide şi apoiconcentratele cmulsionabiIe.'}\.mestecuriIe s,c vor administra:
cIupă o .prealahilă pr'ohă" ~lefitot()xici~~te'pe $Ohlrile ",~.c.urm~a~~: ~,fit~a:t~t~.

4. Timpllldc ,,'pau~ă',perltru'aIl1estecurile'ca~~eopţjnpr9:1~lsC()TgallP-:
stanicc (Brcstan 00 WP, Tincslan 00 WP şi Hailin 00 'WP) cste de şapte

săptămîni, iar pentru celelalte de trei săptămîni.

5. Prin protejarea culturi~or4esfeclă de zahăr Îlnpoţl~iY<l ,cercosporiozci
sau făinărÎÎclt u:nul' srUI altuldiqtre aceste amcstecuri,Sep?ate.'uşigu:-ruo pro
tecţie, ,l""culturilor', npropi~ltă.' d9cea obţ,i,nută" prin' fo}osirea nllmai~l, bel~~îmi
dazolilorşi,totoclată, se poate preveni' apariţia şi, 'maiâles,! Tăspîndirea în
culturi a raselor parazitilor ce le provo.acă tolerante la produsele benzimi
dazolice.

Fl1ngieitlclc
Baylclon BayicţoI1'~
'25\VP "~'250,EC: Afllgan 1IIilgoE

E:arullwl1C S1lI!
FN-57', Il1uiabil
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COMPATIBILITY OF SOME FUNGICIDES, USED FOR THE SUGAR BEET
PROTECTION AGAINST THE MAIN~FOLIARDISEASES

1. HINARY 'IlI,XTUm;S

i $U1n11iiLry'

Hesearclies,·accbIPp1ishcd for' pointing. but ... ŞOIPc·'.com pritihlc·. ·mixturesbetwccuthc i maln
hcnzimidrtzolcsinnd .. thc rest o! flingicidcsading agaihstthcccrcospora' or:powdc'ry,mHdew
ofthc> sugarbcet~ sho\Vcdthat: r

all.··hinary ,. n'iixti,lres ·hetwceli'thc·:bcnzimidaz"oles BClilatc' 50.· ,"VP; :Fundazol 50.,\VP;
Dero.şal 50 \VP, Dcrosal 50 Disp., Bavistin, Topsiu M-70 aud thc fungicides:,haviug;agQod.

o
o
o
o

RECOi\MNDĂRI

e
•o
o
o
o

CONCLUZII

Bcnlatc.,••,ŞO\VP,
Funda~ql IjO ,WP
DcrosaL50 WP
Dcrosa150 Disp:
Bavistin
Topsin'l\1:-70
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cOIltactaction.,' agaillst.·.the ccrcj)spora·.•·::-.. ·•. Brestnn .60WP,'.' Tlncstan.60\VP, ;.,f:Ialnin .60WPand
Br~vo500,arcphysical1Y.andhi()logicnHY cowpatlblc(tablc4) aud, a5. aeonscqucl1cc.they
J:'1ay bc uscd jn the ccrcosporu control, having a)parlial actjon against thc pmvdcry mildcwtoo;' . ,", ,

mrist·.··biunry •.mixlures between '·l11e salUe •• benzimidazolcs· ..• Benlatc·. 50\VP,Fundazol
50WP, ,Derasal .50WP, Dcrosal.50· Disp.".' BuvÎslin;Topsill )I,I70 and thc.5YstetnatIc fungicidcs
Bay-Iclon}ti, (\VP, .• BaYleţ011,?50 ... !':C,.Afugan,ivlIlgo. E,Saprob OI' thosc\vitll .. contact uctioIl
Karathane. FN~57.··alld,tlloist{,Tling sulpllur, fungicidcs .\vith .··goodar ·very .. good. action against
powderYrnildew; ··are 31:;0' physically aud bioJogicallycompatible ·(table· 7) ,·and,· by 'conseqllence,
may. bellscd illthepowdery mildcw· control; 'havinga'parthil action· against tIm·. cercospora.

Byusing thesell1ixţurcs,ago{)d protectioll'oftltesllgar bect .can·J)e. provided, close to. the.
on,e a.ssuredpy thc benzhllida~olesqlone.;,thcsetqing intl~e cropof somcparasitc spccics whicb
c311s?thc .h~o diseases •.' tol,eratltto.thcsc fungicide:;, c~n nlsohep1'cvcnled.

LA COMPATIBILITl1: DES QUELQUES FONGICIDES'UTILISES
DANS LA PROTECTION DE LA BETTERAVE A SUCRE CONTRE

LES PRINCIPALES MALADIES FOLIAIRES, L Ml1:LANGES ,BINAIRES

Resume

Les recherches C'xecutees au sujet de mettrc eu cVidcncequclqucs mclanges compatibiles
cutre les principaux bcnzilllidazoles ct les autrcs fongicidesavec 1'eUd contre b eercosporlosc
ou l'oidiulll (tab. n1'. 1), ont montre: '

- Tom les mclangeshinaires eutre les beu7.;imida7.0lcsBenlate50 WP, Fundazol 50 WP,
J),eroşal 5Q\VfI,·.D,croşaI50D,l.sp., Bavistil1,'fopsin M-79·eţ les fongicides. avec ullcbonnc,action
deconţacţ.t;oJl,treCereospora, c01l}m~•.·Brestan 60\VIJ,Tinestllll GO .. "VP,.Haitin60WP ct Bravo' 500
sant compatiblcs dl' point de vue physiqucs ci biologique (tab. 4),ainsi oupcut les
utIlisc~s,dans>la III tte.col1tre .Ccrcospora" ..... l'aetioneţul1t •. parttcllc '.' contrc.oidiUTIl.

~ <,EnollLrc,laplupart. des. 111clang,cs ". b'inaires .enuc lcs .• lnewcs ben7.;imidnzolcs comm'c
13enllltc 5p.·WP,F'undazol,5Q "'Vr,·.l)crqşal.•. 5Q .. \VP, ,J)crosal ,!50,Disp.,.BaVistill ..ct TopsinM~70
cties fongicides systeluiqu~s.BaYletqn.25.W]?·,. BayI~toll·250 ...EC~·Arugan, ... lVlilago E cI SupraJ,
()u.~ellx de COţItact, ". I<arD,thane.V!';:l"-57etsoufrelllOqillable, fong:icldesavec. une. bonneou.la mei
lleure,action.·contrc ()i):liuIIl,~.oIJ,t,cQIIlPatjbles,pl~Ysiqucmel~t,ct.I)iol()giqtleill~rlt,(tnb.7), CIl ce cas
on p~ut les utiliscr dans la lutle contre l'oidium avcc une actionpo:rtiel,lc,contrcJ:crcospora. Par
I:utilisationcle ces·.IllClanges,.onpcllt. a,ssur,er .unc,protection pour l~ .• betteravc it suere .• approchce
it cel)e ·obtcn~eparl'llti1i.satione:-;elusiV'e. des ,bem~imiditwlcsctcn.memetCIllPş,··onpeut prevenir
l'instaUationen cultures des quc!qurs mers parasites qui pro(l'uissent,ces dcux maladies toU
rantes ·,aces •fongicldes.

KOMPATIBILhAT EINIGER ,ZUM; ZţJCKERR0BENSCI-IUTZ GEGEN
DlE WICHTIGSTEN BLATTKRANKI-IEITEN BEN0TZTEN FUNGIZIDE,

L BINARE MISCHUNGEN

Dic. z\vecksHervorhcbung einiger kOlllpatibJcr .... Mischungen durchgefiihrten Forschungen
zwischen den ,YichtigstcnBenzymidasolcn und den wciteren Fungizidenmit GcgenwirkUllg zur
Blattflcck:enkrankheit oder deIn' Zuckerriibenll1chltau (Tabelle 1), haben folgendes (Twicscn:

- AUe binâren Mischaungen 7.;wischen den Benzymidasolcn Beulale 50 WP, Funda7.01
50\VPj·.Derosal:50 .• \VP,Derosal'SODisp.,Bavistin . unde ,Topsin Th'1'770 und·· denF'Ullgizidcn. mit
guterKontaktwirkung gegcn '. die Blattfleclccnkrankheit· :~'Brestan60'WP,Tinestan60 ,\VP,
Hainin. 60 \VP nnd. Bravo 500, sind physisch und biologIsch kompaUbcl (Tebcllc .4) •. und konnen
dcmnach zur ·.·Bekămpfung dei .Blattflec1l;enkrankheit:rnit·. tcilweiser .·,\Virkung.. gegcn· Mehltau
angcwandtiwcrden;

- Ebenralls sind die meisten 1Jinărel1 Mischungcn 7.;wischcn denselben Benzymidasolen
Bentale50 \VP, Fundazol 50 WP, Derasal 50 WP, Derosal 50 Disp., BavisUn nnd Topsin 1\1-70
und den systcmatischcn Fungiziden Bayleton 2'5 WD. Baykton 250 EC, Afugan, 1Ili1go E und
Saprol oder mjt Koutak.lwirkung Karathauc FN-57 uud cinweichbarem Schwcfel, dic Funglzide
mit şchr guter ader gulrr Wirlwng gegen l\Iahltau sind,. physisch oder bioloqisch lwmpatibel
(Tabelle 7) nnd k6nnen demnach zur Bekămpfung des l\ilehltaus heniitzt werdeu, da sÎceine
tcilwcisc \Virkung auch gegen dic Blatlfleekcnkrankheit haben.

Durch Am\'cndung dieser l\Hschungen kann cin Zuckerriibenschutz gesichert wcrdcn,
der deTIljcnigcll der durch blosse Anwendung der Bcuzymidasolcn gc,>vahrleistet wird, nahcsteht
uud glciclw~iti,gkanndasAuftretcn vcrschicdcner Parasitenrasscn die diebcidcn Kranldleitel1
hcrvcrrufcn, Y('rmjedcn werdel1.

COBIIIEGTHMOCTb HEl{OTOPbIX (DYHrHCH):\OB HCIIOJlb30BAHI-IbIX
):\JIII 3AII.\HTbI CAXAPI-IOH CBEl{J1bI IIPOTHB rJlABIIbIX BOJIE3IIEH

J1HCTbEB, 1, BHHAPHbIE CMECH

PeJl0.Ht1

nponCJJ;CIII1bIC UCC.TICAonaHJUl uo DbI1umemuo neHo'ropbTX COBl\ICC'l'HMLIX CMCCen "'lOm]!;y
raanBJ,l)l11I Ocn:;mMlI)W:JOJHl.MlI n OCTaJlr,HbIM11 (IlynrucHf,l;<)l"IH H!I1CIOllJ,I1X ;n;eHcTDIw npO'fIlD
l~epr;QCnopII03ulIJIH l\fY'IIUIC1'oH pOCI>l caxapno,H cne!-\JIbI (Ta6mIlJ;a 1) nOI-W30.Tm CJIC,n;yIC'ill.ee:

-~ Bec OUHaplILIe CMecn MCn-qJ;Y 6CH311MH.n:a::W.'lUl\-tH BemIaTC 50 wn, (!>ynp;aDO,TI 50 Wn,
,IJ;CPOCU.'I 50 Wn, ,II,BpOCaJI 50 ,I(llcrr; BaDHC'l'HlI n'ToiiclIUM '70 II (kYHrncn.u.:w: C XOpOlllJI;lI
IiOIITllJ\THHI\t neiicTRueM npoTIID u;epHoclIopno3a -BpecTan 60 wn, TllIIccTaH GOWn,
XaUTJlTI GO WII n Bpaua 500 CODllICcTuMblrI1ll3wICcHU n 6nOJIOfWICCI-UI (Ta6Jlllua .'J) II TUHllllf
06pa30)',I ;llOryT rrpW\!CnHTLCrr B 6opl>Ge c U;eplwcnopno:JOM M~lCff lfaCTII'Ill0Q Ţ{eHcTBlIc II

npoTHn MY'IHHl'TGii poeM; ..' . . '"
- 'rUliiI,e 60.TlbIlIHlIC'l'J1ofhmapHI>lX CMecett MCiHP;Y Ter.mmc CaMI:iI~lll oen3HIIU!Aa30

.lail-m - BeIIJIare 50 Wn,(!lYHAa30JI 50 wrr, ,1J;epoeaJI 50 wrr, ,1J;epocaJI 50 ,,1J;Hcn,, EaaJ[~

CTIIII u TorrOIlH M '10 Il ClICTCMHLIl\tH q)YHrnCH;o;a~UI EalIJIeTon25\Vn, EaH.TICTOli '250 EH,
ArpyraH, l'vhmro E Il CanpoJI Imn IWIl'faI-\.TJIorO p;eiiCTDHfl HUpa.TXUHe (!)H 57 II CMU9IlnaCMo.n
eepa. l!lYHI'HCHP;:bI C OI.JCHb xopomuM P;CHCTBUCI\! IIJiII C XOpOllJllM npOTHnM,Y'JIIHCTOH pOCM
CODMCCTHMLI eJlH:Jn~IeCI\lI II finO.TIOI'WfCCHU (Ta6J1uu;a 7) 11, cJIOp;anaTeJlI>lIO, nx I\lOiHIIO npH
l\IenfiTb npOTHBl\-tY~IlmcTOn pOChIU e ~IaCTH~IIlLII\1 ,l:I,eHCTBlIcMnpoTIIn u;epIwcnopuo3,a.

Ilocpe;u;cTDol\l YJl'y~Il1IeHlIH aTlIx. Cl\1eceH MOffifiO o6eCrrellH'rb. 3aU~HTY caxapTlolr Cl3eHJIhI
nOXOi-RYIO ua aaU\IilTY npn IlcnOJIL30DUIU:IH TOJlbI-\.O 60II3UMm~a30JIOB 11 ETO n-;e npel\HI ,\loamQ
npe;u;ynpe;rţHTbHOJlBJIeHUe D HyJIbType pucnapaBlIToD, ROTophle Db13bIDaIOT aTU p;ue 6oJIe:nm.
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COMBATEREA· RIZOMANIEI. SFECLEI DE .ZAHÂR

A. PUŞCAŞU, A. DONCILĂ

! ,~,

Lucrareu·.,prczintă o ··treeer,e. Jn,·rcvistăn.princlpaIclor 'Jnăsuri
e:'tpcrimcntatc' pentru combaterea rizomaniei sfeclei de zahăr
agrofitotclmicc, chin1iec) , fizice şi biologice, din care reies:urmă

toarele :
"';-Itoate urmăresc'combaterea bolii in mod indirect, prin

Coll1~aterea.yec.torului-:ciupercaPolymyxa belge;;
7"". singura care '.' s-a, dovedit eficace,este trat~rea,solului cu

diferiU. steriIizanţI.(tabclul.:1») care acţionează ,ca .'. fumiganţi .. ai

SOlillUi;, ', •..... , ." ,'. .... ." .., ,... . , ...• "'" . ..•.. . '.'.. ..• '. ,. .... :
~ măsurile agroteimicc şi fizice aunurnai eficacitate parţială.;

ele pot fi, totuşi, folosite in cadrnl unor scheme de combatere inte
grată ;"

-:-.măsurile .'. biologiţe nu, stIlt::incă suficient sludiatc.

Rizomania sfecleÎ de zahăr; boală r~latiy recent semnalată; produsă de
vir~sul .. îngălbenirii.şinecro~ă~iinervurilor,Jrll~zelor>de' sfeclă, .. al cărui vector
este ciuperca., de ,~ol:P~IYlJ1Y~f!i,belae I{eskin~a- d~venit.deja; .·.în .. multe ,. ţări,
boala cea mai gravă a sfcclei; aceasta datorită pagubelor considerabile pe care
le provqacă culturilor aţacate, prin rcduecrca drastică atit a producţiei de
rădăcini cit şi a conţinutului in zahăr al acestora(ll; 12).

l)atorită' gmyităţii bolii,chiar de ..•. lEi sţmnaJ~rea ~i .. eîndÎncă. nici. nu'j se
cunoştea bine etilogia, s-a trecut. Jacăutarea unor mijloace de combatef(~a

acesteia dar, ffilllttimp,fărănicLunrezultat; era normal deoarece nicinn se
ştia precis ce trebuie combătut. Ulterior, odată cu stabilirea etiologici bolii
şi-eu· spo~irea'cilnoştinţeloraS~ip'ra:bio~?gieiparaziţi1or Care ..'concură la.produ~

cerea ei,cercetărileîna.c~astă cIirecţies~au ~mplificat şi,totodată,s-audi

versificat foarte mult, iu toate ţările contaminate, luîndu-se in studiu majo
ritatea mijloacelor posibile de combatere bolii şi anume: agrofitotehnicc,
chill1ipe, Jizice şipiologice.

în'celece,urmea,zăredăm, În sinteză; principaleIemă.suri experţmentate

şi rezultatele obţinute in experimentarea acestora.
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A. MIJLOACE AGROFITOTEHNICE

Cum efa şi firesc, primele mijloace experimentate au fost cele agrofito
tehnice, prin care se urmărea epuizarea treptată a vectorului din terenurile
contaminate, prin aplicarea unor măsuri agrotehnice sau fitotehnice care să
favorizeze germinarea sporilor de rezistenţă ai vectorului in lipsa plantei
gazdă, sall~"~dihcohttă-,ca.te 'să\clefavotizeiefie: 'proecsuJ-QcgcI'roinare, fie pro
cesul de infecţjune, fie ambele procesc, In acest scop s-au experimentat:

a _ cultivarea pe terenurile 'contaroinate a unor plante prăşitoare,
imune la vector care, prin lucrările agricole ce le necesită, creează condiţii
optime de -gerriiil1â:'re;a .sporilUr' de rezistenţ.ă ai vectorului şi, totodată, dis
truge bllrllienile care, În mare parte, sînt gazde ale acestui parazit (Il);

b _ drenarca sau llivelarea terenurilor contaminate care menţin apa.
defavorizîndu-se în acest fel mai întii procesul de germinare şi apoi şi procesul
deinfecţiu,;,e"care~re. la? nllmaiÎn.pfezenta apei in stare lichidă (11);
i" _:e,'~:;fe:rtilizd:re,a'.terenll:rHl)r,eont~mîn;ţ~.·.':CliÎIl-grăşăminte cu reactie
aci~Uf;·pentrtl·'a.:!5enll~şoÎ'<l cît'deC'lt.. :r.~'âc.tia_~·()luluj_şi:~l se defavoriza astfel
procesnl de infecţie (II);

d'.-''-'...c::..;-.f,cultivarea-:cle soiuri'dc':sfeclăde zahăr -rezistente, cafe să stimuleze
~erIllinarea sporilor CiurerciiÎn:lipsa'-ll~ei'plartte~gtizdă adevărate ceea ce,
~orm~l:,_:~~ CliIcel~_J)i:e,il'ea',[l'cestora;_,~:ercet~ril~~e plnăacum TI-aU dus însă la
crearea u11oi- asemenea soiuri; tot c'e:s-'a"'putut r~aliza a fost crearea unor
s()j~riJolgfantelf!.}:)()a14"a,dieăsoillri,cftre:s;~~ţ;atacate, dar cu urmări mai
r~dnse(l.1). " .....'. ..,... . .,,' .

TeOl"7tic, aplicare~ acestor măsurI ~r trebui să ;ducă, intr-adevrlf, la epui
zarea treptată~··'a····vectorullli····dirisol"şi'oeci"'la"decontaminareaacestuia dar,
prac,tie" rezultatel

7
o~ţinutcpÎI1~ ~cum prin aplicarea lor timp de unul sau

mai,. mulţi ,uni' nu' sînt delocÎncurajato~lre,;reducerile de' atac ·obţ-oinute;fiind
nesemnificative,i,Şi.... aceasta,probabil';.(lin ,rnai"mu1te;,cau,Ze şi ,anUIll e:
'" .....• a,: şector~.tseg~seştlC ÎI1 ?;antitateţp~:rt~111~F~;in soluri1e~.9nţa;minate,
s~~ f?Irp.~.,.;dţ,~pori ,l1er,~~Isţ711;1it,~ H'pt Ml ~tr~turile·,.·cl~)a,.sllpr~f~ţă ,8 îtşi .iu.Fcle
maiproflI~de (11) L • .. •...•".. ..•...• . •... . .• >' . ••. .•••.. • ...•
. b! l~' sparii d~. rezistenţă}i ac~?tui~potpersista în' sol,"'înico'p.cliJii obiş~

unite, un timp foarte Îndelungat; şi peste 10 ani (11)'; ,.,
'cir; ...1-' ve~t(lrulare';,nu;rnerhase"platite; ... .....:.:;. 'gazdă' 'printre ". bliruieriile"'din cul-

rnri;pe.care sc'poateperpetna(ll) ,
,;.tll:~' pentru 'a 'avea'Ioc'procesul:dc infecţiune;este·.necesară;o cantitate

redusă '(le .spo.rL
'"Toa-tea,cestea.Jac. Glt,: tu-toată. r~ducerea;sursei. de. Jnfecţiune ce se reali.,.

z,eş.z~:~prII:l,; ş.plisarea. a,cest.<?F .• :IIlăsl1~i, sA· .•. rălllîn~ .• t.otuşi •. ,îu;soL sllficienţi spori
C~l'~ .• 's~,.,~si~qFe .. pr?c.~sp ~<1,e,.p ~rp eţ ll~r~a Y,ect? ~ltllli.:

,,#~tel)Q.~il>ilî';SăC.~, prin}plicare~~gestora.o perioad.ăIllult nl~i indelnnc
gată; să se realizeze, În final, chIar o dezinfecţie total~w sqlului, dar aceasta
presupunenefolosirea a~estor terenuri pentu ". cultivarea'srecIei un timp foarte
îndelungat,;,practic.' încă:'necunoscut; timp în care fterenurile ;respective rămîn
III continuare focare de boală;decisllrsăde,l'ăspindirea)bOlii"

t re~ccstemăsuri p~t şi trebuie să fie, totuşi, folosite ca măsuri complemen
a '.' eC~ITlbatere"lP- cadruL unor scheme dţ.contbatere integrată putînd

completa. Intr-o ~nă~ură· destul ,de substanţială efectul altor. măsu<rL 'De'· asc
~1?'ene~,p0t.,~~~~VI, lne~z d~nec~sitateabsolută,şila reducerea frecveIlţei
..l a lIltensltaţlI a~aculul bolII, deCI la reducerea Pltgubelor produse de boală,

B, MIJLOACE CHIMICE

o" ti :pu}"alel ~u ,e:'{perimentarea',lllijIoacelor agrofitotehniee'şi, niar ales,'după

l
-,~. ner.ea p~llllelorreznltat~ale acestora s-a trecut şi la stn,dinl, posibiIită~

,'~_,~r ,de dezmf~c,tare ,a. SOh~flJoLcon~aminatc prin tratarea lor cll;Jliverse~s..
;~~~~l~z - .;llI~gIClde, ,msedlclde: erbJCide, antibiotice şi, mai ales, 'cu di!crsi

~;nţ~l~olulU1".Pn~ aphc,a~ea acestora., ,se ufrnărea distrugtU'ca directă
a vect?rlllul. dlll "s~l,declaspoflI~rderezistenţă'ai cillpeH~ii"

Dlutre fungJClde s-au experimentat prodnse pe bază de:

l
a - oxiclornră de cupru (2) şi snlfat de cupru (5) - din grupa produ-

se 01' anorgamce; '.

b - fentin acelat (5) şi mercur organie (1; 2) - diu grupa produseloI'
organ07111etahce;

maneh (1 ; 5) şi tiram (5) - din grupa ditiocarbamaţilor

benz~~ida~~nfo~li(7), tlabendazol (10) şi tiofanat - metil (7) - din grupa

e - dicloran (2) - din gl'llpa aminelor şi amidelor ;

ximfcte];;r ~aptafol (1 ; 2), captan (5; 2) şi folpet (2) - din grupa dicarbo-

g - dor~neb (7), diaocap (5), HCB (10) şi qnintozen (1 . 5) - din
grupa derJv~t:~IOl." he~zenicişiJe~oIiei; . . ..... '

h - doe!lne (1) - din grupa guanidinelor.
,TJintrei~s~ct.~,cide:s-au,.e,xp,eritne'ntatproeluse organoclorurate .. ' ebaia

deb~I~an (1) .Şl o,Iganofosfonce pe b~ză de dimetoat (1) şi clormefo~ diritre
~ICl .~ ~C~r,.·I~lCerCa~~ar~[llllaţi,pel)~z{l ~le'~icloatşi(liazine pebază de CIori
t~I~~~inl:' (~)~tre antlblOtlce s-au experimentat aureomicina, instatina şi strep-

" 'In eXPCrtmel}tăTiled?,s~~rl,.nHcle.dintr~aces.teproduseşi;aIlumefun<i~;
~ldcI: pe ba~,a ..de b?noml1 ŞI tlofanat-metil au dat reznltate satisfăcătoagre
ar".~ll,;.c~n(l.ţ1t,dec!mp, tO,atc •. s-all.,·;-cl0vedit .. complet ,ineficace sa'u ,'clLeficaci~

tate m,doleln,lc~ (su1f~tul de .Cu); şi aceasta, probabil, datorită faptulni că ~Înt
absor~lte ŞI Ieţlllnte m t,ota!ltate de particulele ·de sol din imediata apropiere
neputmdu-se astfel rea!lza o repartiţie uniformă a acestora. '

Ca urmare a ac~stor nereuşite s-a apelat ,şi la slerilizanţii de sol (tabe
Inl 1)" p_rodnse f~~lgante: ;de obicei, eu acţîuJle multiplă - nematocidă,

fUnglclda, ... I~sectIclc!?, apaFIcldăşi .. ~rbicidă, folositemai.IDultpentrJ. dezi .. f ..
tarca solurIlordinsere. . . ,_lţec
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Tabelul 1

SteriHzănţiai-sotului" ex:perimentaţiîn.'. dezinfectarea ··solurilor .contaminatecu
,;....: ..... ,tPolymyxabetaelK.es1dn

HidrocarbUl'L hnIO{len~tcşi,amcstccuri

Ditiocnrllonnţi.p(}Jazii .. ţI~izotiocian_at.~~ ,me111

Substanta ncll....ă

)?ro1purji ..·dymetil (3; 11 •. ;.}2);

Dibr6nietan ..··(3·; "5)
Diclorpropeu·(13)
Dic1orpropcn' ;+.DicIorpropan

(8;};4,;;9;;5;6; 11)
Dic1orpropcn +~,Wţiocianat,de metil (U;,l)

Dazornct (10 11)

~detam: desodil1.·' (3)

Produsul

,Bromură

dcmetil
EDB
DCP

DD
,vVNu

Dazomet,
Basatllid,
Fungosan
yapam

1

·Do~~, expcri-I
ll1cntlltii, .'

. J;.:g sau l/ha I

500
300-518

200

176- 600
250-700

100~ 300
000

Eficllcitatl'a

Eficac'c.
Ineficace
Eficace

Eficace
Ef'icace

Eficace
Satisfăcă

toare

parazit prin realizarea unor asemenea tempcraturi în soIurile coutaminate
acoperindu-le în timpul verii cu lolii de polietilenă (11). în acest leI s-a reuşit,

intr-adevăr, obţinerea Uilor temperatuTisuficiente pentru dezinfectarea solului
ele acest parazit, dar numai a stmturilor superioarealeacestllia.Ca urmare,
pentru infă'ptuireauneLdezinfectări totale,cstenecesară o repetare apro;"
cesului, .. poateehi~r .de mai lUulteori, după întoarcerea soluluiprinarătllră.

Acest fapt, 'cuşi costul destul de ridicat al polietilcnii, face, deci, ca':ţce,astă

mctodăs"lie greu de propus pentru a fi aplicată pc supraleţe mari.

D. MIJLOACE BIOLOGICE

În afara măsurilor prezentate pînă acum s~apropusş~posihilitateaepui
zării vectorului din sol prin unele mijloace biologice şi anume prin cultivarea
pe terenurile coutamÎnate a unor plante~gazdă pentru veclor dar nu şi pentru
VirJls(12), plante care, ÎIl conceptia autorilOT,al'jllcH rolul .unui filtru .. care
reţineivirusul, vectorul, dcci ciuperca rezultată din jnfecţiuniIe pe aceste
plante devenind astlelliberă de agentul boliI. Metoda pare valabilă, dar numai
În cazlllîn care virusul nu se multiplică odată eu vectorul; ceea cehică nu
se cunoaşte cu precizie.

B IB LI OG R AFlE

C. MIJLOACE FIZICE

plecînd de luI datele obţiJmte ·în studiul biolo~~ei vectorului .şi ~n~me d~
Ia. c()ustar:eu' că,latemperaturi de peste60°C; SpOrIl de re~1Stenţ,a.aI..clupercl~
îşi .pierd viabilitatea s:...a experimentat şi ·posibilitatea,·.combatcrn .. acestuI

După cum reiese din tap~1,:spregJ~osep.i:~1e"celeJ.a1teprodus_eeJ{peri~
~ellta.ţ~,Ill~jOTiţatea. acest?ffl ,s7au.,,~r~ltClt.efteac,c ... 1nclJ~trug~~ea .... tec.tort;lu~
yi{tlsultli,.-4iIl'sRI .aeestea.(l()y~(lin,dJl-se,.,deci,p. a'y~Cl-:UfţlUllC •dIrecta buna ŞI
~SţlPFa" ~pqri~p r..... ele ...•,r~~i~tellţă~j?ilipercjiiP()IYn:'lr:rp ." beJae; '.' p119~d ;fi, .înqors~:
~jl1ţ~,_l'eFiJIl(p.ll~at IY, .. '.. P~llt,ru "•..,(leZlUreqtClr~a:~olllrll o.r, '.c() nt.~ll1lIW.te .• C\! ...•. as;e,ţsta
ciupercă:Trebuie inenţionat totuşi că aceste produse~u ŞI ,oseneclc: ffiClrI.c1C,Z
~YClIlţal~şi .. Cln~ll11~:~iI1~" toJ{iqe. ~all .• chiarf?arte .. tOXIC:, •SIlIt. ~re~l,~le aplIcat,
~~ctioil~a~~:I1~llIlai' inaIlul11itccon.diţii d.ell~ecliu,. s ip.tflţptOXICC?I; .111 gel~el'al,
sI~t_:şi.sClll11pc"dezinf ectarea s.olultlicu~ces~~a ..fiind .ipa rtee?~tISltoare,.. dato
tiţq,"IIlCli"(lles;crnţit,ăţilO{'I~ari' de.r~?clllSe.p? 9al'e le. neceslta .•. C(~; a.t~re, .ele
Te~~Iă;seap'el~ază' la.'ele·nu'maiî~ "ca~~ri" extreme, in lIpsa altor mIJloace, aşa
cllms'-a: "procedafşi ···încazuJde . faţa. ~
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CONTROL OF THE SUGAR BEET RHIZOMANIA

SummoTY

The paper· presents·· arevicw ofthe muin measures tested for· controlling tlie sugarb~et
rbizomania~. agrophytotechuical, chemical, physical aud· biological, ·from whichthe folloWlUg
fucts result:

~.. alI measurcsaim atindircct.control of tlie disease, by controlling tlie vector-
fungus Polymyxa belae;." ... .. . .. . . .. . .. _.. _ . _ .

- tlie only measurethatprovedto beeffcetivewas lrcating tlle SOI! wlth dlffcrentstcfl~

1îzer (table 1), which act as furnigants of tlie soiI ;
- the agrotechnical aud -pbysical measurcs have on]y a - partial cfficicncy; howcver

they can de used within integ~antcontroldiagramsj
- tlIe biological Weasures are not yct studied enough.

LA LUTTE CONTllE LA RIZOMANIE DE LA BETTEHAVE A SUCllE

Resume

L'~uvragc .. pr6sentc·.lcs pril1cipalcs mCsurC$ expcrlmenlces dansla·lutte contre la ,rizomanie
de la bctteravea sucre·....:.,. agrophytotcchniques, chimiques, physiques,biologjqucs et rcsultc que :

-Toutespouruivrent la Iutte indirecte contre la maladie par Ia luttecontre le
vectcur-;--le champignon Polymuxa betae; . . .

- Le traitement du sol aycc quclques substancesstcrilisantes uliIisccs comUle fUllllga
tcul'scst IesenI rfficace.

- Les mcsurcs agl'ochimîques et physiques ont seuleincnt unc cfIiciencc partieIle; pour-
tant onpeut les uliIisces dans la luttc intcgrante. ... ... .'

.,...;.. Lesmesurcs biologiques ne sontpas encore assez etudlces.

BEK'\.MPFUNG DEll ZUCKERRUEBENRH SOMAt'lIE

Zusammenfassung

Dic Al'heit enthăU cine Darstellung der wiehtigsten anbauteclmischc~, che~ische~,

physisehenund ;biologisclIcn<Massnahmend~ezor Bekumpfung der Zuckerrubemlusomame
crprobt wurden, woraus folgendes zuerschcn Ist.: ..... .

-. aUc Mas~nahrnen bezidlcuslch indirelct auf die Beluunpfung des PIlzvektors - Polymyxa

betae; "dic c'iuZigwirlesame M.as~;nahme ist. dic .. Bodcnbehandlung mit· verschicdcnen Keimto-
tungsrnittcln (TabeUcl)dic a15 Nl'b~lstoffc des Bodens wirken ~ . . ,... ..

- .die anbautcchnischen nnd physJschcu Massnahmen WCIsen nul' elUl' felh'ilrkung auf,
sie·konrtcnjedoch·im Rabmen. cinel' intcgrjl'rtcn.13~I{ărnpfU?g·angewa~dt.werden;

- dic biologlschen Massnahmensind noelI nlClIt genugend studlertworden.

BOPbBA C PH30MAHHEll CAXAPHOll CBEIWbl

LUcnAItI ŞTIINŢiFICE, SFECLA ŞI ZAHAR; 1985, VOL. XIV

ELEMENTE NOI PRIVIND COMBATEREA SPECIEI
"SORGHUM HALEPENSE" DIN CULTURA SFECLEI DE Z.'\.H iR

A. NIŢA.', N. ŞAllPE',N. VIL~U', P. TOMOROGA.

In perioada 1983-1985 la LC.P.C.T.S.Z.S.D. Fundulea,
S.C.A. Caracal şi S Cel. ..Dobrogea" Valu hli Traian au
fost experimentate noi erbicide ca: Targa, Fusilade super, Gallant,
Furore, Nabu, Fusilade. W in doze diferiteşitratam~ntcrepctate,
PCJItrucombaterca costreiului dinrizomi la cultura .sfcc1ci de zahăr.
La dozele de 2- 3 l/ha cele mai bune rczoltateincombatcrea cos~
treiului din rizomi au dat produsele: Targa,· Fusiladesuper, Galant
şi cu rezultate satisfăcătoare au fostprodusr,lc : NabuEC· şi Furore.
Toate erbicidelc la dozclc aplicate, nu au prezentat fenmncne defito
toxieitate la sfcclade zahăr, iar producţiile dc rădăcini, au crescut
în funcţie de eficacitatea produsului Şi doza aplicată;

Combaterea buruienilor cu ajutorulerbicidelor la cultura sfeclei de zahăr
este olUctodăeficace şi eficientă. Cercetările dguroaseşl folosirea În pro
ducţie a recomandărilor acestora au dovedit că în toate condiţiile din ţară
se obţin rezultate satisfăcătoare,.folosinc1di'lcrse asociaţii .cle •. erbieide .. (Şurpe,
Cloţan, Stănescu, Ştefănescu 1080). Pentru a aduce noi contribuţii la perfec
ţionarea tehnologiei sfeelei de zahăr in perioada (1083 -1085), la Iustitutul
de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sleciei de Zahăr
şi Substauţe Dulci ~Fundulea, S.CA. Caracal şi S.C.C.L"Dobrogea" Valu
lui Tra,ian, s-au experimentat comparativ cu recomandările pentru producţie
noi sortiIl1cnteşicombinaţiLde erbicid~pentru combatereacostreiului din
această cultură.

MATERIAL ŞI METODA DE CERCE1iARE

Experienţele s-au executat iu perioada 1983-1085 la r.C.P.C.I.S.Z.S.D.
- Fundulea, S.C.A. - Caracal şi S.C.C.r. - Valu lui Traian, pe soIuri
puternic infestate cu diverse specii de buruieni anuale şi perene.jyIaifrecvente

PealO.il.e

B pa6o'l'enpe,u;cTHDJIen OOBOp rJIUBHl>1X nCnLITaHHIllX Mep IIo6opboec p1l30MaHllefi
caxapHoU CBeHJIbI· - arpOTBXIIIFleClme ---.,.pacTeHlleDO,lPleClme,·· XIIMlfl·leCHIle, !JJusuqecKJ!C
H6noJIQrll~leCHI'18,n8ROTopbIX· DblTelmeTCJIenyIOlUee.:

- ace MepI>! HarrpaDJIeHl-Ibl HocneHHO lIa6opb6y c 60JIe3HbIO IIOCpe,lJ;CTDOM YHJ111TO
iI\elUIH .nepelIoctllIHa-.·.. rpn6. Polymyxa. bctae;

~.e;I];HHcŢnellHuH. Mepa, .. HO'l'OpafI QHa3aJIaCb ml)(lJeliTHBHoît. 31'0 o6pa6oT~m nDl-JnbI
paBHtJMU CTepnJIH3YIO~H:MIicpe;nCTDUMII (TaOJHlo;a. 1), IWTopbIe )l;C:ttCTByIOT HaR fPyr.UlraHTbI;

- arpOTeXRUlleClme n lJlH.3IFleClUre MeplJ npeACTaBJIffIOT tIaCTlItlHyro aiJlf!leHTlIDHOC'l'h.
I1x MOiRIIO'npUMelHITh·D par.umx· cxeM. IlO UHTerpHpOBaHI-IOiî 60pb6e;

-:- onOJIOrUtIeCHile MepLI nOHa ern;e He;n;OCTaTOtIHO lIsytleHI:i[.

Şi a
1 Institutul de Gercetare şi Producţiepentru Cultura şi· Industrializarea

Substanţelor Dulci-Iiundulea.
~ Institutul de Cercetăripentru Cereale şi Plantc TelinîCe'-:Furidulca.
3 Staţiunea de Cercetări Agricole -'" Caracal.

Sfecleide zahăr
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au fost; Sorglmm halepense, Setaria spp., Echinochloa crus-galli, Amaran/hus
retroflexus, Sinapis arvemis, Convulvulus arvensis, Chenopodium album, Poly
gonum convolvulus, Capsella bursa pas/oris etc.

I Cernoziom c.mhic 3,5- 4
1

I
I.C.l?C.I.S.Z.S.D. Fundulea 6,5

I
36

S;C.A;·:.Caracal Cernoiiom puternic levigat 2,8 I 6,8 I 31-35

S.C.C.I. Dobrogea Ceruo'ZÎom ·castallÎu carbo- 1--1
Valu lui Traian natai 3,5 I 7,4 32- 3'!, I,

REZULTATE OBŢINUTE

In perioada lD83-lD85 I.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fuudulco in colaborare cu
S.C.A.Caracal şi S.C.C.1. "Dobrogea" Valu lui Traian s-an executat expe
rienţe.,pentru combaterea" costreiului din rizomicu,erbicidele ; Fusilade, \V,
Fusiladesuper, Targa" GaHant!Kusagard, Furore, Nabll Ee, Na,buS şi
BAS-517-0H-I. Asociatcn aceste erbicide s-a aplicat BetanaIAM-lI,- pentru
comba terea bUl"ltienjlor dicotiledonate, ti nuale. La dozele aplicate eu erbicidc
(tabelele 1, 2, 3), nu a prezeutat fenomene de fitotoxicitatela plantele de
sfeclă.

Iu medie pe 3 ani (l983-1D85), rezultatele privind eficacitatea erbi
cidelor pentru' combaterea ",costreiului ,din' rizomi" sînt ',,' urmfrtoarele :

- Fusiladc. W s-a experimentat în anii JD83-1984. Pentru condiţiile
anului 1983 la doza de4ljha, eficacitatea a fost de 87,3%, în lD84 prin apli
carea a donă tratamente repetate a cîte 2 ljha fiecare tratament, eficacitatea
a fost· de D2,G% (s-a raportat la varianta martor netratat neprăşit).

Producţia de rădăclni a fost de 85,8% faţă de martorul prăşit.

'-' Fusilade super s-a experimentat În perioada 1D84-1 985. Rezultate
bune s-au obţinuUri 1D85 (tabeI1113) de 8D %, prin 2 tratamente a eite21jha
fiecare tratament. In anul lD84_1985 la doZa de 3 ljha eficacitatea a fost
de 8G,8%. Producţia de rădăclni a fost 85,4% (faţă de martorul prăşit).

- Targa s-a experimentat iu lD84-ID85la doză de 2'-2,5 şi3 ljha.
In lD85, la 2 ljha, eficacitatea erbicidulni a fost 87,G%, iar la 31/ha D7%.
Producţia de rădăcini a fost de 85% şi respectiv DO% (raportat.lam'artorul
prăşit). . .

-Gallaut a fost experimentatin 1D83 -1 984. Cea mai bună eficadtate
in combaterea costreiului din rizomia fost in lD84, la doza de 3Ijhas-aob
ţinnt o eficacitate de 85,3%, iar la .2 Ijha - 81 %. Proclucţiade rădăcini a
fost de 7D,4 %.

-i Knsagard s-a experimentat in 1983-1985. La doza de 4 Ijhail1 lD84,
erbiciduI a avut cel mai hun control asupra costreiului,cu o efîcacitatcde
8G,5 %' iar producţia derădăcinia fost de D4 %. (raportată la martorul prăşit).

~. BAS·517.0l.lI s-a experimentat în 1985. La doza de 1 l/bas-a
obţinut eficacitatea de 74,5%, iar la ),75 Ijba eficacitatea a fostDl,5%.
Prodncţia de rădăcini a fost de 7D,7% şi respectiv 8G,3%.

Cu rezultate mai puţin satisfăcătoare pentrucolllb~terea costreiuluiau
fost erbicidele NABU Ee, NABU Sşi FURORE. Pentruerbicidul NABU EC,
În ID85,la doza de Gljha .eficacitatea<a fost 83°/0. iar 'la aplicarea a 2 tra
tameute repetate a31jha fiecare tratament, eficacitatea a fost 55,5 %. Pro
ducţia de rădăcinilaGljhaa.fost de 86, 1% faţă de martorul prăşit.

FURORE in cei 2 ani de experimentare (1 D83 -1 984), eficacitatea
pentru combaterea eostreiului a fost cuprinsă intre 5D şi-GD %.

Argilă.

%
p~-I,HlllllUS,

%
Tipul de sol

Experienţele s-au executat pe următoarele tipuri de sol:

Fusilade super
Fusilade W
Gallant
Kusag::trcl
Targa
Nabu EC
Nabu S
BAS-517-01-H

Metoda de aşezare a parcelelor - dreptunghi latin în 4 repetiţii, su
prafaţa parcelei semănate 25 m'. Cantitatea de soluţie pe ha a fost de 500
800 1, iar aparatura folosită pentru tratament, - pompă de spate.

SJasemănatsoiul'·:BI'aşo'T-?19, _. eorespU:~iăt01" densităţii de 90 ooo~
100000 pl.jha, pe' uu agrofond de N,oo-Ps;'-K".

Pe parcursul perioadei devegetaţies-anfăcut observaţii.la 15 şi 30 ~il.e
de la aplicarea tratamcntelor _postem.;:rgentc. în ceea. ce pnveşte selcctIvl
tatea şi eficacitatea erbicidelor s-a folosit scara EWRS, prin acordarea de
note. de lal~g(nota9--clndburuieni1esîntnedistrusecnşila variantamal''
torneprăşit ia'rnota 1 cînd buruienilcsînt combătute întotalita te).

în cei 3 ani folosit erbicidele:
Olticarb conţine 750 gjl cycloat;
Venzar conţine 800 gjl lenacil;
Betanal AM-lI conţine (8% phemnedipham, 8% desme

dipham) ;
conţine 125 gjl, fluazifop-P-butyl;
conţine 250 g/I, flnazifop-bnlyl;
conţine 125 gjl haloxyfop-etoxil-elil ;
conţin"e 75 ~/o' alloxidirrisodiu ;
conţine 101 gjl quizalafop ethyl ;
~onţinc 18G g/l scthoxydim;
conţine 125 gjl sethoxydim;
conţine 200 g/l cicloxydim.

Erbieidcle Oltiearb şi Venzar s-an aplicat, odată cu pregătirea patului
germinativ, inrqelel~!tee(lJicidej,Învegeţaţie, cÎnd,taliH costreiului era
cuprins între 25~ 40 cm.



Tabelul ,1

Selectivitatea. efica~~tateaşi'producţia de r~d~cin.i obţin.ută I~sfecla de zahăr ntÎnaplicarea unorerbicidepentru comba
terea speciei "Sorghumhalep~nse" şi ,3

altorbu:ruieni lal.C.P.C.I,s.Z.S.D. Fundulea, S.C.A.Caracal şi S.C.C.I.'Valu .lui Txaian 1983

Prodnclia medie, t/lm
Car'acal Valu lui •••"I"l\lCdiU

" Trainn" staţiuni

combatere c~mhatere combatcre'I---,-------.---
eostrei,%eostrei,i %1 %" trha I % dif. lscmnif.

Pun
dulc[l

combi.-itcre
costI;ci. %

NoTA
Doza! IElloca dc'IE\~RS

ha aplicare ""l(h~o:-, OXlel~

tAe)

Vuduntclc"
N.r.
crt.

"La toatevarianldc inilinlc dcsclli.iinaL s~a aplicat
OlLicUl'b .. + Ycnzar (X -+- :n; lil\'egctiitics~a aplIcat
Hetamll A)I~ll (1; 1111,1l)

fINIt. 1.3 praşile,manuale

2 IIVIL IInetratat ..~neprăşit

31 Olticarb + Veniar

41 Fusiladc W

il FusiladeW

u !FusiIadcW

7 I Fusiladc \V +
FusiJadc W

8 I NARU Ee

91 NABUEC
NABUEC

10 Il{usagard

11' I Krisagard
Klisfigard

12 I DOW-453 (Gallant)

131 DOW-453 +
DOW-453

14 iFURORE

8+2 ppi

2 post.

3 post.
--
4 POlit.

2+ post. 1
2 post. ·2

4 post.

4+ post. 1
4 post ·2
--
4 ~--
4+ post. 1
4 post. 2

2 post.

2+ post. t
2 post. 2

2 post.

1 100 100 100 100 40;7 100 - I Mt.

1 O . O . O O 5,5 13,5 -3521 000

1 10 O 27 12,3 19,4 47,u. ..:..c-21,3

·1 72 63 15 50,0 24,1 59,7 ~ 16,6

86 72 72 76,6 33,7 82,8 - 7,0

H 86 76 100 87,3 30,0 73,8 ~10,7

95 100 100 98,3 33,5 82;3 ..:..c- 7,2
. I

--

b\ 52

\
10

\
93

\
51,u 30,4 74,6 c-:-l0,3

43 98 76 72,3 33,4 82,0 - 7,31
,

--

:\ 63,5 I 43 91 G5,8 31;8 78;1 - 8,9

66 76 100 80,6 35,5 87,2 -5,2

-

H 43
-

29 100 57,3 31,7 77,8 ~ 9,0

91 62 100 84,3 36,4 89,4 ~4,3

1 I 71 1 40 66 59 29,1 71,4 -11,6,

o:L5% - S,M [0110

1% - 11,31 iOlle
0,1% 1'1,58 tOlle

Tabelul Z

Selectivitatea, eficacitatea şi producţia de rădăcini obţinută lasfeela de zahăr, prin aplicarea unor erbicide pentru comba
terea speciei "Sorghum halepense" şi a

altor buruieni, Ia I.C.P.C.I.S.z.s.n Fundulea, S.C.A. Caracal şi S.C.C.I. Valu lui TraiaIl - 1984

Notll Funduleu Caracal Valului
l\lcdia

N,.
Variantcl~

Epoca de EWH.S Ti;aian 1~rodllc1ia mcdic tOilC/llU

crt.
Doza/hn

aplicili'C fitrito- combatere combatere comhalciti
combatere cOstrci, %xicilalc eostrei, % coslrei, %
cOstrcÎ, % UlmI % lUi. lscmnif,

1 Mi. 1. - 3praşilc trum. - - 1 100 100 100 100 51,7 100 - Mt.
2 Mt. II., nctratat, ncpi'. 1 O O O O 8,7 16,8 43 000

3 Fusiladc supcr 3 post; 1 98 83 66 82;3 39,6 76;5 12,1 00

4 Fusiladc super (1,5)><2 post. 1 1 99 66 74 79,G 40,6 78,5 11,1 00

post. 2

5 Fusiladc W 3 post. 1 85,1 75 80 80 18,6 94,0 3,1
6 Fusiladc W 4 posL 1 96,1 82 84 87,3 13,0 83,1 8,7 o

7 Fusilade \V (2)><2 post.- 1 1 99 89 90 92,6 44,4 85,8 7,3 -
post. 2

8 Kusngard 4 post; 1 94,6 75 90 86,5 48,6 94,0 3;1
9 Kusagard (2)><2 post. 1 1 94,6 85 74 8'1,5 45,1 87,2 6,6

post; 2

10 Fiirorc 2,5 post. 1 70 71 66 69 47,7 92,2 4,0

11 NABUEc 4 post. 1 63 63 80 68 42,9 83,1 8,8 o

12 NABU Ee 4,5 post. 1 66 71 84 73,6 39,1 75,6 12,6 00

13 NABU Ec (2)x2 post. 1 1 58,4 75 90 74,4 39,6 76,5 12,1 00

post. 2
14 Targa 2 post. 1 7<1,2 63 65 67,1 38,4 74,5 13,3 00

15 Targa 2,5 post. 1 80,0 75 74 76,3 39,6 76,5 12,1 00

16 Gallant 125 CE 2 post. .1 94,7 78 70 81 41,1 79,4 10,6 ,
17 Gallant - 125 CE 3 post; 1 97,0 82 77 85,3 43,3 83,7 8,4 ,
18 Gallant 125 CE (1,5)X2 post. 1 1 99,0 85 80 88,0 45,3 87,6 6,4

, .. , post. 2
.'

~ _- Laloalc varianl~lt:,s-a alJlica:Llnainte de _semănat

Oltical'b + Venzar (8 + 2), iar in vegetaţie BetanalAM-l1
DL5%

(61!lm) 1%
0,1 %

7,56 tone
10,1 tone
13,35 tone
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C0NCLUZII ŞI RECOMANDĂR.I

Pentru comhaterea costreiului din rÎzomi la sfecla ele zahăr se pot folosi
in prodncp" cu aplicare in vegetaţie (pastell1crgent) la doză de 2 şi 3 !(ha
următoarele crbicide ;fusilade super" Targa .şi GallanL în funcţicdecondi
ţiileclimatice,şi gradul, de imburuienarea ,'culturii, cu c?strei, se .pot aplica' şi

două trata!uente repetate a cîte 21 fiecare tratament.
Tratam'3utele cuerbicide În veg~taţ.ie, treh;uie apIic1te atuneicîndin~

tI;eaga maşă de costreÎcsterăsărită iar taliaesh~' cuprinsă înlre25---c::40cm.
Laaplicarc:lmai tîrzie a erbieidelor, eficacitatea lor scade.

BIBLIOGRAFIE

1. Ş H.f P e, N.,S t r ej a n, G h., Combaterea cl1imicu a bllruienilor dincullllrile 'de cimp,
IOd. 1981.

2. Str atu 1 a, V.. Pa n ă, D., Şa r pe, N., G lod c a n li, C" P o P cs C li, E.,
D li r 1 ă, S.. Cercetări pl'ilJind combaterea llllruienilor din cllliul'(l sfeclei de zahăr

pe cCfIw:ioInlll din sudul Ollerdei, 1982.
3. ViI ă u, N., A P os tol, V., Şa r p c, N~,ComlJatcrea integrată a llllfllicnilor anuale

şi perene lncon:lifii de irigare, pe b[lza rata/iei eullmilorşi (l erbicidclorin sislemlll
Vişirta'-Slăiencşli, 1984.

4. S:l n doi li, n. D., Pin ti 1 i e, C~,S t r e fa n; G h c., Be re a, 1\1;, Combaterea bl!rllie~
Ililor la cllllura~~[eclci dczalJăr pc solul brun-roşcat de la'.Moâra Domneasâi,l 084.
Al IV-lcaSlmpozion National dc hcrbologic;

NEW ELEMENTS CONCIORNING THE "SORC;HUM HALEPENSE"
CONTROL IN SUGAR BEIOTCROP

Sunl,mary

During 1983-1985, ::tt thc Heseareh Institute for Sugqt Bcet-Fllndulca, Caracnl station
amI "Dobrogea" Valu lui Traian station, new herbicidcs 'Yere tcstcd, such as: Targa, Fusiladc
SUPZ'f, Galant, Furore, Nabu, Fusilade \V at diffcrcnl rates aud repetead trcatmcnts, for control
ling the spcCics "Sorghum halepense" of rhizomcs jn the sugar beci crop. At ralcs of 2~ 3 1/h,
the pesl reimlts in cOlllrol1ing "Sorghum halcpellSe" of rhizomcs were given by the products :
Targa, Fnsiladc super, Galant; satisfaclory resl1lls Wcre given hy thc producls : Nabu EC aud
Furore. Nu. herbicide at Ute·. applicd rates prcscnted phytotoxicity phcuomena is sugar beci,
aud the roat yic1ds Incrcascd uccordiug lo the cIficicl1cy of the product aud thc rate applicd.

• NOUVEAUX ELEMENTS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE
"SORGHUM H.4LEPENSE" DAj\jŞ LA. CULTURE DE BETTERAVE A SUCRE

Resume

Eu 1983-1985 ti. l';nstitut de rcclJCrel1e pour bellel'avc ti snere Fl1ndulr::t el dans
Ies slaLÎous experimcnlalcs de Caracal ct Dohroudin. fClreul expcrimcnles les llouveaux her
bieidcs comme : Targu, Fusiludc super, Gallalll, Furore, Nabu, Fusilade \V, uliliscs Cll diffcren
tes doses el traitements rcpetes dans lalutlc contre Soryllull1 lutlcprnsf, de.rhizomes dans,la
cuUme de bcUcrave â sucre. Les meillcurs rcsullats ont daune Nahu EC el Furorc. Les herbi"
cides n'ont pas prcscnte des phcllomcncs de phytotox:icile pour la bctteravc ::\ sucrc el les
producLÎonscn racines fîlrcnt ::lUgmenlccs cn fonctian de l'effieacît6 du praduit el la dase
applIqucc.
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NEUE ELEMENTE BETREFFENDDIE BEKĂMPFUNGDER AIlT
"SORGHUM HALEPENSE" IM ZUCKBRRUBENBAU

Zusamlnen!assung

LUCRARI ŞTIINŢIFICE, SFECLA ŞI ZAHAR, 1985, VOL.· XIV

IndeI'Zeitspanne. 1983:"";1985 wlirdenimT.P~C.P.I.S.Z.S.D. Fundrilea, S.C.A. Caracal
nnd S.C.C.l.nDobrogea"Valullui Traianneue Herbisirlcwic Targa, Fusiladc super, Galant,
Furare, . Nabu. FusHadc \V .in. ver,sehicdcncn Gabcll und. wicdcrholtel1 .. BehanclJungenzwccks
Bekampfuns·.der Art SorghllmHalepensc.im.ZuckcrrUbcnbau.crprobt. In Gabcn ..voll. 2-:- 3 l/ha
wurdcn. dic besten. Ergebl1isse mit Targa,. FusiIade .. super .und Gallant erhalteuJ . bcfricdigcndc
Ergcbnissegabenauch Nabu Ee undFurore.Keines der angewcndeten Herbizide zeigte phyto
toxische Effektc gegentiber der Zuckcrrtibc; der Rtibenertrag stiegim Verhăltnîs zum Bclcam
pfungscffekt und angcwendctcr Dosis des ErzeUb'llisses.

HOBbIE ).\AHHblE HACAIOIl(MECH BOPbBbI C SORGHUM HALEPENSE
B HY.lIbTYPE CAXAPHOfl CBEHJlbI

PealO.lfe

Buopuo)\ 1983__1985 1'1'. B l1~InHMCCCB (DYH)\Y~II. CHCHapaHall Il l1HC ).\0
6poŢJ;fI'\aBaJlyJI JlyU TpaFlIl OhIJIH IICIIhITaHbI CJlG)J;YIOm:HeJ-IOBhIGI'Gp6H~U,uhI: Tapra, <DycH
JIa]:(o.cynep,TaJIa.HT, lJlypope, NaGy; (!JYCHJlU.n:eW Bpa3~lbIx ]J;oaax UD .IIOBTOPHhIX o6pa~

.60'l'Ha:X:UBII,lJ;y 150pb6l>I eSotybum halcpcnsc IWpllOBHm:atlUJBl'yJIJ-,Type caxapHoii
CBeHJIhI. I1pn ,n;oaax 2---:3 JI/ra UaUJIytIllule pe3yJIbTa'rLIB 6opb6,e e IwpHeBHr~aMH nOJIytteIILI
UpII nplIMoHemm npenapaToB Tapra,(!)ycHJIUP;C c;yuep, raJlaIITU, yp;OBJIeTBOpUTeJIbULIC
peayJIbTaTbI upa upUMencHIIu upenapaToB: Ba6y Eli li (l)ypope. TIpa ncex rrpHMeliffeMIilx
rep6lfL~H.n:ax B COOTuBTueUIILIx,uOs.ax Re 6lJJIH Hm-rCTaTHpona.UhlqJenOMCIILI l1JHTQTOHCIPIHOCTH
Y paCTeHIIU caxapHoil: CHelmLI,a ypOiRau IwpuettyneJUIIIIIJIHCh B S3BIICIIl\IQCTll 01' aqJlIlCH
runnOCTlI rrperrapaTa II npI1MeIUIeMOfi;U;OBbr.

CERCETARI PRIVIND SELECTIVITATE>l ERBICIDULUI DnZOCAB
APLICAT LA CULTURA SFECLEI DE ZAHĂR

A; NTŢĂ\ ·,N. ŞARPE~;AT. CTORLĂ UŞJ, N. VILÂU\M. CTOBANU\··V. TACOBINIG

In lucrarea de faţă se scoatc'ln eYidcnţăcxperi~ncntareaprivind
selectivîtatca erbicidulniD,Î zoeab, alăturIde Olticarb, Eradieane 6 E
şi alte erbidde pentru combaterea buruienilor monocoli1~donate

anuale la cullura sfcclci dezahiir;
Experienţele s:'nu executat in perioada 1984~1985 la

I.C.P.C;LS.Z~S;n. Flmdulea,·Tg. Mureş, Caracal, Homan Şi Arad.
Dinrezl1ltatelc obţinute rezultă 'următoarele : ,

_ pentru combaterea bliri:ticnilor monocoUledonate anuale
s'c'pot aplica o dată cu pregătirca·,.patului germinativ următoarele

crbicidc: Ollicarb6~8l/ha sau DIizocab 6~8 l/hasauErn.djcanc
6 E - 6- 8 l/ha, 'in ftmcţje de conţinutul de llUmus in sol, iar
pentru .. c(}mhaterea buruienilordieotîledonate anuale, as~}cial cu
erbicidclcde tnai S11S, sepotapIica Venzar in doza de ~,5- ~J.g/ha
lnfuncţjc de conţinutul de humus in sol.

Culturii sfeclei de zahăr i scctă o importanţă tot mai marcavînd, în
v~dere;nevoilecrcscindcde zahăr, atit pentru consumul direct alpopulaţ.iei
cît şipentruimlIIstria alimeIItară.(Ciarlăuş şi calab. 1977•• Nagy1980)..Efor
turile pentru sporirea producţiei s-au îndreptat spre creşterea randamentelor
la tlIlitatea de SIIpl'qfaţă.

Combaterea iIItegrată a buruieIIilor din .cIIltmilede..sfecIă de. zah.ăr, este
una din verigile tehnologice importante în obţinerea unor p:oducţi1 r:d:c~te,
întrucît cultura este deosebit de sensibilă la îmburuienare chIar de la rasanre.
Natura îmburuienării culturilor de sfec1~ :este foarte:vadatăşi o combatere
integr~Iă.abu~uienilorI1umaiprin. utilizarea.erbici~~lor .IlllesteI?~s~~i~~ (C~o_~
ţan şi calab. 1980; Ciarlănş 1978; Nagy 1980. Nagy şi Ciorlăuş 1980). III
condiţiile scăderii tot. mai accentuate a forţeide muncă şi în ved~r~a,_B1ecani

zării în măsură tot mai marea culturii sfeclei de zahăr, în lucrarea de faţă se

1. Institutul de. Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfedei· de Zahăr
şi a Substanţclor Dulci _. Fundulea.

~ IrisUtutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tc1lllÎCe -Furidulea.
~. Staţiunea de Cercetare şi Producţiepentm C.reşterea .B0yjnelor'--- Tg; Mureş:

4 Slaţillnea ,. de Cercetări AgricQle~ Caracal.
5 Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Sfcc1eidcZahăr - Roman.
Staţiunea de Cercetare şi Producţie.pentru. Cultura SfecIei. dc Zahăr ~. Arad..



Tabelull

lVL"'TERIAL ŞI METODĂ

C'1C'1C'1 C'1 C'l C'1 (;'1 "1::'>.1

11+++++++++
"7'tOOQ"'11 tOCO'":l' tOOO

'" "- ,~

-§ 'a

~ ~
8
tJj

N
ui

~
=.;
u...
.:l

ArgiHi

36%
'18.1

31~35%

30- 33%

51,8~55,5%

pH

6,5
5,8
6.8
6.8

7;7

AntigrulIlincic

Antigraminck

Aritigramincic

3,5
2,4
2,8

2,1 I
2,1~3,9 '

p.p.i.

p.p.î.

p.p.i.

Epoca ,~lc Spectn11decom,:"
lratament hatere a huruicni10r

II-IUlllltS, %1

4-6-81

Doze] e; 'l/ha

·J-6-8 1

4-

,
kNIŢA şicolnbora,torli

Ccrnoziomcambic
Brun de pădurc

CernoziomputernicJevjgn.t;
Ccrnoziom levigat
Cernoziomai'gJlo-iluvial-

v:crtic

Tip [le 501

Erbicide utilizate in,culturasfeclei' de zahăr

SuhstuI1la ucUvă

şi cpn tinu luI

cycloat75%

}3utylat 70%

82,6%·· EPTC +
antidotH,25788

. Dcnumire.1
comercială

3 Eradk'arie
CE

156

1 Olticafh

2 Diizocab

Sln\iunen

J.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fundulca
Tg. Murc-ş

Caracal
Roman
Arad

Cercetăriles-att efectuat în perioada 1984-1985 la LC.P.C.J.S.Z.S.D.
Fundulea, staţiunile de cercetări agricole Tirgu IVlure.~, Caracal, Roman şi
Arad; pe soIuri puternic infesta.te cu diverse specii de buruieni anuale şi perene.
MaL Jrecvente ,au ,fost :: Selana spp;;Echinochloa crlls;...,qalli, Amaranthus rc
iroflexlls, Sinapis arvensls, ConvolvulllS arvensis, Chenopodillm album, Cap
sella bursa pasloris, Cil'sium aruensis etc.

Experienţele s-au executat pc următoarele tipuri de sol:

prezintă nnele rezultate experimentale obţinute Ia LC.P.C.I.S.Z.S.D. 
Fundulea, Tg. Murej, Caracal, Roman şi Arad, axate pe stabilirea tehnolo
giei optime de combatere a hUfuienilor anuale Cu unele erbicîde indigene.

E:xperi~I1ţele4tlfost_amplasfttejndr,ephlnghiIatill,În4 repetipi cu su
prafaţa pareelei de 25.m'. Cantitatea desalulie pe ha a fost de 500~800 1,
folosindu-se pentru tratamente pompă de spate. S-a semănat soiul Brasov~519

şi lVlonorom, corespunzător densităţii de 90000 100000 pI./ha. ln .~eea ee
pTiv~şteselectivitateaer~icidelors-a <,,', folosit scara E\VRS" prin acordarea
de note de laI la \l (nota 1 clncI plantele de sfeclă nu prezintă niciun feno
men'de fitotoxicitate, iar nota.9, cin:l plantele de sfeclă sînt distruse ÎlltO'
talita te).

ErbIcidele utilizate ,în cercetări, precum şi spectrlll de comhaterea bu-
ruîenilor sint prezentate în t~belul 1. .



Tabelul 3

Eficacitatea unor erbicide simple şi asociate,. aplic-atela cultura sfeclci de zahărpe perioada 1984-1985 la I.C.P.C.I.S.Z.S.D
Fundulea,. Tg..··Mureş.· Caracal~ Roman·· şi Arad

V.Vnriantelt!"
BtlrlliCni, q/hn _ /MCdiastIl1iUBii

~~:i' I •Fundul"''!'g.>!",·,, .', Ca,~eal •• ,")unau.. • .' A,ad. " 1984-1985

19S·' 110851 nWl;n/,9&1Ii9s51 ,"'db!'~~:'.119851 ,""l;a!,981 1'985 11,"'dl.I'984'\1985 1 ,"edl. "Il", \%comb.

II I
1. MartoI'I3 prllşflemaullale - - .- - - - - - - - - I - - 100

--- --•• - -- ---- -- ------ --....- --o-- -- ----- --j-.-- ------

2. Martor ILnetr~tat,ncpr,lşit - 3..3,088,0 60,5 75,0 81 78 67 70 138,5 20 22- 21 89 69,5 71l 61;4 O-------------- ------- -,-- -- ---------- ---
3~ 01ticarb +Venzar 4+2 ~~ 38,5 _8__5_ 6,5 ~ 32 22,5 13..E.- 12,5 }.;.9_ 41,3~~ 61,0_

4. Olticrrrb +Vclliar 6+2 _5_ 20 . 12;5 ~~ 7,5 ~~~~.~ 12,5 ~~ 39,5~ 72,0

5. Olticarb + Vcnzar 8+23,5.t5 ... 9:2 ~._7_ 5,5 ~_8 9_..2!...~~~~ 29 12,7. 79,4

6. Diizocab +Vcuzar 4+2 16 ~~ _5_. 12 ~~~~~.~ 11,5~~~ 23,4 ~

7.DHzoeab +Veh';lar 6+2 4;4 12 .~2-_9 7_ 23 ~ 16,5 ~_8 9_ 28 ~E---. 13,5 ~

8; Diizocab+Vcnzar ·8+2 3,8~~~~ 6,5 13 _"_ 9,5 ~_5_~~ 23 .27. 11,6 ~

9. Eradicane CE + Vcnzar 4+2 1,5 12 6,7 8 15 .11,5 24 11 17,5 11 .4 7,5 49 42 45,5 17,7 71------ ---,------- ------------ ---- ------ ---
10. Eradicanc CE + VChzar 6+2 1,6 6 3,8 8 18 10,5 1710 13,5 '7 56 ··'48 30 39 14,5 76,4

-- -.. :----- ----- --- ---- ---------- ---- --- ---
11. Eradicanc CE + Venzar ,8+2 1,6 :5-3,7 213.,7,510 lL 10,5 4 4 4 37 24 30,5 11,2 82

La variantele 3+-11 s~it aplicat in vcgcttl.ţic, Debnal AM-l1 !n dozii dc 6 l/hn.

Tabelul .[

Influenţa unor erbicide simple·· şi asociate asupro producţiei de. rădăcini la sfecla de zahăr pe perioada 1984..,.,..1985 la
I.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fundulea, Tg.Mureş. Caracal, Roman şi Arad

Productia de rădăcini tonc/ha

V.• Variantelc·

< hl:~~~~I) + Vcnznr

7 ni;';'"""l) + Vcnzar

o nn~ ___ b + VChzar

D07.a!
ha

FlIndlllca Tg.l\'1urcş Caracal Roman Arad Mcdia :;taţiuni

19S'11~:,:ln"" 108111985!m'<I.,98111os,i'"", 1981119851""" 1931 1198, I'"'u. t~~:a IUII·I","nlr.! ML

* Lavariantclc 3+11 s~a aplicat In vegetatie BclanaIA.M-l1
Jn doză de 6 llha

DL 5%
1 "/0

0,1 %

6,69
9,04

11,62
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

In perioacla 1984-1985 LC.P.C.I.S.Z.S.D:Fundulea, in colaborare cu
staţiunile de cercciuI'edinTg',M:llreş,Car[i{;ul,Homan şi Arad s-au executat
experienţe pen:trucolllbaterea •. hlll'uienilor anuale cu crbicide indigene Olti
carb şi Diizoc~b coroparativcpEradicaneoE.

Seleetivitalea erhicidelol' (lahelnI2). Din cercetările,efectuatcpctipurile
cle sol cle la Fundlllea, Tg.. Mllreş,Caracal,'Boman, Ara ci, Diizocabul la
clozeIe cle 6-8 .!fha uu aprczentaţ fenomene de fitotoxicitate la plantele de
sfecHi. Uşoare ;fenomenedefitotoxicitatesccau' .manifcstntla ETadi~ane6 E la
cloza cle 8 l/haşi Veuzar 2 kg/lw, la Tg. Mureş şi CarncaL Nota EWRS
privincl fitotoxicitatea.a fost clel,5 +2. •• •.

Eficacitatea (lahelul 3). In medie pe cele 5 staţiuni. erbkiclele gramini-
cicle Olticarb, •Diizoeabşi Eraclkane 6 Eîndoză de 4-6 8 l/hn, asoeiate
cu Venzur 2 kg/ha,auaVlltoeficacitat~pentrucombatere(l buruienilor anuale
cuprinsă între 61 şi 82%(faţă de varianta martor ncprăşit,nct~·atat). Astfel
la 4 l/ha Olticarb, Diizocab, Eradicane G E, eficacitatca 61, 62.şi respectiv
71 %. La 6 1/1''1 72, 77 şi respectiv 76.,4%. iar la 8 I/ha. 79,4, 81 şi res
pectiv 82%.

Producţia de rădăciui (tahcluH)a crescut în funcţiecle eficacitatea erbi
cidelorşirnărirea4ozeiaplicate.Olticarbul,comparativcu Diizocab şi Eradi
cane 6 E •. la doze de 4-6-,,-8 llha auclat cliferenţe mici cle producţie. La
variantele cu 01ticarb(\T~:V5); produc·ţia de rădăcini a fost cllprinsă între
77,4 şi 87%, la Diizocab (V+Vs)' intre 80,1 +84,2%. iar la. Eradicane 6 E
(V,~V,,). 85 +88 %. Prodn.cţiile de rădăcini a u fost raportate la varianta
martor (prăşitmaIlual).

PROPUNERI

AIăturLde erbicideleOlticarb, Eradicane GE, pentru combaterea buruie
nilormOIlocotiledonate anllale(Setariaspp~,Echinochlofl;Digi(ari({,LolilIm
etc.,) se poate f?lasi lIIPŢodllcţieIncultura sfeclei dezahărşi erbicidul Diizo~

cab în cloză de 6-81/1''1 în funcţie de gradul de hnburuienal'c a cnlturii şi

conţinutul cle humus al soluluI. Qltical'bul,· Diizocab şi Eradicane G E fiincl
volatile varii înc:orporate imediat cu combinatorul prin 2 treceri perpendi
culare la adincimeade4~5 ~lU. Asociat, ctlac~steapentru com!taiţcrea hurn
ieni10r dicotilcdonatc, aUllule se aplică Venzarulin dozădcL5,,-2 kgjha în
func'ţie de eonţinutul·.•·dc.·humus al. solului. Aceste erbicide asigură.,·un control
nI huruienilor, o pel"Îoadăde50-90 zile, iar lareinfestarea culturii se va inter
veni cu aplicare ip'vcgetaţie cu Fllsilade super:În doză de 1,5-? ljha sau
Targa 1,5-2 ljha;pentr~ graminee anuale, iar pentru dicotiledonate anuale
cu Betanal AM-Il în cloză· de 6 J/ha.

B I B LI O GR AF I E

1. N. Şnrpe; Gh S·trejan (Ed.1981) - Combaterea chimici1 a buruienilor din cul-
turile 'de cimp;

2. D. D. Să n d ()Îu;Pinti 1ie,G., Ş tef a n,Ghe., B c r c a, 1\'1. Combaterea buruic
nilorpa cultura sfecleirlezCljlClrpc.solul brun~roşwl de la i'VIoara DOlJlIleQscă, 1984,
Al IV~lcaSjmpnzionNaţionaleleherbologic;

3. Lucrări ştiinţifice "J.C.P.C.l.S.Z;S.D.-Funduleau "sfecla de =a1lă.r", Vot. XII. 1982,
p. G3;73'; 85.

RESEARCHES CONCERNING THE SELECTIVITY OF HERBICIDE
DIIZOCAB APPLIED IN SUGAR BEET CROP

Summary

The. prescnt papcr points. out. th,e tesls re,gardillg lhe .sekctivity ,of thc 11c'l'bicidc Di; zacab,
beside Olticarh, Erad\cane6E and olhcr 11erbieides in c(introllingthcannual monocotylcdonous
wccdsin tllcsugar bect crap. ......' .. ,. ... .. '.. i ,.\'

,The testswercicarricdout during 1984,,: 19S5,al .thc, Heseurch Jnstillltcfor Sugar Bect
FunchlleU, •al Tg.:i\oIurcş,·CaracaI,.Homan and Arad. Thc reslllls obtaincd, s110.w tIlat:

in ardeI' to· conlrolthc annulamonocot:yledonollsweeds the following .. hcl'bieidcs may
be appliedsimuitaneouslywith.·lheprcparationof thc· germinatinghed : 01licarb6~8 ,I/ha .or
nlzocab 6"..;,. 8·I/haor EraeUcane,·6E6- 8 J/hn,aceording, to the hummus contcUl illtothe soH::
inordcr ta controlthe annualelicolylcdonous;weeds,togdhcr wHh lhcabovc ll1cnlionedherbi
cîde5. Vcnzar cun bt applied ala rate ofL5,,":"2kg/ha, aceordingtot hchumuscontcnl into
t11e saU.

RECHERCI-IES CONCERNANT LA SELECTIVITE DE L'I-IERBICID'" DIIZOCAB
APPLIQUE DANS LA CULTURE DE BETTERAVE A SUCRE

Resume

Dans l'ouvragc an met en e':idel1cc Yexperlment couee-rnant la selccti',"ite de l'herbicide
Diizocn.b, il cutc de 1'0lticn.rb, El' ldicanc 6E el les aulres, dans la Iulte contre les mau' aiscs
herlJl's monocotylCdonees annudlcs.

Les cxperimentatiollS fîlrent cffecluccs cn 19S4~ 1985· chez l'institul de Fundulca el dans

les statioIls de Tg. 1\Iurcş, Caracal, Homan el Amc}.
OnreSllltc que, d~ll1sIa lutle conlre les mau:,aiscs herbes monocotylcdol1cCS annucllcs, on

peut appliqucr simllltanellleut ala preparation du tit de semenec les hrrbicic}fs : 0l1icarb6~ 8 J/ha,
ou Diizocab 6~8 1/11a, ou Eradicane SE 6~8 1/1Ia, eU fOjlclionclu contenu en 111,.1111us dn.us le
sol el pom la lutte contre les mall,aiscs herbe5 dicolyledilHel'S annuelles, an peut appHquer
VCl1zar1,5-2 leg/ha e11 fonction du contenu cu llllmllS dans le sol, associe avec les hcrbicidcs

anlcril'urs.

FORSCHUNGEN BETREFFEND DIE SELEKTIVITĂT DES I-IERBIZIDES
DIIZOCAB IIvl ZUCKERRUEBENBAU

Zusammcnfassung

In der Arbeit wcrden die Versuchscrgcbnissc betl'cUend die Sclekliviliit des }-Iel'bizides
J)lizocub im Verglcich Zll OlUcarb, Eradicanc SE ,md andcrer I-Ierbizide zur Bd~iii11pfl1ng

annucllcl' einkeimbHiUriger Unkraulerim Zuekerriibcnbau mitgclcilt.
Dic Vcrsllch~ wurdcn in elen Jahren19S4~ 1985 im I.P.C.P.I.S.Z.S;D. Fundulca, Tg. l\Iunş,

Caracal, Roman undArad ausgefîihrt. Aus denerhaltcnen Ergebnisscn ging folgendes 111;1",'01':
-zur· Bddimpfung .annue]ler· einkcimbHittriger Unkriiuter kiinnen gleichzeiting mit

der Saatbcttvorbcrcitung foIgcnde I-Ierbizideengewcndet wel'den : OHirarb 6~ 8 l/ha, Dtizocab
G- 8 l/ha odeI' Eruelieane 6E -6- 8 l/ha, abhăngig vom Humusgehalt des Bndens. Zur Bekiimp~

fung von annucllcn zwcik,eimbHiUrigen Unkrăulern Imun, zusammell den obcngcnanntcn
I-Ierbiziden, Ve-nzar in Gabeu.\'oIl 1,5-2 1/1Ia, abh~ingig v"m I-Iumusgebalt des Boc1('ns, angc:

wcndet werdcn.

11 - Lucrări ştiinţifice - sfeclă şi Zllhăr, val. XIV - cd. 1501
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MCCJIE):(OBAHMRRACAIOII1YIECR M3BMI'ATEJIhHOCTM rEI'BM~M):(A
):(I030RAB, IlI'MMEHREMOrO B RYJIhTYI'E CAXAI'HOH CBERJIhl

Pe810Aie

Bl];alIHOH "pa60TenO]J;liepHlmalOTCH IICCJIe]J;onaHIUI HacaIO~HeCJl.1I36upaTeJIE>HQCTIl
rep6UlţUJ];a ,1I.Ioaolw,6HapR)J;y e OJITHHap6, 8pa)J;JIHaHe fiE H):I;pyrIUl'm: rep6HIJ:u,!l;aMIIJ];JIH
60pb6J>I e O;[J;lfOceMfI]J;OJIbHLlMII em.eroP;HbIMHCOpHJ:um~1l1 B HyJIbŢype caxapHoH CBCHJILl.

OnblTLl. 6LIJIlf .' rrpone)J;eHbJ: ,'a rrepHop; '1984~'1985 rr :a .IJ;:VII1I1I1CCCB. (!JyH)J;yJIJI,
Tr.-MypeliI' HapaRaJI,POMaH llApap;~ Ha IIOJlylIeHHPIX peayJIbTaTonn:W:TeHaC'l' cJlep;yrorn;ee:

~·BBH;o;y·.6oPb6I:.I ,c o)J;nocer.m)J;O.TIbIILIMH'emerO]J;HLIMH coplIfluaMIl. MOiHlIO rrpuJ',ICHHTb
npII' IIpUrOTODJIeHl1H JIOma,u;JIllnpOpacTamUl CJIe;u;ymrn;ne .rep61II.J;HAbI:· OJITl:u-mp6." 6~8. JI/Pa
IIJIu,I:(I030Ha6 6~8JI/ralmn8pa;O;JUmHe6E 6-.:....8 JI!raB3aBlICHi\IOCTH 0'1' cOAepmamUI
ryMyca nnOllD8,a BBIIAY oopb6b1 C )l;IlYCCI\~fIAOJlbHbll\HI eif\erOAIII:>lMH copHHKaMII D aCCOLJ;I1:
al\I-tuc yrroMRHyTl>IMH repoUl\lf:JJ;al\IlI MonmOnpHl\IeHRTbBcHaap··n Aoae 1,5-'-2 Hr{ra B aaDU
CUMOCTHOTCO)l;OpmamH1 ryMyca D IIOllne,

CERCETĂRI PRIVIND TESTAREA EFICACITĂŢII.ERBIClDELOR
IN COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA SFECLEI

DE ZAHĂR PE CERNOZIOMUL .DIN SUDUL OLTENIEI

D. PANA, V. STRATULA, AL. TOMA, GHERGHINA I'ANĂ,

A. NIŢĂ, C. GLODEANU, R. MOCANU, ELENAGLODEANU,
GH. IACOB, GH. PREDA

Cercetările efectuate iriperioada 1982-1984 arată că variantele
(Vu> V]j)şl Vg)tratate inainte de semănat cuerhicidele Oltiearb +
Vcnzar (6+ 1,5), plus Lontrcl-.300+ BetunalAIVI + Fusilade
(0,5+6+5) aplicate în perioada de vegetatie asfeclci de zahăr,

cind buruienilc dicotiledonatc se·· găseau infuza de· rm,:etă şi apoi
la rcapariţia buruieniIor monocotiledonatc, cind accstea a rau
5~10 ern, au redus simţitor gradul de imhuruieuarcşjau inregis;'
tratproducţu ridicate de .sfecHi~66,72~69;18 t/ha rădăCini şi

9,37- 9,93 t{ha z~hăr alb, care sînt apropiate de ccJcfen,li7,ate
in varianta (VI·';" .•. mUrtO" I) lucrată· clasic, cu· trei praşHe··meca
nice Şi trei manuale, care a dat 72,25 t/ha rădăcini şi 10,37 t/ha
zahăr alb,

Pentru combaterea integrală a buruienilorîntoate ţărilecultivatoare

de sfeclă de zahăr se foloseşte un sortiment diversificat de erbicide [4].
Cercetările efectuate în ţara noastră arată că>rezulta.te 51tisfăcătoare

s-au obţinut numai prin aplicarea corectă a erbicidel6r [1, 2, 3, 4].
în. această lucrare se prezintă ,rezultatele unor cercetăriprîvindtestarea

eficacităţii erbicidelor pentru combaterea· buruienilor din cultura srecIei
dc zahăr pc cernoziomul din sudnl Olteniei.

METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au efectuat la C.A.P. Catane judeţul Dolj, in perioada
1982-1984, in cadrul uuui asolament de patru ani (porumb - soia - griu
__ sfeclă de zahăr), pe un sol cernoziom lev-igat, infestat cu diverse specii
de buruieuica: Selaria sp., Echinochloa crus-galli, Amaranlhus rclroflcxus,
Sinapis aruensis, Chellopodium album, Capsella bursa pasloris, Polygonum
conuoluulus, Sorghum halepense, Cirsium aruense, Agropyrum repells etc.

S-au cercetat următoarele variante:
VI - Martor 1, 3 praşile;

V2 =. Martor II,. neprăşit;

V, Olticarb + Venzar(5 + 0,5) ;
V, = Olticarb + Venzar (6 + 1);
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vegetaţie a.sfeciei d~ zahăr, ceea. ce a impus ,cadeficiţul de,apădinsolsăse

completeze~nualeu 6~8udărIa eîte:500m3jha fiecare.
Temperaturilemediianuale. nu fost d~ll ,02°C ÎnJ,g82~ de 12,OLloC În

1983 şi de 10,52'G in 1984, faţă d" 11, IT înmediepe.20 de ani,

REZULTATE OBŢINUTE

, L'1determinlrea gradulnfde imhl1ruiena-re s-a folositsearaE'VRC,
metoda~ume'ricăşic1ntitativ-gravirnetridLDin datele obţinute (tabelul 1),
se constată că)a 30iile de Ia tratament, învariante1c erbicidate notele au

~
Scam EWRC - notl1' b: ·La20fl.'ugll$t Rfld:"iciili

"
I I

nr. hU""-i produclia

I I'C 3(lzllc GOzilc fc,col1~rc g/ln: el,
scmnifi-

"
t/Jla

:-- leu] !m: Ulm I % ca1la

V, 1 2 2,8 132 . 55 72,25 100 Mt. -
V, ,9 9 9 3S(i 1625 8,10 11 -64,15 000

V 3 6,4 5,8 8 174 1 040 35,20 ·19 ·~.37,05
000

V, 6 6,7 8 205 1 052 36,8·1 51 ~35,'11
'00'0

V~ 6 6,5 7,8 HHi i 075 39,16 511 -"33,09 000

V9 6 6,fj' 7;7 185 844 43,05 60 -28,60 000

V7 6 6,6 7,7 206 860 42,92 1,59 -29,33 0,0·0

V 5 5,S 0;6 . ,138 540 59,45 82 -12,SO 000

"V 4,8 2,7 5,8 56 86 66,72 92 - 5,53 000

o

Vin 1,7 2,5 3,7 39 69 68~50 '95 - 3,75 00

VII 4,7 2,3 3,2 3·1 62 69,18 96 -'- 3,07 o

.vl~ 6 6,6 7,8 218 882 '13,26 60 ~28,D9
000

V o G 7 7,8 162 73·1 52,00 72 -20,25 0.,,0

V 14 6 7,2 7,8 175 75[i 51,38 71 "'-20,87 000.'

Vi~ 6 7,5 7,5 150 580 56,00 78 ~16,25
oQO

YIO 6 7,1 7,5, ' 166 568 57,10 79 -'-15;15
opo

Vp 6 7,4 7,8 188 630 '17,20 65 ,-25,05 000

V18 G 7,1 7,4- 170 574 55,70 77 ~.16,55
000

V10 5,8 7 7,5 118 566' 56,fH 79 ----'---15,31 000

V~o 6 7,2 8 226 875 43,50 60 -28,75 000

V n 6 7,1 7,7 210 628 47,5& 66 1, - 2·1,67 000

V" 6 7,3 7,8 182 790 51,40 ;71 -20,86 000

V~a 6 7,5 8 220 678 46;23 64 ----'---26,02 000

V~·'~ 5,4 7,6 7,9 1U 794 50,55 70 ----'---21;70 ,00

Y~4 5,2 7;5 7,7 166 590 54;12 75 -18,13 000

V~O 5,3 7,1 7,7 182 56,1 55,06 76 ~17,Hl
OQ'O

V~;. 4,5' 6;2 7 174 298 62,40 86 ~9,85
000

V~8 5,4 7,5 7,8 180 604 53,88 75 -'1.8,37. 000

V~~ 6 7,5 7;8 216 6·18 49,15 68 -23,10 000

V 30 li 7,'! 7,~ 1GO 580 51/16 71. ~20,79

Vn '5;8 7 7,5 1'18 534 56,10 78 I -16,15
000

'YJ~ 6,2 7;5 8 210 . 61~ 47,63 66 ----'---24,62 000

v, = Oltiearb + Veuzar (7 + 1,5) ;
V, ~ Oltiearb + Venzar (8 + 2);
V7 = Olticarb + Venzar (10 + 2,5) ;
V, = Oltiearb + Venzar + Lantre!300 (6 + 1,5 + 0,5) ;
V, ~ Oltiearb + Venzar + Lantrel 300 + Lantrel 300 (6 + 1,5 + 0,5 +
+ 0,5);
VI' = Olţjcarb +Venzar +Lantrel 30.0 + BetanaI AM (6 +1,5 +0,5 + 6);
Vu = Oltiea\b + yenzar+ LantreI 300 + Betanal AM + Fnsi!ade (6 +
+ 1,5 + 0,5 + G + \i);
VI' ~ Ra-Ned + Venzar (6 + 2) ;
VI' ~ Ra-Neet + Venzar (8 + 2) ;
VI .,== Lante)' +Venzar(8 +2);
V15==Lanrey + Venzar .(10 +2) ;
V16 = Vmrey + Venzar (12 + 2) ;
V17 = Lanrey + Vcuzar (8 + 2), imediat după semănat;

VI' = Lanrey+ Vcnzar (10+·2), imediat după semănat;

Vlo==La'\rey +Venzar{l2+ 2),imedi~t dnpă semă\Jat;

V,o = Bctana!AM+ Furare. (6 +1) ;
Y21 "" Betana! AM.+Fnrare (6+1,5);
V'2 = Betanal AM + Fnrare(6 +2) ;
V2a == Betanal AIVI+.NOE35609EC,((6 +1) ;
Y21=Betan~l AlI1j~ NOE 35609EC2I (6 + 1,5);
V,,~Bctanal AM +NOE 35609 EG'I (f; + 2);
V'o ==.Betanal AM+NOE 35609 EGn (6 + 1) +

+ Betanal AM + NOE 35609 EG'I (1; + 1);
V" ~ Betanal AM + NOE 35609 EG'I (6 + 1,5) +

+ Betanal AM + NOE 35609 EG'I (6 +1,5);
V" ~FnsiladcW + Betana! AM (1 +6);
V" ~Fusilade W+Bctanal AM (2+ 6);
V'o = Fusilade W + BetanaL AM (3 +6) ;
V3I~.FLlsilade VV" + BetauaI AM (2 + 6)

+. Fllsilade W+ Beta.,\aIA,IVI. (2 +6);
V" ~ Fusiladc extra + Fusila(!e •.cxtra .(8+ 8). .'

Experienţa s-a amplasat după metoda dreptuughilllui latin in patru
repetiţii, Cu suprafaţa parcelelor de 25 m2.

Erbicidele Olticarb,B9,.:,Neet,;Ye:nzar şi'Lanrey s-au aplicat înainte de
sernănatul sfeclei şi s-au Încorporat în sol cu combinatorul, cu excepţia va
riantelor V1>" VIS şi Ylflundes-au dat imediat după semănat şi. s-au 1ncor
porat înspJ .prÎ11praşile .Inanllale, ia"rLontrel 300, BetaIlaLAl'vr,Fusil~de,
F\lsilad" petra, Fui'Ol'e(NOE 33171)şiNQE 35609 EG'I in timpul yegetaţici,
elţlpărăsărir9H ", sfecl(:i, c1ndburltic!lile,(licotiledonate,.segă~eau in faza 4e.
rozetă, şi,Jllorweotileclonatelea\Tean3 ----;5. frunze. În ,llilcle variante .tratarn~nc-

tele s~au rcp~tat Itl re~pnriţia.bllrll,i~nilo,r. ,,',.. ,'.' "
S-a semănat soiul A. J. Polikama corespurzătordesitnii de90 000 plante/ha

pe agrofondul N150PlooKl~O'

Preeipitaţiile medii anuale (528,7 mm in 1982, ·528,3mm In 1983 şi
522,3 mrn în 19SL!) din anii de experiment~rcal1fostiIl,fcdoareprecipitatiifor
medii pe 20 de ani (625,4 mm), însă şi llcun.iform xep~~'li~ate înp~ri()a_da d~

InHuenţa erbicidelor

PL5%
DL :1.:%
DL ,0,1%

asupra :g~aduiui'~e iJ11b~rUienar~
de rădăcini de sfeclă de zahăr

2;5i
3,38

. '~,3ţ

Tabelul 1

şi ,aşupra prodllcţiei
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Tabelul 2

Influenţa erbicidelorasupra producţiei de zahăr alb. digestiei şi randamentului

ficative faţă de varianta (V, - martur II) neprăşită şi neerbicidată şi cu pier
deri (9,85 -37,05 t/ha rădăcini şi 1,05-5,24 t/ha zahăr alb) faţă de varianta
lucrată clasic (V, - martor I).

Digestia. (14,7-15,3%) şi Z.A. (14,04-·14,94%) au variat puţin in
funcţie de tratamentele aplicate (tabelul 2).

CONCLUZII. ŞI RECOMANDARI

Din datele prezentate se desprind următoarele concluzii şi recomandări:

1. Variantele (VlI' VID şi V,) tratate inainte de semănatcuOlticarb+
Venzar(6+ 1,5), plus Lontrel 300 + BetanalAM + Fusilade (0;5 +6 +
+ 5), aplicate în perioada de vegetaţie a sfeelei de zahăt, cînd buruienile

0,37
0,49
Q,62

DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

Zahăr alb

Varianta Productia

I I semnifi<o\io

Digcstin. Z,A.,

I
d t/ha % %

VIla %

V, 10,37 100 Mt. - 15,1 14,36
V, 1,19 11 -9,18 00·0 15,0 14,73
V~ 5,13 49 -5,24 o·m:> 15,1 14,56
V. 5,29 51 -5,OS 000 14,9 14,36
v. 5,85 56 -4,52 000 15,2 14,94
V. 6,27 60 ~4,10

·000 14,8 14,36
V, 6,38 62 -3,99 000 14,9 14,86
V. 8,66 84 -1,71 000 14,8 14,56
V, 9,37 90 -1,00 000 15,0 14,04
V IO 9,70 94 -0,67 000 15,2 14,16
V" 9,93 96 -0,44 o 14,9 14,36
Vl~ 6,37 61 -4,00 000 H,S 14,73
V13 7,57 73 -2,80 000 15,1 14,56
V" 7,21 70 -3,16 000 15,2 14,04
V" 8,15 79 -2,22 000 14,8 14,56
V" 8,41 81 -1,96 000 14,9 14,73
VI7 7,01 68 -3,36 000 14,7 14,86
V" 8,11 78 -2,26 000 15,1 H,56
V" 8,18 79 -2,19 000 15,0 14,36
V~.Q 6,80 63 -3,87 000 15,3 14,94
V~l 7,11 69 -3,26 000 15,2 14,94
V" 7;64 74 .;..,,-2,73 000 14,8 14,86
V~3 6,64 6·1 -3,73 000 14,S 14,36
V~~ 7,45 72 -2,92 000 15,1 14,73
V 211 7,88 76 -2,49 000 14,8 14,56
V~6 7,91 76 -2,46 000 15,0 14,36
V~7 9,32 90 -'-1;05 qo·o 15,2 . 14,94
V~8 8,01 77 -2,36 000 14,9 14,86
V" 7,34 71 cc-3,03 000 15,1 14,94
V" 7,58 73 -2,79 000 14,8 14,73
V" 8,17 79 -3,20 000 15,1 14,56
V" 6,84 66 -3,53 000 15,2 14,36

fost cuprinse intre 4,7 şi 6,4, pentru ca la 60 zile notele să fie intre 2,3 şi 7,6,
iar la recoltareÎntre 3;2 şi 8. Cel mai redus grad de îmburuienare s-a Înre
gistrat in variantele tratate inainte de semănat cu Olticarb + Venzar (6 +
+ 1,5) plus Lontrel 300 + Betanal AM + Fusilade W (0,5 + 6 + 5) in
perioada de vegetaţie a sfeclei cind burnienile dicotiledonate se găseau in
faza ele rozetă şi la reapariţia buruieniIor monocotiledonate cînd acestea aveau
5-10 efi. Tot aceste variante au avut în luna august un nurnăr,redus ele
buruieni/m' (34~56 buruieni/m') şi o masă l1scată mică (62-86 g/m').

Cel mai mare grad de imburnienare (note de 9, cu 386 buruieni/m' şi

Groasă uscată de 1 625 g/m2) a avut varianta nepră'5ită şi netratată cuerhi
cide (V, - martor II).

Variantac~reaprill1it treipraşile Inecanice şi treimaullule CV1. mar-
tor I)a inregistrat un gradde imbufuienar" redus (note de 1-2,8, cu 132 bu
f ll ienijm2 şi. o .1l1asă usc~tăde 55gI1TI

2) •.. La ace~stă.variantă, deşi numărul

buruienilor pe. m' a fost rclativ mare. (132 buruieni/m'),acestea aveau o
talic redusă şi o grcutate mică (55 g/m'). în schimb, in variantele erbicidate,
chiar şiînVn. VlOşiVg care au avutcel mairedus grad de îmburuienare.
numărlll buruienilor pe .m2 .a fost scăzut (34-56 burnieni/m'), insă, acestea
aveau o talie dezvoltată şi o masă uscată mare (62-86 g/m').

Celelalte variante tratate cu erbicide (Va + V32) au avut un grad de
Îmbufuienaremijlociu,mai mic decît în varianta neerbici<lată ş~ neprăşită

(V,), insă, mult maim~J'e decit in varianta (V,-martor I, prăşit) cu trei pra
şile mecanice şi trei>manuale; sau decît în variantele (Vu ' V lO şiV9)tratate
înainte de semănateuOlticarh+ Venzar (6+ 1,5), plus în vegetaţ.ie cu
Lontrel 300 B.etanal AM + Fusiladc (0,5 + 6 + 5).

Analiza recoltei de sfeclă de zahăr in funcţie de eficacitatea erbicidclor
(tabelele 1 şi2), arată că cca mai mare producţie de rădăcini (72,25 t/ha)
şi de zahăr alb (10,37 t/ha) s-a obţi~ut invarianta lucrată clasic cu trei praşile
mecanice şi trei manuale (VI)eonsiderată martorI, Cu sporuri (3,07 -64,15 t/ha
rădăcini şiO,44~9,18 t/hazahăr alb) foarte semnificative faţă de varhnta
neprăşităşineerbicidată(V,),martor ff, care ~ dat 8,10 t/ha rădăcini şi 1,19 t/ha
zahăr alb. Sporurile realizate de varianta lucrată clasic (V,) faţă de variantele
tratate cu erbicide au fost semnificative, distinct semnificative şi foarte semni
ficative.

ProducţHridicate (66,72- 69, 18 t/ha rădăciui şi 9,37 - 9,93 t/ha zahăr
alb) scau inregistrat şi in variantele (V11' V10 şi V,) erbicidate innintc dc se
mănat cu Olticarb + Venzar (6 + 1,5) plus Lontrel 300 + Betanal AM +Fu
silade (0,5 +6 +5)aplicate in perioada de vcgetaţie a sfeclei de zahăr, cind
buruienile d~cotiledonatese găseau in faza derozetăşila reapariţia buruienilor
monocotiledonate, cind .acestea aveau 5-10 cm. Aceste variante au realizat
pierderi miei (3,07-5,53 t/ha rădăcini şi 0,44-1,00 t/ha zahăr alb)semnifiea
tive,distinctsemnificativeşifoarte semnificative faţă de varianta lucrată

clasic, martor I (V,), şi .an datspornri mari (58,62-61,08 t/ha rădăcini şi

8,18-8,74 t/ha zahăr alb) faţă de varianta (V2) martor ff' neprăşită şi neerbi
cidată. Şi celelalte variante tratate cu erbicidc (Va~V32) au realizat producţii

intermediare (35,20~62,40 t/ha rădăcini şi 5,13~9,32 t/ha zahăr alb), cu
spornri (27,10-54,30 t/ha rădăcini şi 3,94-8,13 tlha zabăr alb) foarte semni-
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dicotiledonate se găseau Îll'faza deroze'tăşi apoi lareapariţia buruienilor
lUonocotile::1011ute, cînd acestea avcm\ 5~10 CI11 ,U1I redus simtitor gradllide
imbnruienare,i au inregistrat producţii ridicate dc sfeclă (66,72~60,18t/ha

rădăcini şi O,37-O,03 t/ha zahăr alb), eu diferenţe miei (3,07 -5,53 t/ha
rădăcini şi OA4~1,00 t/h<1 zahăr 'alb) semnifica:tive, distinct semnificative

şi foarţes~1TInificatiyeJftt:ă4~varianta <YI)lucratăc1asiccu;treipraşilcJne

eunice şitreimanuale.martorI,careaclaL72,25t/harădăcinişiJO,37Jjha

Z3.hăra1b. "
2. Varianta neprăşităşincerbicidată(V,--c martor II) a realizat 8,10 t/ha

r~rl~~iI"li,şi_1.19tIl~azahăr~ll1J,cll pierderi foarte scIl1uificative faţă ele varia uLa
lucrată clasic (VI ~ martor I), dar şi fa'ţă de variaJlteletratatc,cll erbicide.

:tDigestia,şi'rand,amentul au" fos,t, influenţate în mică mă'sură de trnta
mentele aplicate.
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RESEARCHES CONCERNING THE TESTlNG OF THEHERBIClDES EFFICIBNCY
FOR. rHE CONTROL OF WEEDS IN SUGAR BEET CROP ON THE CHERNOZE,M

OF SOUTI-IOVT8NIA

SummOry

The researches. carried out dllring 1982~ 1984 show~thal the W1Tianl!'i (\'11, 'TIa ~nd V$)

treatcd bcforeşoWingwith the herbieideş OIticorb + Vcnzar (6 + 1.5), plus Lontre1300 +
Eetanal AM + FusiJadc (0.5 + 6 + 5) appljed in lhc v('gctation period of sugar bcci, WhUl

thc "dycotylcdonolIS wccds\rcyciP.thc. rgscttf~ha~eandthen!,atţhcl'cUppearanecof mOllQCO~

ty1edonous wecds whentheyhad 5~ 100 cm,'considerably rcduccd the \v('ed encroachment

degree)lndl'egistered.· high,bect.yields:(66.72- 69,18 tjharoots apd 9,37-.9.93: t/ha while

sugar),close ta .' the oneş.ach.icvedin:th~;classjcollY;worked varianl{Vl .....,;. .. check 1), implyillg

three ·.·mcehanical, hoeillgs aud' thrce manual .•·.oucs and·,. whichpro\'ided ..·;. 72,25 .t/ha ..' .• rools <~nd

10;37t/ha. ,Yhite.sllgar,

HECHERCI-IES CONCERNANT LE TESTE DE VE.FFlCACITE DES I-JERBICIDES
UTILISES DANS LA LUTTE CONTRE LES JVIAUVAISC3 HEHBES

DE VA BETTERAVE A SUCRE SUR LE CHERNOZEM DANS LE SUD
DE VOVTENIE

Resume

l.es rceh~rchcseffectueesen H182- 1984 ont montrc qllC les '.'ariantes (V~ll, V-10 şi V-9)
trailees avant dc:; sl'liIailks aYl'C OlticarlJ + Venzar (6 ~1- 1,5) el Lontl'c1300 --!,- Bclanal A:\I +
Fl1silnc1e (O,;) + G + 5) nppliqucs S\lr la bl!tter[l\'(' II SUCl'C pendant la "cgelnlion fJuand II;s
1113.11'\aisrs lH:rbes dicoly]edon{os so:'.t C'n rosdte el puis :11a rcappa:-jtioll des ll1aU\·ni~('s herlJcs
mOnol'otylecioncs quand f'lks ont5-10 CIU, onl rCdllit signHil'ativell1ent le degrc de 1.'1 dis~

pC'!'sion (ies mall',aisrs herhl'5 enregistrnnt ele IlClutc~ produdion'i (66.72- 69,18 lJlUl bdt.c~

raVl's d 9.:~7 _. 9,93 l/ha) ~uer" hlanc. Ellcs sant approchCes <.1 e"llrş rcalis(e.~ dan~ i:l premiere
Yarinnli' (V~l lcmnin T) tra"nillc;: cu maniere classiquc Pflr teois lJlnagcs manuellcs qni ont

clomlc '72.. 25 tflla !JcttCl'uvest't 10,37 l/l1a:mcl'c blanc.

FOHSCI-lUNGEN BETHEFFEND DIE EHPROBUNG DER )'FFIZIE.NZ
VON H8HBIZI BEI DER UNKR;\UTBEKAMPFUNG iiM ZUC'(8RRUBENBAll

AUF TSCI-lERNOSEi\lBODE>I IM SUDEN OLTEJ'fIENS

Zusammenfassung

Dic Forschungcn welchc in der Zcitspnnne 1982-1984 ansgcfilhrt wurd;:n zeigten, dass

dic Val'iantcn (V 11, V 10, V !J) clic vor der Ausaat mit den Hcrbiziden Ollicarh + Vcnzar

(6 + 1,5), p111s wlihrcnd cier VegelaLionspcriode, als dic zweikeill1h1tittrigen Unkriiuter im

H05cttestadium warcn und dic wicdercrsehicnenen einkeimhliiltrigen 5~ 10 rm hatieu, mit
Lonlrcl 300 -+ Betanal :\1\1 -+ Fusiladc {0,5 -+ fi ~r- 5)behandrlt wurden dcnUnkrautbefall

s'ar]\: l'l'dUlierlen nnd hoh{' Ertriigc (GG.72~ 69.18 l {ha Ritbcn und 9.37- 9.ga t/ha 'Vcisswckcf

s:Cllel't{'ll, wekhc elen.!:'n in der nnch 1{lassiscl11'n i\'Iethoden bcarbeilctcn Variante (V 1 

Standard 1) mit drci mcellUni.schrn und cIrci manncllen Haeken erhaHcncn (72.25 t/ha Ruben
nnd 10.37 l/hu \Veisszuel<er) seln nahc Iwmcn.

lICC.ITE):(OBAI-llIFI HACAlOmHECFI HCIJblTAHHFI 8<THl'EHTHBHOCTH
rEPBlH\II1\OB B BH;LjY .BOP13bl C COPHFII,AMH B HY,HbTYPE

CAXAPHOl1 CBEl(.l1bI HA '-IEPI-I03EME HA IOrE O.IT'fEHlIH

PealO.ue

IIponep;eHHbTe JICC,TJ:Cp;onaHHfI aa rrepUO;IJ; 1982-1981* PI' nOH,13blDaJOT, 'TTonapUaH'I.'J>T

(BH, B'lO II B9) o6pa6o'raIIIIbleŢJ;0 noeena reponu;u)J.aIlIu OaT1map6 + BeHaap (6+1,5)
IIJIIOC J1olT'rpcJI-300 + BeTaU3JI AT\T + (l)ycHJIa)~o (0,5 + (\ + 5) npUMClmel\lhlll:lH n nerc

TaWIOHlIbIH nepHoJt eaxapnoH cuemlbI I-iOrJ~a;IJ;nycGl\UJ)J;OJIbIlLIC copHRlm II<\XO)J;IIJIIICb

il lIluae poaeT!"1 a 3UTCl\l ClIona npn DORUJICmIU o)J;HoCe1\lR,!J;QJlbJlbIX copnnIwn HOI';'];U OUIl
6LIJJ.1I 5-10 C"I COI-ipaT1L1H BUUlJHTC,ITbllO CTeDcm, puspoC'l'amm COpnJ1l-iOD JI 6hIJIH 3upern

cTpllponaIII>T nODwnCHI:me ypOnqUI CBCHJIhI (66,72-69,:18 T!ra ypomuH IwpHoii II 9,37
9,93 Tira eGop 0CJ161'O caxapa) IWTOpL10 exomu c nO:IY 1lCHIlbIi\1H D napIi31I'I'e (BI - HOH

TpOJlb:t) o6pa6oT<lUIIOMo6u.\enpIlnn'l'OM IIIe'l'OP;O)1 CMexaHHzmponamroH rrpoIIoJII\Oii B 3 rrplI
eMaIl npy'nryIO'f.aIrme 3 pasa I\O'l'0pLIe,!J;aJIH 72 j 25 'l'/ra Iiopueii II 10 ,37 'l'/I'fl. 6eJIoI'o caxapa.
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CONTRIEUŢHLA CUNOAŞTEREAACTIVITAŢIIPOSTEMBRIONimE

A CITORVA SPECII DE TRICHOGRAMMA (Hym.)

V. CIOCHIA

Au torul ... prc:lintărezul tatele experieilţelor'reali:lateasllpra
potenţialului de parazitare alspecîi10r ;1'. cV(lneSCcllS,T. maidisşi

T. dendrolimi in condiţii de tempcraturi variabile, pediferjtc gazde
de subslitutic, constatînd că parazitarca gazdelor la 18---: 2o°C a
vnrjnt intre 82;7 % Şi 98,5 %, iar intre 12-18°C parazitarea a fost
m~llt mai redusă. In primde 24 ore ouăle de E. kiilmiella au fost
parazitate astfel: 82,76 % deeătrc T. elJanescens; iarouiik de
AntJlerea pern!li au fost parazitatedeT. epanesccns in proportie de
10%şi deT. maidis de 50%. Rcfcrindu-se la. PllilosQlllia ricini
ouălcau fost narazitate del'. dendrolimi, inproporţie de 8%, de
T. eIJanesccns de 24 % iar de 1'; maidis de 80%. Din ouiUe de
E. kithniclla s-a obtinut numai cite un adult pc cînd dineele de
.11. pernyi cite 8-115 adulţi de T. dendroliini, 16-89 adulţi de
T. elJancscensşi 5- 90 adulţi de T. maidis. Dintr-un ou de Ph. ricini
aueclozat 8-43 adulti de T. cnancscens iar 6~40 adulţideT.maidis.

în a 2..a generaţie T. dendrolimidillouă de :il..nlllerea pCrI/Ui au cclozat
1-10 adulţi/ou dill 61,!)% dilltreouă iar peste 10 adulţi/ou nUUlai
din 15 % din ouă. Ouăle de P/l~ riciniaufost parazitatc de către

T.maidisintr-un procent de5~22 iarnumănllde adulti cclozaţi

dilltr';'un ou a fOst de 1- 60. Timpul de eclozare al adulţilor de
Tricho{Jrammadin gazde a variat de: la 1'-20'. însă adulţii de
T.• dendrQlimi au cclozat din ouăle de ..A. pernlli in timp de 1'1 u_

3i37"~pe cincI din-ouăle de PIl.ridni intre~20"':"'-7'25'i.

Se evidentiază faptul că folosirea a 150000 Triehogrammc/hn
de sfeclă de zahăr a dat rezultate bune in condiţii de producţie,

reducind poplllaţjilede•. larvc defoliatoare eu 80 %. .. ..... ..'._
Autorulconclude că este posibilă creşterea dirijată a Tricho M

gramclor pc ouă dc::i..· pcrnyişiPh. ricini, fiind posibilă şi mai
uşoară mecanizarea tratamentelor' CU Trichogramma.

Cercetările noastre asupra Trichogramelor le-am Început Îu auul 1974,
prin realizarea unei crescătorii de Eplleslia kuehniclla ale cărei ouă le folosim
ca suport de parazitare (1 ; 2).

Dependenţa creşterii trichogramelorfaţăde. o gazdă de substituţie ridică

multiple probleme ;<de aceea realizareaouălorartificiale de către cercetătorii

din China reprezintă un imens progres În acest domeniu.
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E.k _ Eph/!slill.lmdwicllit
A.,p. ~ .:lIi.lherea pefnui
Ph.l" _Pliilos(lini{! fiCini

1) Puse Ia dispozilicde I.C.C.P.T.Funduka,prin ,amabilitatea tov. Dr. B:l rb u
seu.

2) Ptlsela.dispoziţlcde StaţIunea; CeIltralăde Serîeicultură prin amabilitatea tov.Dr:
Veronica Hcbcan.

Toate speciile de 1'ric1wgrama au parazitat ouăle de E. Iwehniella;
în pril11eIc<24 ore În proporţie de 82,76%' 1'r; evancsccns,pînăla 88,5%
(T. dcndrolimi), jar după 72 ore parazitarea ouălor s-a ridicat la 92,5%
(T. dcndrolimi) şi pînă la 98.5% (T. evnncscens). La ouăle de 11. pemyi datorită

grosimii corionuluiinpriluele 24 ore paraziturea a fost delO°/r) (T. evanescens),
pÎnăla50%l (T.maidis), iar după 72 ore a ajuns la 90% (1'. evanescens) şi

numai 70% la T.dcndrolimi. Se eontllrează astfel o capacitate foarte bună ele
p:1l'azitare a ou5lordeA. pernvide către T. cvancscens.

L Ph.ricini În 24 ore 1'.dcndrolimia parazitatnumai S°/r} din ouă pe
einJ1'.; maidis SO~!o' inr' T. ClJoncsccns 24°/0" C~pacitatea de parazi.ţarecste

eresculi[ după 72 ore la T. dcndrolimi (75%) ŞI T. euanescens (62%), iar la
T. maidis s-a menţinut acelaşi procent {tabelul 1).

IHcn-ponăm eăouăle de E. kllchniclla au fost proaspete pe cînd cele de
A. panvi .5i Plz. ricini erau depuse ele 30~GO zile, Însă păstrate la 3~ 4°C.
Exemplarele cleTrichogl'amaluateîn experienţă proveneau din ouă de E.
kuelmiella, insă pe ouăle deA,' pernlJ şi P/l. ricini Triclwgrama se afla in a doua
generaţie. Obţinerea unei parazitări foarte bllnes-a datorat şi faptului că in
dispozitivele de creştere s-au introdus suporturi cu ouă provenite de la dife
ritegazde În amestec, fiind izolate pe cartoanc diferite. S-'a observat faptul
că la prima generaţie toate speciile de Trichograma provenite dinE.lmehniella
au· manifestat o: reţinere faţă,"de.' noua gazdă ;' spre ',exemplu, 'T."mai dis a para
zitat ouăle de Ph. riciniînproporţ:iede 22,G%,iar T.dendrolimiÎn a dona
generaţiea parazitat ouăle deA. pcrnyi în proporţie de 31,5% (HJ83)~În cazul
schimbării gazdei la mai multe generaţii, în a cloua generaţie cOIlseeutivă

pe i1. pCI'nVi procentul de parazitare a Jost de 70%' deci observăm pllstrarea
Unor preferinţ:e pentru noua gazdă. De aceea, introducerea pentru parazitare
î,Il acelaşi dispozjtiv,amailn~dtorgazele duceJa formarea unor rase de Triclw
gramacu o capacitate m,arecle parazitare şi euo polifagie ridicaU\.

Remarcăm faptnLcă pe ouăle de E.lwehnÎella s-a observatul1mai cîte
o 1'richo[Jl'amc1,peeîn~peouăleele, il ..,pernlJi s~au observat ele la 1 la 32 fe
melc; ,aceea~i"remarcă,•.fiind valabilăşi"pentrtl"Plz. ricini.

DEZVOLl1ARE

Există·o clependenţlt".a dezvoltării, durata acesteia, indiferent de gazdă,

fiind invers proporlionnlă Cll temperatura medie dinpcrioaela respectivă.

Pentru obpncrea unor Tase ClI potenţialridicat de parazitare latempe':'
raturi suh20

D
Cam folosit întimpuldezvoltăriilarvaremediimiei de tempe

ratură; cu; diverse variaţii, 'asemănătoare cu cele din natură. în acest sens s-a
observat:că oimportunţă deosebită, pentru a avea un procent mare de ouă

parazitate", "îl constituic,.'tcmperatura,,' optimă din perioada "paTuzitării, 'astfel
că în perioada de'parazitare-(L18 <ore) a ouălordeE; Iwe1zniellas-au creat
eondiJ:ii de lS~20DC, iar după aceea s-'a ihtrodllsunIol,de ouă lao temperatură

variabilă de Jl,3~J:l:C eu.o umiditate relativă de peste 40%. în astfel de
condiţii, o geueraţie de adulţi s,a obţinut la 30 ~33 zile şi respectiv 9 - 11 zile
la temperaluri l'ielicate(tabelul 2).

pnl'nzitale
Nr.7.i1cde
dezvQltare re U OI

Obscr~Specia orc
mc(!ia .0 va,jii

, E.li:. IA.p. j·.,PILl'. ·E.k. I ~\]J. l·ril.J"

Tricllogramma
i9,U ·19dcndrolimi 24 88,5 :ili 8 13 20 15

72 92,5 70 75 1:3 20 15 HI,G ,19

Tric/zogramma 24 87,1 50 80 1~ 20 15 10,6 40
nia.idis 72 97,7 86 80 13 20 15 18,6 ·10

Tl'icJlOgramma 24 82,7 10 24 13 20 15 18,G 40
evancsccns 72 ,98,5 00 62 13 20 15 19,6 49

Ca suport de parazitare s-au utilizat periodic ouiile de Oslrinia nubilalis 1)

crescută pe mediu artificial, Anlherea pernyişi PhUosamia ricini 2) crescute
pe medii naturale în condiţii dirijate. Suşele de Trichogramma dendroli11li
au avut pentru parazitare şi ouă de .J.llameslra brassicae şi Proloparce convolvuli.

La Braşov se lucrează cu: Tricho[Jramma dcndrolimi (snşc autohtonă şi

franceză) Trichogl'amma maidis (suşe franceză) şi Trichogramma evanescens
(suşediu IL F. Germania).

CreşterHcs-aufăcutîneprubcteşiÎn (lispozitive maricie; creştere de unde
s-a folosit material pentru lansări în cultura de sfeclă.

Temperaturile au variat intre 11 şi 21o C, cu o fotoperioadă de 16 ore
şi umiditate relativă de 35~49{10' Păstrarea de lungă durată a ouălor para
zitates-a făcut la 3°C.

PARAZITARE - Preferiuţa pentl'll !Iazd,'
Speciile de 1'l'icllOgl'amma avute în experienţă s-au crescut pe Oll[l de

E. Iwchniella, iL pCl'nyi şi Ph. ricini îneercind să obţinem rase cu potenţial

ridicat de activitate Ia tcmpcraturi variahile.înacest sens s-a observat că

există o,relaţie directpr?p0l'ţionaIă intre temperat ură. şi activitatea a elnl ţilor,
astfel cătemperaturiIeîntre18şi 200,C!:J.llfavorIzato l),epuncl'c a pontei bună
iareelesub.J8°Cpinăla12cC audetenninfl.tsc~dcreaputerii de pontă pînii
1'196%. La o medie de 19,6°C cu o umiditate relativă de 49% parazilarea
ouălordeE.kuehniella,A.pernyişIPh.riciniavariatTIlult în functIe de specie
si.de dllrata cît a statÎlnpreunăcu' gazda (tabeJul",l);,pcrioacla ele dezvoltare
tHneL eqalălatoate speciile de 1'l'lc!lOgl'alna in funcţie de gazdă" respectiv
13 zile°înouăle cIeE. Imehniella,înouăle clePh. ricini 15 zile şi 20 zile in
A. pemyi.

Tabelul 1

Situuţia'pal'azifării '•• ouăloT lacîtevagazde, dcsllbstituţie, in timp de 24 ore şi 72 ore,
de către'diferite specii' de 'Trichogramma
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Tabelul 2

Situaţiuvarazitării ouălorde Ephestia 1euehniella.şi a duratei de dezvoltare
la citeva' specii de Trichogram-ma
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Tabelul 3

Variaţia numerică a -adulţilor de Trichogram.ma eclozaţi din diferite gazde*

Nr. ud. Ion gazdil

.. Parazitul cu gazda a stat 24 'ore şi 72 ore;

TOC medic
"' adul li

Nllmiirul de
Ţara de in pel"iouda " zile pf.dez;' Ob:>.

Specia cclozo.tiprovenienţă dc', dezvoltare voltiu'c

dcndrolimi Ro 11,3 86 33 TOC = 18~20

Ro 23,'1 92,6 11 in pcrloada

T.· dCJldrolimi F 12 60,3 34 parazitării

F 24,2 84;1 10 (,18 II)

T. maidis F 11,6 84,2 31
F 25 97,6 9

T. cvanesccns D 12 48,1 30
D 23,6 98;5 10

Specia

T. dwdrolimi

T. maidis

T. evanesccns

Ove

1
1
1
1
1
1

9-103
8-:--115
5~ 90

17- 84
16- 88
4i~ 89

.~

56
61,5
47
50,5
52
65

6-22
10~40

4~46

11-39
8~25

20-43

1<1
25
25
25
16,5
31,5

DUs.

TO= 19,6
în perioada de
dezvoltare

încazulllllor gazele noi ccs~au ;'oferitspeciilor de" Tric/zograma la tempe
ratura.medie de dezvoltare de 19,6°Cşio umiditate relativă·de 40 %. ogene~

ratie"deTriclzogr«mma din;ouădeE.kllell11icllas~aobţinutlaJ3 zile; din ouă de
pkricini la.l5zile, iar din ouă de.}'L pernyi după 20 zile (tabelull). In cazurile
OllălordeA.perngi pe cares-:-au observat mai multe femeIe de T. dendrolimi,
după 14 zile de la<paruzitare s-au găsit in interior 24·-106 exemplare de
preimago.

ECLOZARE

Eclozarea din .. gazdă. a .adulţilor de. Triclzograma va riaza .. m .. funcţie .. de
temperatură şiumiditate:~:ută în timp~tldezv~ltării, de con"tin.l.Itul de hrană
oferit de gazdă şi de poslbilItatea acesteIa de stlmulareacreşterll.

UIl1tdltatea şi temperâturadill perioada roaderiicorionuluigazdei în
vedereI eclozării pot decide adesea soarta noHor adulţi: S-a constatat o di
versitate numerică lU1re a Trichogramelor eclozate în. funcţie de gazdă.
Astfel, din ouăle de E. kuehniel/a s-a obţinutcîte Ull adult pe cind din cele
de A. pernyi numărul a variat în funcţie de specia de parazit; spre exemplu
la T. dendrolimi s-au obţinut S-115 ad.jou, la T. euanescens 16-S9 ad·lou
iar la T. maidis 5-90 ad.lou. La Ph. Ticinidin ouăle parazitate deT. euanescens
s'au obtinutS-43ad,lou, la cele parazitate de T.dendrolimi6-40 ael.lou
iarlaT,.maidis 4--,-46 ad.lou (tabelul 3).

,. Referitor la mortalitatea adulţilor în gazdă s-a remarcat că unii dintre
adulti nu pot roadecorionul oului murind în el. Astfel, la E. kClehniellas-au
O'ăsi-t 0,4 0/0 adulţi . de T; evanescensmorţi la loturile ce· au avut .• temperatura
h,edie de 16,S"Cîntimpul dezvoltării şi 9,9 % la laturile cu temperaturi in
timpul dezvoltării de 12,8'C. P~ măs,:ra scăd_erii temperaturii din perioada de
dezvoltare procentul demortahtatem gazda a crescut.

La T. dendrolimidin. ouale deA. pernyifiin.d îu n doua generaţie pe această

gazdă, cu o parazitare de 31,5%, s-au găsit rămaşi în ou înproporţie de 61,9%,
cîte 1-10 adulţi, iar peste 10 adulţi in 15% din ouă. Din ouăle'de Ph, ricini

parazitate de T. maidis au eclozat 5~22°k In interiorul gazdei s-au gasit
mOlţi 1-60 adulti. în majoritatea cazurilor orificiul de eclozare era existent
datorat adulţilor ce eclozează. Intr-un procent de 2-4°/0 s-au găsit ouă de
PII. ridnicu adulţi.de TricllOgrame in ele fără a avea orificiul de eclozare.

Realizarea unor rase cuposibilită'ţivitale mai mari în perioada de eclozare
va crea un avantaj pentl'uutilizarea ouălor deA. pernyi şi PII. ricini ca suport
de parazitare pentru Trichograma.

. Referitor la timpul necesarpentrueclozarea adulţilor de Tflc/zogramma
dmtr-un ou de r1. pernyi au eclozat 66 adulţi de T. dendrolimi în prima jumă

tate a 7:i~e~, î~3h16'50/l.Perioadanecesară ro~derIi corionului pentru reali
zarea onflcmhu de .eclozare a fost de. 1h20'. Intervalul. de timp de eclozare
d.in~re.i~(liv.iz}.a variat de la 20" la 14'., Media de timpllecesară eclozării

flecaruilndlvld a fost de 3'37". In cazul unei eclozări in perioada de mijloc
a zilei, eclozarea a 109 exemplare de T. dendrolimi a dnrat 2h01'45" reve~ind
pentru fiecare adult ca timp de eclozare 1'11".

Timpul de eclozare al uuuiadult de T, maidis dintr-un ou de Ph. ricini
a variat de la 20" Ia 7'25"~Există . însă o mare variabilitate în functie de
numărnl de adulţi existent Într-un ou gazdă şi de puterea vitală a ac~stora,
astfel:

25 adulţi au eclozat în 57' 45 adulţi au eclozat în 1h10'35"
26 adulţi au eclozat in 47'15" 39 adulţi au eclozat in 2h24'05"
36 adulţi au ec10zat în 1h40'45" 35 adulţi au ecIozat în 4h30'35"

LONGEVITATE)

Longevitatea adulţilor de Trichogramma studiaţi n-a depăşit 6 zile la
laturile fără hrană, fiind în funcţie şi de temperatura şi numărul gazdelor pe
care le-au avut pentru parazitare. Spre exemplu adulţii de T .. maidis, la o
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temperatură medie zilnic~ de 18°C, a_lI ,suJ;ravic{!uit f[ll~ă }l1:~n~ t)şi}~ir~ :upor~
de parazitaretilllp(!eo.zI78%, dupa.2 zlle6Llo,(lup" '1 zI!e.~l 10' "" dupa
6 toate .c;(cll1plarelc .. erau .IDoarte.

Capacitate foarte mare de parazitare au o.Vllt-o în primele 2Ll ore toate
speciile studiate.

ReferiucIu-ne la activitatea specii10r de T. dcndJ'olimi,. T~, mai dis şi T.
euanescens remarcăm faptul eăÎn experienţele de ci~np folosIte In comhQter~a
nochtidelorrlllio,qrapha [Jamma, .• AlamcstrG ,braS$ICaC, Ni. _SllClssa, . Scolw
exclamationis, S~fpsîlo~17' J1gro!iş.sp" <~!Il~na veln~'.l,~ ş~a.~ al.c c~rOl~ Iarvc.slefo
liază sfecla de zahăr III RomanIa, prm ;,lnunc1aţll. PCUOdlCC ..llltI~O car:LItate
de _150 000 __ Trichogramejlm,. i s:-:aob}iullt: o. ;pro~ccţJey. CUlt~l rlln:ult,ll~! toare.

Lansările făcute la 7 zlle dupa ap1Jcarea)pseetlcldllh~I~D.~CI~(O,2D.l/ha)
şi Dursban (1 lJha) n~an avut un efect deosebit asupra capa.cltal-1I d~ parazlta re,
deoarece stropiriles~au făcut numaLpe suprafaţa superIoara afnIllZel?r de
sfeClă.
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CONTRJBUTIONS CONCERNANT LA CONNAISSANCE DE L'ACTIVITE
POSTEMBRYONNAIRE DES QUELQUES ESPECES DE TRICHOGRAMMA (HYi\1.)

pEntulwel'cparasited ,as itfolIows: 10%. by:T ..·cvanCSCCIlS and50 %h~y: T •• maidis. As for thc
Pggs, ofP/tilosDmia .. ricin!:,> theywerc parasitcelinapfop,ortion of. 8 %T. dendrqlirni.: 24%by
Ţ.emmesceJlS.and. 80 % by T. :maidis•..Jllst ooc ad l1lt was obtaincd frl~lŢl tlIe rggs of E. kiihnielfa,
but 8~J1ăT,.dendl'o{imi·. adl1lts;16~. an .T., cvallcesep.IJ~·adllllş;apd.5~,90 T-:. maidis ,adlllts,
from the egg~. of: A·.rernI1i.One egg ·of .[J11. riciniec1otor,dS:c- 43.T. !"vilnesr.cns adllHsand 6- 40
I.maidisadults.· In thu 2n(!. generation,;T.denrlrolrmi from ,Aniherea pemuieggstl;'Jqsrd.l ~,.1 O
adults/egg inn propDrtionoL 6Ln%eggs undq\'cr 1()adults/cgg)nuproportionofonly 15%
eggs. Theeggs of ['11. riciniweruparasitedby. T, maidisin apercentage of5~ 22; aud theI)ul11"
bel' of adults .eclosed.Qut of Oile .·cggwas 1,7' 60;'The ·ccJosing ..,Ume of Tricl/Ogramma.aellllts
from hosLs rangcd b~t'Yeen·1~--,-: 20'. ,But .. T;. denrlrolimi .. adultseclosedol1t of ..A. pCl'llyi '. eggs .... in
1'11"-:- 3'37", and.outof Ph.ricini cggs in 20('7' 7'25" .

Thl';faet is' pointedoutthat :ilIe. USI: of .'150,000 Tricllogrammd/ha in sugar hl'ei crop;
yie ldtdgoodresults under ·production ··.eonditions, I'edncingthe popuJations'of.(xfoliritiug ,Iar ac
by·'SO·%.

Thc mithm;' coricludes tlmt lhcsur-eYiIlg gro,~'tl1 of t;ic!wgiammdis ·possibll;6pA,.pCl'llT;!
amI PII. ricini Cgg5 ; the mechanization of l'richo{Jramn,1U treull11cnls is aIso possibJe and 1Uuch
casj.cr;
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Resume

L'auteur p'rc~cnteles.rdsulta ts •. concernantl('~-~;pericne(s real isees stirJe pot ri~ti(' 1. 'parasi tai re
des cspcccs T. evanescens, T. maidis,· el T. dC11flrDHni; dans lescollclitions ':ariablrs de tcmpf'l'a~

ture, sur differellts amphytrions de sl.lbstition, cOllstalantque le parasitage drs amphytl'10Us
;'1 18~2noC a dHIere cntre 82,7% el 98,5%,tandisqup enlrc12-18°C le parasitagl' a ele plus
diminuc. Dans les pr~nl(k~s 2.4h~ltr~s. lcs o!ufs de E. kiihnicll{{Qnt ete pll'asites 82,7) % par
1\ CIUlnescenS et·cellcs d'A_nlheI'Cllperll!! ont etc parnsite;;pal',I,.cvawscens ţOO% el pal'T.·mrrfelis
50%. En·. c:: qui· C()I1'-·:(~l'nephilo,>amia.ricini,d!s .. o!ufsont61e p:lÎ'asl tes ,pal' T •.. denclrollIli .8[~;
T.CVll/lBSCem 24% et T ... m:l!'lis. 8:'>%. J),u1s )eso::~lfs. de .11.kiillJliella.,csLobtcnn s~uJelll!.mtun

adulte, tandis qu ~d'1l1 12s omrsd~A~ p~rn't Se:-:115.ad'Jlt(~s,. ~\T.deII'lr:olllli,t6~89adu 1les
~\T. CIJUllilSCCilS. eL5 ---c: 9 J ,ad;lltcS:l T:m1t liS.<D.lIIS 1111.0)ul' d ~ Ph, ricini ont eclose{3~43. adult.C's
deT~cllall'2(,cemet ne:-: 4) adnllcs d:~:T. i1ul,E:;.pau, Jo.·2-em! g1n~rationd·,~Ţ;ddndrolimL
danslesoettÎsdJ A. P:;TH1l ont eclosul-:-10 udllltesl()p~f.(b·ns61, 9% d::s lesoeurs,cL outrc
10 adulte.':ijocl1l' seulelllJnt Cb.ll.~ 15%cI::SOCllfs.L::s. OJ.uIs di.', PII. ricirlÎ ont. Cte .. pa·ra~itcs Wlr
Ţ.l1utldi,5 5~22%et IcnJmj)l~c:c1~sad(lttcsAcJ;JSC5 'c1'luS lIU o::uf a .. etel:c-6D. Le t(,lllP~ ~'cel()sion

dusueitilles d2Ţric1l;Jgwrn'11:Id:u13ainphytriQI1a-udiff6re de J'.\ 20'" L(~s~duJtesde'T .•. dendl'olllli
ontecloş6dans Ic,,~)euÎsd,~A. prcrnY,cn .1'1l"~ 3(37", Otandis.quc dans les .. ocufs'dc Pl!~,ricilli;

entre20"et 7'25". ..' .'. •.
bn nl.ct el1 e:videnec:quc l'.el1~ploL dc }50 OOOTrichog~Wnm{'s/hadebettcra\"easucrea

dolUle de bons r6sullats dans les conditions:du production, diminuant les populutions deslul'; -es
dCfohateures par BO %. L'autcur eonclu~ qII'iLestpossiblcl'clc\:agc dil'igedeTl'ichogrammcs
surlcs nCllfs .deA_. perny et P1l; riGinl;ctantp:JssibIcs cl' plus (aenes los .tt:ait9Plrnls mecanisc.ş

avcc. Tricllo[Jfamma.

CONTRJBUTION TO TI-lE KNO\VLEDGE OF TI-JE 'POST-EMBRYONAL
ACTlVITY ON SONIE TRICHOGRflMMA SPECIES (HYM.)

Sumnwry

The anthor presents the results of tbc experilllent!! aehicved on lhe parasitic potential
of the spcciesT.elJallescC11s, T .. llwidisand T. dcndrolimi,. undeI' "oariablc temperat~re
conditions on,diffcrcntsllbstihition hosts: hestates thatat 18~ 20 C, . the h.osts/ara
sitingdcg;ec.l'ungcd; bctween 82;7%and 9S.5 %, and at 12~ 18°C tlIe PfarasEitlngl ,:/cfFr1,/'c

D ..... :t·] f· t "4· ],onrs ilIe e,ţgs o '. tu lnlC awas eonsiderably lower. ul'lng te lrs ... ... ... . ' ... '=' ..... !
Wcre parasited·in a proportion oC···S2.76%· by ·T.···ellanescens; ·thc cggs of···Anllerea

BEITR;'\GE ZUR ERKENNUNG DER POSTEMBRYON;iREN TATJGKEIT
EINIGER TRIGHOGR,lMMrl- (HYM.) ARTEN

ZusaJnmenfassung

D~r Verfa!!ser tcilt'dic RCSllltatcderVersliclle mit dic l:wecks :Studn~i·('tlsde;sParasilic:'

riJ1l~;;p:JtenUalder:T,elJan~5Cef)..~, T;; m,âdis <nnd T;'dendl'OUnli~.,Arte.ll llllter: vcrsclii Nkuell
TempJl'U turb ,d i ngun r:; .'.,n U11~ [lUI. versehiedcncn Suhstituti onsgnstl?n'lnzen,du~chgLCfi.ihrt,wurdl'Il
wob~i restg,~siu1lt wl~rcb, dass dic -Parasitierung .der GiIstpflanZCl~;~ei·eil1~r·T,}mp~'r~,tlJr.'(J,l,~

12 - Lucr.'\ri şWnţ-ifice ~ sfecHi şI zah.ăr, voI. XD.r - cd, 154
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18~20°Czwischen82;7% nnd 98,5 % sch~ankte und bel 12-":' 18°C dic Parasitierung stark
vcrmjndcrtwar;· In den crsten 24Stundenwarcn dic E. kUhniella Eier-wie folgt parasi tiert:
82.76% vOll T;cvnnesccTIs. jedach dieAntllerellpern!Ji-Eicrwaren von T. evanescensum 10%
parasi tieri undvon· T. maidisurn50%. MIt Hinsicht aufPhilosamia Ticlni warcn dic Eiervon
T. dendrolimi um 8 % parasi tiert~vonT. euaneSCCtlS um24 % und youT. maidis um 80 %. Aus
den E.I(ilhniella-Eiern schllipfte'nur· je ciu erwachscner· SchădUng,wăhrcnd·nul' denjenigen
van k pern!/Î je8:...;..115 erwachsenc T. dendrolimi, 16~8gerwachsene T. evanescens und 5":""90
erwachescneT. maidis, entstanden.. Aus .einem PIi: . ricini-Ei schliipften 8- 43 crwachsene
T; evanescens und 6'- 40 erwa.chsene T. maidis. In der 7.Weiten T. dendrolimigeneration ans
'Anflierea pernyl-Eiern schlupftcn 1-10 crwachseneSchfi.dlingcjEi uns 61,9 % der Eier und liber
10 crwachsene SchădUngejEiaus nur 15 %. der Bier. Dtc PIi; ricini-Eier warcnvon T.maidis
parasitiert incinem Protentsatz von5'-22,und dieAnzahl dererwachsenen SehiidIinge dic
aus ,einem .Ei entschlilpften war1~·60;,Die.· Entschlupfungsdauer' dcr .. crwachscncn TricllOgramma
schwankte zwischen 1'- 20'. Die crwachsencn T. ·dendrnlimi schliipften jedoch aus den A. pern:fi~·

Eiern in ciner Zeitspann{l vonl '11"-3'37", hingcgen aus den PIi. ricini-Eiern zWischen
20"-7'25".

Eswird hervorgehoben,dassdie Anwenduug von 150.000 Trichogrammen/ha bei Zucker..
ruben in Prodnlctionsbcdingungcn gute Resultateerzielt hat, wobei dicBlattlarvenpopulation
um 80 % vcrmindcrt wurde.

Der Autor zicht die:Schlussfolge.rung .dass die dirigierl'e Zucht von Trichogramma au!
A.pernviundPIi.ricini~EiernmfigIich. ist.·· da dic. Behandlungen .mit·Trichogramma auf mecha
nisicrter \Veise leichtcr durchgefiihrt werden konnen.

BR~A~ B M3YQEHME rrOCT9MBPMOHA~bHOn AEHTE~bHOCTM

, HEROTOPblX BH~OB TRICHOGRllMM.1 (HYM.)

Pealo•.ve

:A:BT()p;Ilpe]l;dl'a1JJUIeTp~ay,jJhTaTl,Irrponep;eHHblX onblŢOB,HacaIO~HXCJI IloTeaguaJlU
IIaPa.3IITupoBaHIlH .TIUA?B .T.cvanescens, .. 1'. maidis .. li .T. dendrolimi .. TI .. yCJIOTIIIflX JWJIe6J1fI~
llU!XCJ'I Tel\IIIepaTypuu puaHbIx.·xo3HeBux .auMeHeHlIJl, IwncTaTupyn, qTO rrupa3IiTuponu
HHeX03iIeB npu18'"'-20°CMeIIHeTCH oTŞ2,7% )J;O 98,~l%aIIpu 12'"'-18°G napaaUTUpo
Ba.IUleeOHpaTHJIOCb eme Dom,ure 13 IIepBbIe24 ~IacanUD;a E. kiilmiella ObIJIHIIapU3UTII
ponaIIRTal{l!1\1 oopuaOM: 82,7B%T~· eIJaneScens,. a HaD;a. rlnthereapcrnyi 6LIJIH. rrupoaliTll
pOBaHhI ... Ţ~ ·.ellanesccJls· n 'uponopgI'II110 % u ·T... maidis 50 %. ·B ,cJIy~rae. Philosamia ·ricini
fllIn;U,6bIJlli napa3UTHpoB3UbI 7'; dlmdroUmiB nponopl\nn 8%, 1". evanescens 2[1 %1 a
!'l11aldis 80 %: H3 nun; E., kii!1tlfella 6bIJIOIlOJIY~IenOToJIbROrro O]J;FIoMyn3pOCJIOMY aR3ef,i
IIJIfiPY, "B TO.·13pel\lHRaRH3. flIU!;.··.A.•. pernyi .IlO 8'"'-115 BapOCJIbIX aWJCMIlJIrrpOB ·T. ·dendro
Umi . ilO" 16'"'-89 :R3pOCJIbIX 3R3CJ\UIJI,''!POB T. ellanescens' II· 5-90 DapOCJIbIXOI-\<Jel'l1IIJIHpou

T. IJlaidis.)13 oJJ;IIQroHtlLVlPh. ric:niUWJlyIIlIJIQCb 8~43 TIapOCJlbIX,'lIi8Bl\lIIJIJlpOn

T.e/JanescensH6~40 BapOCJILIX ,BH3e~II,n~po.n < T. J T1 aiclis. .BOJ;lŢOPOM ;ITOlWJICRIIU

T. dendrolimi 113 mIII; Analerea pernyiUbIJIynu;Iocb 0'1' O,lJ;HOrO p;010 BBpOCJIbIX ,)J{3eMIIJIR:-:

pOH/fIl1:.QO un 61,9 % flllU;,· a· CBbIllIB •• 10 BBpOCJIbIX 'OHBeMIIJIfIpOBHa RUn;O TOJlbHQ ··'1'Io, 15 %
fIUI!; . .fIHl\a PI1. riâni OLiIJIIi IlapUBJiTIIpo:oaHbI T. maidis n I1po:u;eHTo5~22,a qIICJIO

BbIJIyIIHDIllHXCfI cm3el\UIJIflpOn }Ia HtiU;O 6bIJIO 1-60. BPOMH BLIJlyJIJIHnaHHH 3R3eilll1JIfIpOD

Tric]lOgrI11T1m,aHuxo3fIenax. KDJIJ6aJIOCb. DT .;1 ]J;020MHH. ·Ho. DJmer.nIJlHpbl ..• T. dendrQlimi
BbIJIynmmamICb H3 HIIl,A. punyi fi 'Te~Iel-me 1'11"~3'3?" a 118 JInD; P/l. ricini

OT 20/~?'25".

OnIe~ra.eTCJl, tITO TIpII lICIIOJI~B01KHUUIII. II~,OHBBQ]J;CTne 150 000 iJiWel\UIJIHpOU

Tricl10gramma Ha ra caxapHoH CBCH:rHJ TIOJIy'IlIJUICb xoponmo peayJIbTaTbI. l1onyJHIl.l;II11

JIIlqUlIOH, ;n;eiîcTnylOllJ;IIX Haonap;eHlie JIHCTbenCOKpaTllJIHCb Ha 80 %.
AUTOP" ... BLIBO]J;IiT. aaHJIIOtIeIIUe, .. 'ITO , n03MDiI\HO HaIIpmmeHHoepaaMOOiIWlllfe .Tri

cliogramC1 1Ia fIHgax.A.pcrnyi Il Plz. ricinin BUAY rry'IlUe1i 1I6oJIoeJIerIw1:iMexuuHaaU;UH
o6pa6oTOi\ C TridlOgrc{111111C1'

ROLUL FEROMONULUI SEXUAL DE SINTEZA ..ATRAGAM"
IN LIMITAREA ARTIFICIALA. ,A POPULAŢIILOR LEPIDOPTERULUI

AUTOGRAPHAGAMMA L.'

V. CIOCHIA, 1. GI{IZDAVU, 1. OPREANU, HlLKE ClUPE, LUCIA G1NSCÂ

Pe baza expcrirnentărilorceR-au făcut la 6 \'uriantealc fero~

1110nu111i .sexual-- de· siIlteză _Atragain", ·realîzat·· la··tluj~Nap6că,
au selecHonat. varianta a II-a care a dovedit o capacitateJourtc
bună de ·atra~ere a· mascuIilor lepidopterului-noctuid A.· ga mma şi,

deasemenea,osclectî\'itatc foarte bună.

Bazaţi petnomelile impregnate cu. componentele .. yariantei
a II-a (Z-7-dodcceni1 acctat9qO tlg + E-7-dodecenil acetat 100 gg)
s~att experimentat capcane cu ad.pziv Şi cu npă (fig. 1) obtinîndu-se
curbe de. zbor reprezentative (fig. 2-5) in condlţiilc.,c1imatice·'alt>
anilor·1981-l982 şi· ·1983.Cli· .ujutorul •. acestor .. capcane '.. s':â ." ajum.
la concluzia că zborul. masculîlor:de .4-•.gamma a .·.inceput in· prÎmel~
zile ale .. lunîiiunie,. dur ind phlă.in.·octombrie .. datorit~ suprapunerilor
de .... generaţii autohtone .. cu populatii .•... migratoare ... Zborul.· esti' al
s-a desfăşurat in iunie-iulie, iar crl autumnal a durat din august
pină la inceputul lunii septembrie. Bazaţi pe capturările realizate,
autorii admitpărereaci'iaceastă specie este migratoare. AutoriI
recomandă utilizarea acestor capcane feromonalc pentru rcduccrl'u
populaţiilorprin instalarea a 4 capcuncjhu,la o distanţă de minimum
60 In. intrc,ele.Pentruo.·bună funeţîonure.se recomandă.cu mo
melilc fcromonale să fie Înlocuitc lama:ximmn' 30ziIc, refnnoindu-sc
adezivul şi· complcti.ndu-sc apa·· cu5 gdetcrgentjL

MomelileJermonalc pot ii utilizate în toateculturileugricole
pentru limitur~a.populaţiilor deA .. gamma, cit şi pentru supra've
gherea culturilor. Momclilese pot procura prin Institutul de Chimie-=--
Cluj~Napoca.

în ultimele decenii.cercetările asupra ;ITlediatorilor ehimiciaucăpătat
un aspect aplicativ, evidenţiindu-s~inmod deosebit feromonii sexuali. Cerce
tările in ţara .. noastră asupra feromonilor sexuali. se ,intreprind .. la .Institutul
de Chimie din Cluj-Napoea. Testarea substanţelor feromonale pentru atra
gerea masellliIor de Aulograplw gamma L.~Call început în 1979, realîz.îndll-se
prin experimentări de cimp selecţionarea ,celei .mai bune variante cu o putere
dc atragere mare pe o. perioadă îndelungată.

METODA ŞI TEHNICA DE LUCRU

Pentru atragerea masculilor de A.gammain vederea stabilirii dinamicii
populaţiilors· au utilîzatdopuride cauciuc. (0 19 mm) impregnatecuunamestec
de Z-7-dodecenil acetat (Z-7-DDA), E-7-dodecenil aeetat (E-7-DDA) şi

•. Lucrarea· a fost preientată la a II~a·· Conferinţă de Ecologie(Sipiu 198'1) .
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Z-7-dodecenol (Z-7-DDO) in diferite proporţ,ii realizindu-se 6 variaute (2; 3)
in vedereastabîlirii celei mai eficiente, astfel:

,.,.. ,..... "- ., ..... , .... ",-:'"

"lV[b'I11ţYil~'S-::1U1'{11~tai;atpe2tjpuri;'d'~cape_ane;,cl1adeziv şi cu apă (fig. 1).
Capcanele au fost iustalate in"c!iferite culturi (S.C.P.C.S.Z. - Braşov - st'eclii
de zahăr; LA: "P. Groza" Cluj-NalJOc'a, liva(lă'; S.C.A. Tun!a, C.A.P. - Sim
pgţ~:u,;:;~'B~'aşo\T - )~gţlll1P),'b4,zîI1clH;ne ... :pe:-;.ra·ptllt;C·rt larvelc acestei specii
sint polifage: - '

O~servaţii ~su~ra,. ,ca'PtuI·ă;r1lor,s,c.~ll ,f~Cllt) zil~ie;sall peria dic! notindll-se
~l1ll1ăi·ti.l;d~ flutlIFi"captliTfiti ,Î'!l\;eder~~"Te~lizări.i_ilpciicurbc de zbor şi îndc
părtîndu~s~.de'p;e!:<l;~~~hr:ll1~işC\llii.. M9111e,a,1~ s;a','"şy,hirrţpat Ia 15 zile şi 30 zile.
Cnp.canţleall fostjns.talate ,din m:li-Rină în :şl.':pteUlbrie.

Fig, 1 - Schiţa capcanelor echipâteeu momeli feromonale în vederea testării fero-
mOD-ului sQxual "ATRAGAM" :

P:-,-=Co;pcană Cll adeziv din material plastic ; B,"",seCţiunejJrinCap(hin1:i;'d=C~pcană din lemn
ş: folIe J?VC transparenta (St) , D=Sect\une prin capean[\; :E:=C:ap-cană:cu:ap[1 coniecţionată
dm bUtSH de material plastic; F=Sectiune printr-o capcană cu ap{l-' de '1 m2 G=Capcană
ca adeZIV pentru culturile de cimp (Orjg.). n.=npă+detergent 5 g!l; Ad.=placă cu adeziv;
N=m0:T!ea!H î~rr7g)1atrl <;u Atra.gam ; S,::Pl~că super!oarii.; Si=s~portul inţerîor al capcanei
CU3deziV , St_foIle PVC ; t=bazm cu apa dm tabhl zLUcata ; T=tlje de susţmere ale capcanei

(Otig,)

100 100
25"0
150 100
100 150

~g ,1 E - 7~DDA j~, ~'i I z - ,'-DDO în i'"

'J' '

1000
000
800
750
750
750

I"? 7-DDA

v,
V,
V,
V4

Vs
V,

FăcÎIi'd'\?;:,eO#Ipâ'râ.fic în:h~~:':eel~6"\Tal'ial~te; ,1i.Iţriu,qrept etalon captur5rilc
deliicapcana'lumiu,eas.u; ain constatat că:lltrmărul"InGdiumaxim de maseuU
captllr~ţi:îlr'~ondiţiil~,~nului1~81:s-a:'Te~lizatla.vaTial,ltaa 1I-a (456'6' ieapcană
la CItij şi 73cl'cl'/capcauă la Braşov) şÎ val'i,anta a IV-a (:32cl'cl'/capcanăla Cluj
şi31d'6'/d.pcaiiăTa Braşov) în perioada 1 ht"nie71is~p',tq~nbric. Situa'ţia aproape
similară am avut şi in condiţiile elimatice ale anului 1983 cînd la Cluj In
":~~'iftHţa' ~,} I:~,~:s~,a)-l. C~R'ţH n\4'~7~ 56?/~,Ipeqn~" i<~Fil~",B, ~'~şov,7<1,7,5 d'0/c~pca nrl
iJi JiI:l1p:,:p:e,; la V? t~iaI1~a "'~ I)T,7,l1,:,.?-;a II ;W~p'.t~l r~tBG66/ c~pea ufi, 'a :.. ~jiîj. LU,c,elc;
lalte .-vri,l'i;;u}te' ~aPtVrrrIIe,. inl ~l{fQsf ,S~InIlificatiye.. .•..~..., ..•. ...... : ': ..,. .':.'. '
"' .. '{cşiil

J

c1.ijri '~';J~hWJJ,f~1it~ţne.rh;al"ţci,])\lp.~~c 'atrh~c:re'al,eyaI;ţ~nteia. I1:01
aJ;IlcxVI1S Gxp.er;(entete,.dccimr)'eq .a'c~a.sHl".îrl"yţ(J~rca ,:re(tIizării ypei curlJc
~~.... '~p Jqr, a:) ep~<;lppt.~~ul\~i,','A":'.'g/l?n/f}fl'? ",,$ i'i ,·.î.~"'.a,.ce}<}şA ,iJill1P" ',i~ e~lt'rtl '.reducqrea
popiilaţiiloracesttiia'sub 'prilg<l:d',eCp-n0miy'.~le:gfiVRfti;~,I1+,n,p-er,io~da' f9Şl,~~l9Ş,3
s~au realizat cu ajutorulvariantei"n: II-a' curbe "tre "zlTol;alemascnlilor' in con
diţiilede la Braşo\'şiCI}lj~N~poca(qg.. 2,.3; 4 şi5)pe}J<1za captUrfirilor în
capcanele cu adeziv; ş'i 'apă,' astfer:; 'in' -120 zile (VrLIX) la Bra)ov (1 \182)
s-au.capturat 2 ?g7~c3''pe o suprafaţă de 4.h~desfecl{lde ?ahăr ClI ajutorul
â'l"5 capca:ne:cll '. adeziv,'revcIlinc1:199,8 i8o/capc~ntl.: 1n ca'(h:u:l'altor,v~l:ja nte
de: lnc~rc;are""u:po'sibilităţilbr'de' r~d~~cerea. 'popu1aţiH or's~â tI ,instalât;nII ma i
2'capcariefha"ohţinîndu~se' 'o ,medic 'de i269/566'!cap.carm Clla deziv; iarÎnc.azuI
a3 capcane/ha me:1ia pe capcan[la fost de 23f)66'/capcană cu adeziv; lntr-o
capcană cu apă de 1 ,ro' s-au caŢJturat jn 11O,zilc \176cl'6', ieşind ,astfeL în evi-
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denţă posibilitatea utilizării in practică a capcanelor cn apă + detergent
în zonele de cultură În care media zilnică a temperaturilor nu depăşeşte 18°C.
pentru a se evita evaporările rapide ale apci din capcană. La sfîrşitul lui mai
1983 insta1Îlldu-se 12 capcane cu adeziV/lI ha de sfeclă ele zahăr s-au capturat
în 120 zile 1259cl'cl' revenind astfel 105,75 cl'cl'/capcană, iar iutr-o capcană

cu apă de 1 m', În cnltnra de legume la Braşov, s-au capturat 283cl'cl'.
Analizînd ,situaţia capturărilor indiferent de tipul ele capcană utilizat,

ohservăm că zborul lui il. gamma aare loc de la sfirşitul lllimai, primele zile
ale lui iunie pînă în octombrie, iar maximele de zbor au variat în funcţie de
ani, astfel: în 1981 la Cluj a fost din 29.V1-10.VII, apogeul fiind între 1 şi

3.VII. urmînd apoi un alt zbor, însă mai redus, Între 13 şi 20.VII; zborurile
maxime au fost anticipate de temperaturi medii luari variind de la 16,8 Ia
22,8'C.

Iu 1982 capturarea mascnlîlor cl'cl' ,-a realizat Începînd cu primele zile
ale lui iunie, maximelede. zbor Ia Cluj fiind între 30.VI~9.Vn, iar apogeul
intre 2 şi 5.VII. Perioada de zbor maxim estival fiind între 14.VI şi 30.VII
cînd temperatura medie a oscilat foarte mult de la 14,'1 pină la 23,7'C.
La Braşov observăm uu zbor intre 11 şi 18 VI 1982; 21- 30 VI cu o maxi
mă de zbor Între 25 şi 30.VI şi 25-3l.VII.1982. Remarcăm faptul că tem
peraturamedie zilnică a varîat între 15,8~19,6°C, iar maximele de la 14,8
la 29,2°C. Zilele foarte călduroase au anticipat maxime ca şi în cazurile
anterioare.

Referindu-ne la zborul din 1983 de la Cluj observ'ull o amplitudine esti
vală a acestuia între 15.VI-15.VlI cu o maximă de zbor intre 5-15.VII,
(TOC medie zilnică : 17,2~22,iar la Braşov maxim-a de zbor a fost Între
10-20.Vl cu temperaturi medii ce au variat Între 13,9-16,l'C, iar maximele
au atins 26,O°C.

Considerînd această specie Între lepidopterelemigratoare, observi'imcă

treceriledetoamnăspre sudul continentului în 1981 au început în a 2-a de
cadă a lui august (Cluj) ÎntinzÎnclu-se pînă În 1l.IX, avînd maxima de zbor
intre 25.VIII-2.IX (rC medie zilnică: 9,3-17,4), iar În 1982 maxima
de zbor a fost între 25.VIII-3.IX, cu toate că zborul de toamnă a durat
de la 18.VIII-22.IX (rC medie zilnică. oscilînd. între 15,2-17,6). La
Braşov perioada de zbor a fost din 7.VIlIpină În 30.IX cu o maximă de zbor
iutre 15-25.VIII iar a 2-a Între 8-"-15.IX şi a3-a intre 23-"-25.IX 1982
cînd temperatura medie zilnică a oscila.Lîntre 14-18,6°C, maximele ajungînd
pînă la 29,5'C (8.IX). In 1983 zborul de toamnă a durat în zona Cluj din
21-31.VIII avind maxima între 18-24.VIII(T'C medie zilnică : 17,8-20,3).
Pe cînd la Braşov observăm o continuare a zborului egti\~arîn cel autumnal
avînd maxima intre 28.VII-15,VIII, apogeul fiind între 3-5.VIII, apoi
urmează ·... pînă la sfîrşitul lui septembrie ..capturări permanente Însă reduse
numeric, (rCmedie a variat intre 13,3-20,8 iar maxima a atins 31.7).

S~a observatcă în perioadele de treceri există oscilaţii mari de tempera
tură de IazUri noapte. fapt ce determină o activitat~deosebită a acestei specii;
de fapt zonele din nordul Africii unde ierneazăaeeastă specie au astfel de
osciIaţii de temperatură.

Regimul de precipitaţii moderat, cu intermitente, crează,cQndiţiide zbor
optime pentru A, gamma.

BIBLIOGRAFIE

1. Ci o ehi a .... V.·: .. Gombaterea biorogiciî a dăunătorilor,vcrigăesen{iaIă a schemelor .. de protectie
in{egraIăcragrocc()sfstemclor, Curs,. Institutul Agronomie "Dr. p.Grozn", Gluj-
Napocn, 1983. . . . . •... •.. • . '

2. Ci 11 P e, H i 1 li: c,. O p rea n1., Hod o Ş an F.: •Procedeu de preparare fi acelatulm
de E-7-dodecellil, Brevet R.· S. România (O.S.I.i\'1.), nr. 84 '137}5.03.1984;Bucu
rcşli, 1984.

~l. Ci 11 pc H i 1!te, Opre an 1., H n d o şa n F. : Procedeu de preparare a acetatului de
Z-?;.dodcl'enil, Brevet R. S.Romllnia(O.S~LrvI.),nr.84 437/4.04.1984; Bucureşti,

1984.
'L G 11 i z d a v u 1., Tom es c 11 N., Opr c a n 1., 1983 - Feromonii insectelor "pesticidc" din

a 111-agenera(ie, Ed. Dacia,Cluj:-Napoca.
(l).Laboratorul dc·Entom010gle şi Combatcrc·BiologicăS.C.P.C.S.Z.~Braşov,str.Fundă~

turii, TIr. 2.
(2) Laboratorul de Entomologic, Fac. de Horticultură,lnstitutul Agrollomic "Dr. P. Groza",

Cluj-NapQcu.
(3) Jnstillltui de.· Chimic, .Cluj-Napoca, str.Plutinde, nr..• 30, Cluj-Napocu..

ROLEOF ATHAGAM" SYNTHETIC SEX PHEROMON,E INAHTIFICIALLY
LIMlTING THE POPULATIONS 01' AUTOGRAPHrl GAJ'IMA L.

Summary

Onthe hasis of theexperimcnts ·carrie(l out with6 variulltsof "Atragam'"synthetic seX
phcromonc, obtained. at·.Clu,i'-Napoca, .. t11c .. allthors .selccted ·the 2nd variant,. which pro\'cd a
verygood capacityo[uttraRting themalcsofA.>gamma night ~epidoptera, ~s wcIl us avery
hlgh seleelivity.

Adhcs!vc andwaler traps {fig. 1) wcrc expcrimented usinglurcs with the2nl1 "nriant
componcnts (Z-7-dodcccnii ucctatc 900 p.g + E-7~dode('cnil acetate 100 fJ.g) ; rcprcsentative
flying eurveswer2 obtained(fig.2-5) under t11e climnticconditions of tlIe, ycurs lUS1, 1982
amI 1983~ By llsing thesl' trups,theauthQrsconcluded that the A.. gamma male flylng bcgun in
the first daysQf June and lastcd till Odobcr, duc to the autochthonous populations ovcrlapping
the migratory oncs. TIw summc;r f1ylng dIsplaycd in .Junr.-July, and the autmun ouc lasted
from Augusttill the hcglnning of Septembcr. an thebasisof tlIe capturcs achleved.tlIc authors
put forward the·opinion that thisspc;cies is migratory. Thcy·rccommcnd the use·.of ihese phcro
monetraps with a view ta !imit thePJPlllationJlhY placing4traps}ha, ata lninimum distance
oI 60 111 bclwcen thel11. For a high working, tIle pheromone lurcs should bc replaced at least
afler 30 days, rcplacing aI sa t11c adhesive and Jilling in water wlt11 5 g detergent/I.

The pheromone 1ures ma:yb~llsed in aII agricultural <"rops for llmiting the A. ,I]amma
poplilations, as well as forsurvcying the crops. Thelures arc ptovided h)' the Chertlistry Institutc
of Cluj':'Napoca.

LE ROLEDU PHER0i\10NESi8XUEL DE SYNTHESE ,,;\cTRAGAi\1"
POUR LA LIMITATION ARTIFICIELLE DE LAPOPULATION

DU RAVAGiEUH AUTOGRAPHAGAMMA L.

Resume
Par suite des· cxpericnces cffeetuees·u·6 .variantes·· du· pheromonc· scxuel .de. synthese

"Atragam", realise.·u Clllj-Napoca, les ·autcurs ont. seleCtiOnllC la· II~emc.variante qui a· prollvc
une tres bonne. capacit6 d'attraction des mâles du lepidoptere lloctuide A. gamma etaussi une
tresbonnc selectivite.

Bases sur··. les .uulorecs r:Hmpregnecs .. al/ce les· composunts· de·· variaŢltc .II .(Z~7-dodeccuil
aectatl00 g)on a· experimente· des pieges aveeadhesif ct l'cau (fig. 1) en obtcnant dcscourbes
dc .\'olee representativcs (fig.2~5).dans .lcs conditions climatiques des annces·l 981, 1982 ct 1983.
Aveel'aide des ces' amorces; 011 a couclu qne la volee des mfilcsde .'Luamma a commeuec
dans les· prcmicres jOllrs de juin duraut.jusqu'acn l'octobre grl1cc.·· aux sllPcrpositions des gene~

rationsautochtones avee des populations migratrices. La volee estivales'cstderoulee eu juin
juillet el cclic automnale·. d'aol1t ·jusqu'au· eommeneement du· scptcmbre.·· Bases sur les capturcs
realisees, les· auteurs admettent l'idee CJue ceHe eşpecc est mlgratricc.
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Ils .rccommandent .1'uti1is::ltion -. des _ccttrs' pieges _.-·pheromona1cspour n:duirc ,les populati
0115.('n installunt '1 picg:cs/ha Q In. distance minimcdc 60 menire clks : pour un bon fOllCtjOll

lle1nCllt, on .recDml1lunclel.·la .su])stiL1;tiPll. des _,\lIl0,rCCS pheromnnalcs.a _maximum _30 jours avec
le rcnouYcllemcnt de l'ndhesif __-ct:i~completemcnt del"'crlll 3Ycc,5 g d6tcrgl;utll.

Les amorc,:,s pheromonales p:;Hvcnt-ctl'C-lltilisees danstOlÎtes lcs.'cuILlll'eS agricoies pom
HUliter IcspopulatiollS cIp A; IICl11111W ctpour fiuryci11cr jescultul'cs; - '. _.'

Onpcut rcaHscrl'a(':qlli:>itiondc's anlfl~'G_cschez']'j~slltut,de Chimj c(}cCJu}-Napoca.

pIEROLLE .. DES .SEXUELLEN·'$YNTI-IESgPHEROMON;:; "ATRAGAr,l"
ZUR KUNSTLICHEN BEGRENZUNG DER LEPIDOPTERPOPULATIONEN

'.I1UTOGR.f1PHA G.4111,iHA L.
Zu~a,minenlas~u!VJ

Allgrund. uel'. Versuchc d!c. bei .. 6·'Vliri:intcri'dcs SCXllCllcnSynthcscpheromons. ~Atrngnm"
jn Clt{j-NapocaclurchgdOhrt .• wurdcn. ha.ben 'dkAuloren dîeT 1. Variante ausgcwăhlL da (!jI'BC
cine schI' gute Anziehuugsfilhigkr.it tlf~rmttnn]jchcnnodllirl-(epl'(/ofllcrcn·· .fl;gamma Hud ehcufalls
r[ncsehr guteSekktivitiitaufweisL.. • ' .

Durch cincDlIrchtr~i.l1lmngfIer Kuc1ef Hlit deu IZompollentendl'r·Tt.Vnriuntc (Z-7-Dode
ct'nyluzdat. 900· ug'" + .E~7-Dodeccnylazctat 100ug)wLlrdcn·. FnJl:m .lhtt '.' eilH~m .' Adhtlsiv. 1111d
Wnsser ('xp~ril11cutiert (Fig. 1) .' wolwi repriisoltativ(' Fluglwn'cn (Fig. 2-5; fUr dkKHnwbcdin
gl,lllgell cler Juhre 1981, 1982 und 19S3erhaltenwurd{~lL;~~dHiUedicserFalJenwurdl~dic. SchlllS
~[olgcrullgg'!zogen.dass dcr Flng:(!prn1iinnlit:hcnA. gammo ,indcnerslen .. TagcIl des 1\'lQnals
.Jnni lwganu un~l bis Oktop:cr dntlcrte, inrolge des gctncinsall1cn VOl'kOnllllens cler lo!~alr.ll

Gf'llcratiol1cn und dcr\Vanderpoplllaliouen. Der' SOnllllCl'Ilug cntwickcltc sielt im Juni-.Jllli.
wtihrelld.dcr Hl:rb::;tfIllg vonAll(!:llst bisAnfang,Scptpl1bcr .. andauerlc, Aufgrund-:un;:pinfan
gt'prol1cn sind .die ~\utorcn.(h:t·}L;inungdass.dieseArL einc'\yrmclerpOp'l]ation ist~. Dje 'Autorc I1
schluf.lcnsordiesc •. phcroţnonalc.n.OFaJlcll, .. Zllr y cfll1iuderung .. 'cler •Populalţoncn .Zll. v('1'we~ndfn>
dUl'ch Auf-5tclhuH( YOU ,1 FaUcnjha bei l:illL'ln Zwischeoabsllllld Von Gi) 1l1. ZUll1 bes:;crcnFunll:,lip,
nicr:cn .y,rirtl· vorgesclllagcI1,dic JJheronIonalen .. IZudcr)lUmiT .• nu('11:~O Ta?cn .zu.• erscLZClI .... \Y~bci
das Aclhasiv Cl'Il?Ucrtllnd.• dasWaSStT,<.tnc'n.Zusrllz. \0115 g'Wnschpllh'cr/l ... crhaltc·n .. solI.:

l)i c.. pl1{;rOlll (1 nulenI,,:oc1cr. kqtlllC ll. hel .. pIJen. In nd\\'iri.schol'lj ch.El1.1Zu]~llren Zl1 r ... Beschriinkung
cler :1 .. JJ(f/lJma~ I\jpuloUOlleJl 's~l\Vil: zurlJes;;erl'nUher\\'acln1llg.clt'1' .. IZ~llturcn allg,'wandt •. werdc:n.

Dic VerS0rgllllg .. mit Kiidcl' .' gescI1icht durch dus. Chell1k:Il1stilutil1 c,Iuj- Nnpoeu.

rQjlh CE]{CYAJlhHOrO '!JF:rOMOHA C:vIHTE3A "ATPATAIVI" I1PH
HCIWCC1'BEHHOi\'f orrAI-lI1cmHnH nOIJY.HlUUln cIElllYE](PhIJlbIX

'AUTOGRAPHA GAkLMil L.

ABTopu ,.uU·.QCUOBC. QIILl'l'OB npOBo,u;eIHILIxn.' 6napHaU'l'aXe C81l'cya,H:bllNf.I .. (IlepOMoIIoIU
CllH'i'C3U ,;A'l'para!'!," ,JJQJl·yQeHIlLI!ll! B.·HJlyme-HaUOI'UoTo6pa.iu12; napuuu'.1' co'Icnb •. x 0POlUeii
CII()COGIIOC'l'bJO npUBJlC'ICmHIl Cal\IINB [JCrnycHploIJII,IX ~ noclHid .'1, gamma~ a.Tat,are ,c
O'lQllb xopomcH H:J6HpaTc.TI:bHOCTbIO.

IiICnO.TIL3.)'HIIPHM2<llIHI '•.npODIITaIIlIue· •.·liOiUIIoneIiTRilUI .... ;2, .•. naplIaH'I'a ..' (3 77:l(?I(elmuHJ1
aI~eTaŢ 900!1,1' :+E-7:AQTJ;nIH1UHJI' age'ţ<l'l'JOO.. I.'.r) IlCIIbI'!'1WaJ1JLI>:armallhI eaneal1nou II C
HOTJ;oîi ({IJlIrypa '1) ; IIOJI)nleU1I xapaJl"repHhle KpHnhl~,IIoj{eTCl·({IH[r.2----:5)•. npH-"mnlaTlI'lCCI\HX
yCJ10DHHX 1'0)];013.· J98'1~1982 .11 1933. C j]OiliOlll,I~IO aTU};: .. lWm"'U.;iOD .npniI),;IU .. K. Sa;l'J1!O'ICIIHIO,
[1'1'0 IIOJIe'reOJIU;OB.'1. gamma na'\aJlCB, 13 'nepBI)IO;a;HH mOUR ilrC'Cfiu;a II )J)IHJICHP;O 0I\TJI6pH

6mlrOJ~ElpH.,o,u;r~onpeT\18ipJOI\iJ".·Hax.o;:nTJ;e:t:r,~IJ?;2.i~'rp~T(lInIUX.IIOEOJlguI1 it.o. rrCpCCCJIITIO!IlJF'ilI CJ1

nOH}'Jlm~HHl\IH•••• ~C1'nllti "nO>ŢIeT;JI)\~C:J1I\reCTHO,: II lIIOH~:,llIOJIC,. a oqeHlnli:l,,u;JIHJ1CJ~ c "..3B.ryCTU,
iII.eCHu;o.: )J;O.iIa'Ia?Ia CCHTH,6pH.;Oqlqn~lP,afiCb,.na.nOJ1Y;':lGIţHLIx_pe3Y.llbTft1'Cl:X TI ..oTHOIl1CH1U~
[1aXDa'IelIiiLlX .or:3eMnJ1HŢJoD .RDTQPU COI'JJaCHhl e.'fe;.I fllHI,TOM ,'1'1'0 ~)'ro1'. JnJl(f1UJlfI8Tpf! ..nep~:

CţCIHIOUHiMCfI ;..;A BTOPb! :pCHpi\iCnllyI()T, IICr;OJILaOnGl)lTq .'p'i:J'iX-'. (pcpOi\10nUhlX HD.l)FUIIO,D ~PfI

COI\pm~el1HH '.f!9JIYJIHU;UH, 'IToepw~cTnoilI'pa;:nIC!IJ.cIIIIH.ll .l;aIIll';:UIOTIIlo:.ra }U\ pUCVl'OFl:nnl
i\IH1:Uli\IYilL 60 ,l\L:i\I8i1\f(Y. UHi\UI, .,IJ;.TIfI ·,nOJlY'leHHfl .. :X 0POliHIX ..... pCSyJlhTa'l'Oţl.p 8HOiil8UAJ'CTCH
SHi\ICrulTb tŢlepOnIOUllhl8nplIi\HllI1iH l\IaHCH i\'lYM .'. fIepe330}~Heii .lJO.396IIOU~~IH! .. alJ.8S~J II IL no,,~

lJOJIHHHnOŢ(y c. Şr ;a;eTcprCIITaJICl JIIlTp.·· tI)epOi\[O:HlIMe:npni\IaHI\II~lOmJIO HCnO.IIb30BHTI1 •• DO
D,ce,X C,C;iIbCIWXOHfiHcTBeţIIlItiX HyJIhTypax c .. U;CJI,hI9 •. OrpDHH[reIIUfI ;IIony.1!fIquII, ,.4 .~. '.. f/UJlIl1Ia,

a.' THIlrlle .1L )J;JUlnpHC)\IOTpa aa>Ii,YJlI>rypRi\Il~.,11pIIMauHH .. i\JOni'J1P· ppHo,GpeCTl1. D:IilIIC'l'II'lW'l'C

XH;\IIUI. c-- HJl;ym-EaOD,rla:.. .

DlR.'\.B!LKTATEil PRODUSELOR ZAHAROASE CU CONSUM REDUS
DE ZAHĂR lN CONDIŢH D1FEIH'fEDEAMEAh'l'REŞ!PASTR.0,RE

DOINA," BARBU,EUGEl'-'TA SPULBEr.::.

In cOlHHWlc' Jahridiriiprodusclor'znharoase eu Ull' consum
redus" de 7,;:ihru'şj.·· cuni:laosurJ ··de· ri1aLcJ'jjPl'itnp noi, este" fom;te jln
porLant·.·eu, "prin depozitare, să·Jic.·păstl'ati'i .• colitatrH··.lor;

În .. lucl'::ll'ese prczÎnUi factorji eaI"C jnflucll kazll dUl'abililalra
l~rocluselor.şj.1nsp~'eialroiul pc ("ll"C,lfl1"C 11ll1juiialral'c)p li, <1. ele
echilibru aprodust'lm. Se ara[tl mrtodc dc c1eterminare anccstuia
prin calcul şi practic.

" . . 'Se ··pl'pzintă.··COllclllzU1etrnsc in· urma· studjcrii prodl)selor djn
grupa carnmc1aj,ciocolahişi spceialiUiţi dc •• ciocolată, precum :;,i
lnăsuriic ec trcblli,c l11utecaproe!nsdes.l,şi pllŞll;l';>"ecalitCl\ilc.

;;în.gencra1calitatcCluIlui produs cseeaprcciereatota1fla acestuia, adkă
tcxtllra,ColTsistcnj:a~cuJparea, .aroma" Î11cJusiv arnbalHTca., .. Din păcatecalitatea
prqcluse1or.alimentarq'llu (~stec:onsţantă·şi. ÎIltimplllcţcpozlLfiriirieputem
aştepta la modificări.. 'La ul1cll~ prodllse aceste modificLlri sarvinroartcrepc:cl(~~

laalte:1e Juodific5.rilepot[i fO~ll:terl1icjşi slL,aib5. loclntirnpîndchIngat. -
ln'general~modHic.ăril:e caresurViIl intÎIllPuldcpozit6.rii pot firezumaLe

În trei procese dîferite: lnoJific{lrifiJ,icc; r:::actii ehimic.e n!'Ocesc mienl,;,
bioJ,ogice. ", ~

De reţinut este erl activitatea apci,A\v, a unui produs o m~HC impor-
tanţi\ in rezolva rC211110rprohlemecare a par.ln t-liupulclcpozitării;a proceselor
cnzimatiecşin>dc,teriorăriimicrobiologice. AeUvitatcaapei, Aw;este folosită

ca m~'tsură •. pentruindicarcq,: cantităţii de apă"Jibcră"eon!:inutrlJllproclllsşi

este definită 'ca Jiiwl raportul dintre .presiullea vapol'ilor deapăiaprodusul11i

in sine şi presiune:l vaporiIor de apă din aerul îllconjur[rtor.

Valoarc1 activit5\:iiapci,.Aw, estemllltmai l1şordedcterminatcu aju
tOl'ulvalorii umidit.ăţiidccchUibru, UE. ScşticdiUEeste aecaumiditate a
aerului ·în. careprOdltSele prin păstrare nu pierd şi nici lUl absorh umiclita:Lc';
ea poate fideterminnt8practicsall pri Il calcul dineompoziJ:in produsului în %

c·arc, ,la jl'înc1ulej,poatc ficalculaUlclinret(~tiisaudnpăanalizachimiciicom
plctă a produsului. În acest c..Qztrebuie luat-]'n seamă orice ingredientnfktt
în solutie, dCOJrece valoarea DE este influenţ"rtă de canthatea şi felul substau'
ţei iafiatelnsoluţJe.

pintreuI0 tlificări!c fizice cea, maÎimnorta ntăestemodificareacontÎnutu1ai
fHinlnklitntc. Textura şicoilsistenţa tuturor prod'Ltselor care conţin'hpli c.')te
cleterminaUt cle::tcesc conţinut.
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Pierderea, uscarea salI absorbţia de limiditate poate duce la modificări

mai întîi ale aspectului şi ale formei produsului. La o uscare excesivă

produsul va prezenta crăpături sau adfnCÎturi ale suprafeţelor plane care
în cazulpl'octllsclor acoperite cu ciocolată sau glazură, duce la dezlipirea stra
tllhd acoperitor şi fisurarea acestuia, produsul devinegreu la masticat şicrocant.

în cazul absorbţiei unei cantităţi mari de apă consistenţa incepe să fie
Inoale, prodl1su1lipicios modific1nclu:-şiforma,de asemenea apare aşa-numitul

fE"nomenc1e"curgere rece",
A doua grupă dc··procesecare potaparcîn timpul depozităriisintmodifi

cârileehimice;Demulteori se treCe ·cuvederea .•.• faptul că unelcingreeliente
folosite la fabricarea produselor zaharoase sint foarte active, in sensul ele
reactivL Zaharurile,înparticular fructoza, acizii graşi nesaturaţi din unele
grăsimi, proteinele din lapte sînt substanţe care în condiţii favorabile au
tendinţa de a ... lua parte la reacţiîleehimice.

LaumicHtăţi scăzute reacţiile dintre grupărilealdehîdiceale zaharurilor
reducătoare şi grupărileamino-aleproteinelor clau ,;Reacţia MaiHa rel".

Mal aparefenomelml de rincezire care poate fi "oxiclativă"cauzată de
influcjlţa oxigenului dil1 . aer şi "lipolitică" influenţată ele o enzimă specifică

)lpaza";
A treia grupădeprocese carepotapare s.înt modificărHe microbiologice.
produsele zaharoase dif~rădealteprodusealimentareîn sensul că dome

niulmicroorganismelor care se pot dezvolta pe sau în produs este foarte restrîns.
ConţinutulscăzutdetImiditate sau O valoare scăzută a activităţii apei, Aw,
precllnlşi~onţinlltnl mai rielicat de zahăr fac imposibilă dezvoltareamllce
gaiul'ilor'idrojdiilorşibacteriilor, inclusiva.celor patogenL Numai IUllcegaiu
rîIe xerophîIe·. şi··. droj diileosmophilesînt practic singurele micro organisme
care se pot dezvolta.

Cinel ti reloc dezvol tarea microorga nismelor, se observăvizualprin apari ţia
micelilliui demllcegui, el ar este posibil •. să sesimtăşi prin aspecte. sec.u nr1areca:
modificări de textură, apariţja gustului şi mirosului neplăcut, ele acru, formare
de gaze care conduc la fisura rea stratului de acoperire şi la rîncezirea lipolitică.

Deci, pornind de la valoarea URE se poate determina posibilitatea ume
zidi sau· uscării produselor,pr,ec1ispoziţia.. umiclităţii de·· a migra de la uncom
poneut la altul în .cazul UIlor produse complexe, precum şi riscul activităţii

microbiologice. De asemenea, poate fi dedns şi gradul de protecţie faf,ă de
mediuliIlconjurător p ecare"-l asigură ti. mbalajul, preculUşiconcliţiileatmosfe
rice care influenţează.

Avînd în vedere toate considerentele de sus s-a trecut la determinarea
valorii UREpentru toatcprocluseleclin grupele : caramelaj ciocolată şi spe~

cialităţi de ciocolată,jiind grupele cu ponderea cea mai mare şi cu llnnumăr

foarte ·.• mare de sortimente.
Pentru detennil1ările practice s..,a folosit metoda "Landrock-ProctorH

comparată apoi cu valorile obţinute prin calcnl folosind ecuaţiile date de
Grover şi Money-Born.

Pentru aceasta, 'duprl analiza organoieptică şi fizico.:.chimicăcompletă

a produselora·fost urmărită pierderea sau absorbţia de umiditate a fiecărui

produs În parte la diferite valori ale UR ale mediului cnprinse Între valorile
de 20 şi 80%.

S-a urmărit comportarea produselor finite, ainterioareloT; a produselor
ambalate inclividualîndiferite tipuri şi materiale de ambalaj, precllm si mate-
rialul de ambalare. .

Pc baza datelor astfel obţinute s-au trasat curbe determinîndl1-se grafic
valoarea URE pentru fiecare produs şi semifabrieat în functie de valoarea UR
a mediului şi a duratei de deuozitare. '

~p.ralel cu aceas~a, pe b;za datelor analizelor efectuate şi a consumurilor
~peclflce s-a determInat această valoare şi prin calcul, obtinÎnclll-se valori
apropiate. . .

în timpul depozitării la produsele de caramclaj s-a observat cfl Ia valori
ale UR de la 50% În sus, clupă 8~10 zile deja a apărut fenomenul de umezire
ele devenind lipicioase.S-a constatat deasemenea că celofanlll folosit la amba
larea individuală nu asigură o protecţie corespunzătoare produselor în con"
c1iţiile actuale:
~.Probeleeare.aveau un eonţiulitmaiscăzlltde zahăr direct reducător şi
labncate cu lUI SIrop de glucoză cu un DE în jurde pîuli la 42% şi o acidHate
scăzută, S-au comportat mai bine... ... ... . . .. o

P~odusele de ciocolată şi specialităţi ele eiocolatăs-au comportat hine,
?cop~rIrea cu cuvertllr~avînd o influenţă favorabilă asupra comportării

lntenoare~~r. La u~ S?rtlment .de specialităţi de ciocolată a apărut fenomenul
de mucegalre, dupa CIrca 90 zIle, care s-a datorat calităţii microbioloaice ne-
corespunzătoare a nucilor care intră în reteta ini:eriorlllui. o-

Analizlnddatele şi observapile s~autra~·o serie ·deconcIuziipebazacărora
s-au concretizat recomandărilefăcute şi anume:

~. utilizarea de materii prÎIlle ele calitate corespunzătoare şi controlul
microbiologie obligatoriu alacQstora;

~~vita~ea infectăriiînl.inlpulproecselor.• defabricare.în special la pre
pararealllterlOarelorlarecC'51 păstrarea in condiţii igienice corespunzătoare
a deşeurilor care sînt rdntroduse în fabricaţie;

-:-:- realizarea unor mase cle earamelaj cu un conţinut scăzut ele zahăr
direct reducător. Acest lucru este posibil de realizat chiar în conditiile unui
raport de zahăr şi siropdeglucozăde50150,cu conditia săse folo~eascăun

sir.oI; de glncoză .cu un DE ~le maximum 42%, preferabil chiar 38% şi cn o
a?~(htate de m1Xllnum O,so. foate acestea în vederea faptului că în depozite
ŞI In reţeaua de desfacere este greu de realizat condi'ţii care să asigure o valoare
scăzută aUR, 40-45%;
~ ~ evitarea supraîn~lil~i~~iigrăsimiIorşimenţinerea lor un timp mai
Indelungat la temperatunndIcate pentru prevenirea rîncezirii .
. ~ acoperirea cu ciocolată sau glazură să sc facă uJniform ~i în strat con-

tInUU, pe toată suprafa-ţa interiorului,în contact intim Cu âcesta. Pentru
aceasta interioarele, În sp ccial cele turnate, se vor curăta bine de amidon
care, prin r~utili~ări dese,.nel1sc:rt şi necernut la timp este 'o sursă de infecţie.
De. asemenea,~ ~lOcol~t~Şl gl~zIHa trebuie să fie bine temperate pentru ca
pelicula de grasIme sa fteContllluă, cristalelc corect formate şi aşezate;

- condiţii de ambalare şi păstrare cît .mai constante, la temperaturi
mai scăzute şi fără variaţii prea mari şi bruşte care pot duce repede la formarea
de condens pesuprafaf,a prodnselor şi chiar Între ambalaj şi produs;
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~..,'utilizarea pungilor de material' plastic/polietilenă, l)olipropilcnă,

pol!cster) închise etanş, .prin termosudarccu scoatereaprealabHăaunei call;":
tiUU:i cît mai mari de aer din ambalaj;

'--:-spa-ţiulafectatambalăriiprod'useîoTde caril1nelaj isăfic separat de
SI);"lţiile'c1c;proeluclie şi asigurarea unei UR a aerului Gît mai aprop'iat de cel
al produselor din această grupă, 40-45%~
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DURAB.TLiTY'·,OFLO\V~SUGAR"CONSUMPTION SUGAR ·"PHODUCTS
UNDER DIFFERENT PACKING UPAND PHESERVINGCONDTTIONS

Summary

Uildrrthceo!ldi Lions'oimanW~\dnringsugrirpr'oducts'wi th riredue~>dsllgarconsumpti{)n
all~L mldiUon of ,neY\-' raw lUaterials/ itis Ycry importal1ţ that, by slol'ing;their qualilysl10uld
bl' kcpL .

Thc, pap21'prescllts,' thc ',factol's \\'hich influence, ,th~, protlucts durability and, cspccial.ly
therulcof UIC reIaU ve mnjsturc illthe stability of the pl'oducts.Ivlethods·· of ·ddertnillillg it by
ealcu-lull.on anclpraeUcc ·.al'c:.ihawcd. .

1.'hf COllqlusL9HS drqwn up aftcrhavill!kstudied theprodncts ofthc .caramcIizing, .chocolaLe
chocolatc specialiLicsgl'OllpS.llre prcscntcd, a~ well .. as tlIe tncasurcs that havc. to be udopt~{f
thc· produetsshould •kccp thcir qualitics..

LA DURABlLITE DES PROmJITS DE CO'H'ISERlE l\VEO CONSOMMATION
DrNIINUn~EENSUCBE D,Al'TS LES DIFFJERENTES CONDI'IlIONS

D·E'Ml::lAQUETI~.:GEET DE CONSE,RVATION

DUJ)s l~s eonditiollsdc laJabricationdesproquits decollfiscric aVCCUllc cOl1sommalioll
'elirninuec f'l1sucrcct des supp1cmentşcn maUcrcs premieres nouvcl1cs, il rst tres importunt
que lcllrqualite ··soit. conscr\'ce ·purlc stoclmgc.

DallSI'ou\'rageon prc.scl1te dl:.scl6ments qui.iuf1llcllcentla durabilit6.·desproduits etspecia;"
lcment, laconLl'ibulion•. de J'humiditerdatJ\'c d'etluilibre des produils.Ollmontre des meUlOtk,
Hsces p~urcl6lermin~r. cetle .• durabilite p:lr tomple ct pratiqlIclUl.'nt.

Encorc.ollPr(~scnte·l('s·conclusions COIICel'nant l'etudedes produits· dalls le gmupc ·dccn.rn.~

ll11.'1agc, choc~lat.i:Ck specialitcs .deehocoiat.·et les mcsurcs llcccsaires pom C011se1".'C1' 1c111'5 quaJitcs.

HA["TBARKEJLT DEJR ZUCKERPRODUKTE MIT GERINGEM
ZUCKERVERBRAUCH rN VERSCHIEDENEN VERPACKUNGS

UND [.,AGERUNGSBEDINGUNGEN

Zusammenfassung

Bei der Herstellung VOn Zuckerprodukten mit geringem Zuckcrverbraueh und cinem
Zusatz neuel' Rohstoffe Lst es sehr wjehting wtihrcnd der Lagerung dic Qualitat dicscr Erzeugnissc
zu bewahrcn.

In der Al'beit werdcll dic Faktoren erwăhnt dic die Haltbarkeit der Erzeugnisse becin
flusst, vor allem die Rolle der relativen Fcuchtigkeit bei den verschiedcncll Produkten. Es
werden Bereelll1ungsmethodcn zu dcrcn Bcstimmullg sowicpralttische Massnahmen dargcsteIlt.

Infolge der Untcrsuchung in der Gruppe der KU1'amelerzcugnisse, Schokolade und
SchokoladesPeziaIiHiten werden die Schlussfolgerungen sowie dic MassnahmCllzur Erhaltung
der Produktionseigenschaftcn mitgcteilt.

AJlMTEJlbHOCTb XPAHEHIUI IWHAI1TEPCKI1X I13AEJlI1H llPI1
COHPAII.\EHHOM PACXOAE CAXAPA B PA3JlI1QHbIX YCJlOBI1HX

YllAHOBHI1 H COXPAHEHI1H

Pe31O.Me

B yCJIODHflX npOII3DO,u;C'l'.na JWn,u;HTepCl-UIX uaAemIiÎ npn COHpaIUeIIHOM HOJIlIlJ8CTDe
caxapa 11 npn ,u;o6aBJJeHHH HOnoro CLIphIl OlJ8Hh naililIO 'ITo6LI npn clma,u;nponalUlIi coxpa
HHJIOCb UX Ra'IeCTBO.

B pa60Te npep;CTaDJl€IIL! tPaH'l'OpLI. nJUlfHOllţIm Ha p;OJIryIO COXpOHHMOC'l'b 1I3,u;eJUli,[
II B oco6eHIlOCTH pOJJb o'rHOCHTeJIJ>HoH paD1lODecnoH nJIamnOC'1'Il Hs,u;emrU. YHa3aUbl MeTOAW
IlO onpe,u;eJIemno ee nocpe,u;CTBOl\f l:fCtICCJIeUHH H rrpaHTIUUL

l1pep;CTaBJIeHW BbIBe;o;eRHbIe aalUIIOtleHHll DCJIe;O;CTBHe H3YQeI-IlIff 113;o;emIii rpyrruw
TDep,u;LIX HOHll1eT, lIIOROJIa,u;a II lllOI-iOJla;O;HliIx HOIIWeT TOl-RRe neo6xOlUIMLIOMepbl UO
COXpOHeUl:IIO Ha1leCTaa H3p;eJIlIit.

13 .- Lucrări ştiinţifice - sfeclă şi zahăr, voI. XIV - cct. 154



LucnARI ŞTIINŢIFJGE, SFECLA.ŞI zAHAR,.1gS5, VOL;;XIV

DETERMINAREA IZOTOPICA A CONCENTRAŢIEI SIROPURILOR
DIN INDUSTRIA ZAHARULUI

D. SERACU, FLORENTINA VASILE

Lucrarca studiază posibilitatea utilizării '. gamadensimetrului
diferenţiaJ cu dctcetarc dc temperatură (GDDT-:l50), prod6s la
IFIN Măgurelc'pentru determinarea concentraţiei siropurilor in
fabrica de zahăr. . "

S-a demonstrat că, prin reetalonarea aparatului de la g/cm3

la Bx scv;l obţine o siguranţă de 91,1 % faţă de mctoda clasică,

refractometrică.~

La sfirşitul lucrării se arată ,şi alte posibilităţi de utilizare a
aparatului în industria . zahărului.~. prccum. şi un studiupri, ind
înlocuirea izotopilor~~Co cu J~;Cs.

Extinderea autcm9.tIzării în industria:zahăTului necesită tot mai mult
măsurarea concentraţieisiropunlorprintr.;.o metodă preciS{lşLrapidă,care să se
prcteze teletransmiterii datelor şi comanc1ăriiunor ventile pe flux;

în industria zahărului, măsurarea concentraţiilorse face in afara labora~

tOTului, unele se lucrează areometric sau refractometric, în sectiile unor fa
brici cu ajutorul refractometrelor. de proces, cu aparate' hidros'tatice cu plu
titor, pneumaticc sau cllmembrană. Datorită contactului permanent al
senzoruilli acestora cu mediul de analizat, ele sînt supusecorodariişiancrasării.
In ~fară de ace~sta, variaţia debitului de fluid, curgerea turbionară etc.,
influenţează ·negativ rezultatele analitice.

Metodele indirecte de măsură, bazate pe detenniuarea.unlli parametru
fizic (transmitanţă, viteza de propagare a ultrasunetelor, absorbţia radiaţiilor

nucleare), sînt în general independente de perturbaţiile menţionate mai sus.
Dintre acestea, cele mai bune metode s-au dovedit a fi cele bazate pe absorhţia

radioactivităţii. în. speţă a .radiaţiilor .1'
incădin anii '50 s.;.aufolositîn diferite industrii aparate pentru măsll~

rarea densităţii pe haza ahsorbţiei radiaţiilor nucleare. Metoda s-a extins
repede, avînd o precizie comparabilă cu metodele ~lasice de determinare pe
flux, atingind uşor valori de ordinul 1O-~ g ·cm-'.

Principalele avantaje ale determinării de densitate prin absorbţia radia
ţiei/, s·înt:

;....;.. în timpul determinării, nici sursa şi nici seniorul nu sînt in contact
Cli fluidul;
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emisia radioactivă este independentă de condiţiile exterioare de mediu
(presiune, temperatură, umiditate, trepidaţii etc.);

~ sursa de radiaţie nucleară nu necesită întreţinere in interiorul timpului
deînjumătăţire;

_ rezultatul determinării este dat în valori medii reprezentative pentru
volume mari de fluide;

rezultatul determinăriiestedat de un instrument electronic cu posi
bilităţi de> >a fOlnanda diverse instrumente de automatizare ;

_ rezultatul detepninării.•.. este .... afiş~t.il1lediat. .
Principiul determinării este bazat pe absorbţia radiaţici y de un fluid

sau solid compact. ,Fluxul de radiaţii cc străbate masa este absorbit parţ.ial
inainte de a ajlluge la detector. Cantitatea de radia'ţii absorbită este determi
natăde densitat~, .4e lungimea traiectuluiparcurs de fascicul şi într-o mai
'mic~ lŢ1ăsurăid~;col1lPoziţi,e.

:incazul unui corp oarecare; relaţia ,dintreÎntensitatea radiaţiei incidente
şi a celei emer~eute este dată de relaţia (1) :

APARA'TURAŞI METODA DE LUCRU

GamadensimetrulGDDT-'-150este destinat să măsoare densitatea flui-
delor transportate prin conducte cu diametrul interior, de 100 150 mm
indiciIld valoarea·, d~nsităţii la· temperatura fluidului sau la20"C. Aparatul
are o scala de densItate demaXIIuum O,5,g'cm-3 j100 diviziuni si minimum
0,1 g'cm-3 j100 diviziuni, precum şi un semnal standard de a~tomatizare
de 4~20 mA, care poate fi utilizat la comanda diverselor AMC-uri. Domeniul
termic de măsură este de O-150°C., Aparatul are încorp{)rat~ două surse(l~
radiaţii g? Co. Radiaţja acestora este maipenetrantă",putînd fi folosită si la
determinări de densitate în conducte cu diametremaimari de300,mm 'sau
rezervoare.

Constanţa dozei (reprezintă activitatea unei surse de un mCi la o dis
tanţă de un metrl1 ) estek.= 1,34 mR·m2 ·mCi-1.h-1, iar timpul de inju-
mătăţire'r ::i", 5 ani. ' ,

Activitatea sursei de radiaţii, necesarăpentrnun caz, dat, poate fi calcu.,
Iată cu ajutorul relaţiei (5).

SQOPUL ŞI NECEpITATEA LUCRĂRII

Din relaţia (4) se vede clardependenţadiutrecantitatea de radiaţieabsorbită

şi densitate.

(5)

unde,
x,. = diametrul interior al conductei (cm) ;
Xc = grosimea pereteluiconductei (cm);
[Lp = coeficientul liniar de absorbţiealfluidului;

[.Le ==coeficientulliniar de absorbtie almaterialuhd din care este con~
fec'ţionată conducta; ,

A ~. activitatea sursei (mCi);

k. == constanta dozei (1,34 în cazul nostru) ;
r = distanţa dintre sursă'şi camera de ionizare;
1 = intensitatea dozei neccsl1ră fl1n9ţi?l1ării aparatului (mR' h-1).
Sursa radio~ctivă de, măsură a fost ,o sursă închisă" cu,o actiyitatema~

ximă.de 10 mCi, formată din cobalt metalic,
Aparatul a fost instalat pe conducta de ieşirea.zemiigroasedin .ultimul

'10rp al staţiei de~y~poraţie. , ", ,', .
•,înt~-o.prilllăet;apă, după "etalonarea a paratuluişi.pornireaacestuia îIl

regur; ~e ,lucru. s-au efectuat deter-minări,orarededensitaţeprinmetoda areo
metnca, la~ ~cest,ea~u,~?st~coJnparate.cu"in1icaţiil~:apara~tBI~Ii.,în,cqntinuare,
date!.e "anal1tlceexpnmate. JU Bx, obţInute JUlaboratorpnn metoda refracto
metnca, au fost comparate cu densităţile obţinute la aparaL " i "

Di~ aceste d;,uă. serii. de ~ate. analitice CBx/p) s-a· calculat. corelaţia
necesara reetalonaru aparatuluI ÎnoBx s-au recalculării date10r analitice
fnrnizatedirect de aparat (fără reetalonare). S-a obtinut ecuatia de corelatie
(6). După ree~alonare s-a urmărit constanta În timp'a aparatuÎui,stabilitatea
valo1'1lor obţInute, reproductibilitatea şi precizia'clatelor,

(4)

(2)

(3)

(1)

ln 1 = In 10 - [LPX

Â In 1 In 10 - In 1 = [LPX

Pentru un material dat şi un x constant:

Âln 1 = k'p

Unelem'cnt esenţial al sta:-ţiei ,de evaporareestereglarea concentraţiei
zemii groase la un Bx optim,?ît maico'nstant. in acest sens, a fost iniţiată o
experimentare'laI.I.S.Z, Ţăndărei,îucampania 1984/1985, în scopul stu
dierii posibilităţii de utilizare a gamadensimetrului diferenţial cu detectare
de temperatură (GDDT-150), produs de I.F.I.N. - :Măgurele; la determinarea
concentraţiei zemii groase.

unde,
1 ="intensitateri radiâţiei ,emerge'nfe;'
10 = intensitatea radiaţiei incidente;
p. = coeficientul liniar ele absorbţie corespunzător materialului măsurat;

p ,.::== densitatea materialului ;
x~-lungimea drumuhIi străbătut de radiaţie prin corp;

Logaritmînd:
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emisia radioactivă este independentă de condiţiile exterioare de mediu
(presiune, temperatură, umiditate, trepidaţii etc.);

~ sursa de radiaţie nucleară nu necesită întreţinere în interiorul timpului
de Injumătăţire;

- rezultatul determinării este dat În valori medii reprezentative pentru
volume mari de fluide;

rezultatul determinăriiestedat de un instrument electronic Cu posi
bi1ităţi~e<a .. pornanda, diver~e .. instrumente d~automatizare;

~ rezultatul deteŢmiI)ării esteafiş~tiIlledlat.

Principiul determinării este bazat pe absorbţia radia'ţiei y de un fluid
sau solid compact.. Flu.xul .de radiaţii ce străbate masa este absorbit parţial

Înainte de a ajunge la detector. Cantitatea de radiaţii absorbită este determi
nată ..,de .densitate, .4e lungiplca traiectuilli ,parcurs de fascicul -5i într-o mai
'mic~Itlă~ură··de· cOI11pozip~.

In cazul unuL corp oarecare,: relaţia ,dintre intensitatea radiaţici incidente
şi a celei emer~ente este dată de relaţia (1) :

APARA'TURA ŞI METODA DE LUCRU

GamadensimetrulGDDT-150 este destinat să măsoare densitatea flui
delor transportate prin conducte cu diametrul interioT'de ]00 __ ]50 mm
indicind valoarea ,densităţii la temperatura fllliduilli sau la20'C. Aparatul
are o scală de densitate demax,imum O,5g.·cm-a/lOO diviziuni si minimum
0,1 g 'cm-3 /1 00 diviziuni, precnm şi un semnal standard de a'utomatizare
de 4-20 mA, care poate fi utilizat la comanda diverselor AMC-uri. Domeniul
terI?-i~.~; măsură .est.e de 0~150°C_ Aparatul are încorp()rate două surse de
radmţu 27 Co. Radmţ".Ia acestora este maipenetrantă, putînd fi folosită si la
determinări de densitate în conducte cu diametremaimari de300mm ~,sau
rezervoare.

Constanţa dozeÎ (reprezintă activitatea unei surse de un mCi la o dis
tanţăde un metru) este .kd = 1,34 mR'm2'mCi-l~h-l, iar ţimpul de.lnju-
rnătăţire-r ~ .. 5 ani. '

" Activ~tatea sursei .d~ radiaţii, necesară pentru un caz,. dat, poate fi cal cu.,.
lata cu ajutorul relaţIeI '(5).

SCOPUL ŞI NECESITATEA LUCRĂRII

Din· relaţia (4) se vede clar dependenţa dintre cantitatea cle' racliaţie absorbită

şi densitate.

(5)

unde,

Xp ~ dia metrul interior al cori·dllctei (cm) ;
Xc ~ grosimea peretelui conductei (cm);
!-Le :=coeficientul1iniar de absorbţiealfluidului;

!-Le = coeficientul liniar de absorbţie al materialului din care este con-
fec'ţionată conducta;

A ~ activitatea sursei (mCi) ;
k. ~ constanta dozei (l,34in .cazul, nostru) ;
r ,distanţa. d~~tre Sllrsă ,şi·. camer~de ionLZare';
1 = intensitCltea cioz.ei IleeesClră, f'TluSJi?Ilării apara'tului(rnR'h-l)~

. Sursa radio~ctivă de măsură aJost,o slIrsă închisă euo activitate ma-
xlmă. de 10 mCi, formată din cobalt metalic. . • '

Aparatul .a fost instalat pe conducta de ieşirea. zemii;gr~ase dinultimlll
corp al staţIeI de evaporaţle.. .

" înţl'-oprimă et,apă, dupăeta10narea aparatuluişi pornireaaeesţu ia în
regm; ~e .lucru, s-au efectuat dete~minăriorare.dedeIlsitaţeprinmetoda areo~
metrwa, laf acest~a aufost c()mparate~u.indicatiile:uparatului. înc()ntinuare
date!.e :~nalitice exprimate în 'Bx, obţinute în l~boratorprihmetoda refractq~
metnca, au fost comparate cu densităţile obţinute la aparat.· . ,.,1 .; .. 1

Din aceste două serii. de date analitice ('Bxjp) s-a calculat. corelatia
necesară reetalonării aparatului in °Bx s-aurecalculării da.telor analitice
furnizat<:directde aparat (fără reetalonare). S-a obţinut ecuaţia de corelaţie
(6). Dupa ree~alonare s-a urmărit constanta în timp a aparatului, stabilitatea
valonlor obţlDute, reprodllctibilitatea şi precizia datelor,

(1 )

(4)

(2)

(3)

ţn 1 ~ In 10 - fLpx

LI. In 1 In 10 - In 1 = fLpx

Pentru un material clat şi un x constant:

LI.!n 1 ~ k'p

Uneleroent eseuţia1 al st~ţieid e evap orate·· este reglareaeoncentraţiei

zclllii groase la un.Bx optim,~ît mai co'ristant. lnacest sens, a fost iniţiată o
experimentare'la LI.S.Z. Ţăndărei, In campania 1984/1985, in scopul stu
dierii posibilităţii de utilizare a gamadensimetrului diferenţia! cu dctectare
de temperatură (GDDT-150),produs de I.F.I.N. ~Măgurele;ladeterminarea

concentraţiei zemii groase.

unde,
I ~inteIlsitat"a radiaţie; emergerite;
10 = intensitatea radiaţiei incidente;
1-'_ = coeficientul liniar de absorbţie corespunzătormaterialului măsurat;
P=:== densitatea materialului;
x:=::;lungimea drumului străbătut de radiaţie prin corp;

Logaritmîncl:
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DISCUŢII

In figura 1 este reprezentată o .densitogramă unde, in paraleL cu densi
tăţile înregistrate, au fost trecute valorile Bx~uluiobţinuteorar;Din aceste
două serii dev;aloriparalele a fost calculatăurrnătoareaecuaţie de corelaţ.ie:

llIlde,
y = concentraţia zell1ii groase ('Bx) ;
x = densitatea acesteia la70'e (g'clll-')'

C6efiCientuide determinaţie este:

r' ~ 0,91107***

Atît ecuaţia 'de corelaţie cît $icoeficientul dedeterminaţic'sÎntasigurate
statistic, fiind foartesemuificative (F-calculat = 137,3 faţă deF întabe
lat b= 8,84 pentru P""99,9 %).

Din cele de mai sus se vede clar că există o corelaţie strînsă (91,1 %) între
concentraţia şi densitatea zemÎi groase luatăînlucru.După reetalollarea apa
ratului, precizh obţiuută a fost de ±0,5'Bx peutru domeniul în care s-a
lucrat (35-55'Bx).

~
24 -----'Gi:i,---l- --J~53;>,10!-_

1,265 /

23 ------,-;;;;;T"..-----f/l4~7,4,___
1,215A \

22 ~,~o__--_~\54Wl8-
1,27/ /

h --"P1l19[-·_'1Ir_3 '8,--X_-'-- .:.

_O_1.;c,10-;-:;';:;'\~11.20=--'-l---'\+=30~~\4::-2,:::.-4__
0,4 \

1.185 •. '. '"

O, 1 --,-;"'"t--- +5~0,c.4__
1,235

(6)

REZUL'DATE AlN'ALITICE

Y"7 -156,4376 + 166,6451x

- Valorile de concentraţie:obţinute 'sînt independente de compoziţia
fluidu~ui, de.vîscozitatea,·, presiunea :şi debitlll~cestuIa în interiorul COll

ductCI.
Prin metoda prezentată se obţine o precizie>şi.oreproductibîlitate

bună.

'/ 30 40 /5" 60"8x21 ------'-""-:::;j~----.::~_'+_t/~~oV:c.....:~~
",." /45,0

, 7
20 ----,__=+- -,,-I.~---,--___

\145 35,0"

Rezultatulrnăsllrătoriipoate,fiînregistrator~r(cu,toate că la.apa
ratul testat, cu înregistl'ator FEA tip ELR 482, motorui fiind sincrouizat
pentru,,50 ţlz, faţă de~ g'r~daţiilel1îr'tiei,apărţau"întîrzieri" de pînă, la2-3 ore
pe zi) Sali poate fi afişat pe un panou aflat la tabloul de comandă al secţiei.

~', Aparatul yoateda ,sell1n~l de automatizare în scopul deschiderii
şi/sau încbiderii unor ventile pe traiect.

- Folosirea, izotQpilor, radioactivinu,prezintăpericolpentru mediul
înconjurător, debitul dozef la peretele aparatului fiind sub 100 mR 'h-1

,

iar la un metru 'de acesta, sub 0,3 mR ·h-1• .

pin, obser,'aJHle,rţ,zultatep~parcursul expcrimcntărilorsţ poaterecoc
manda folosirea GDDT-150 şi îu următoarele locuri din fabricile de zahăr:

alt~suc~rişi. zCIllllr~;
rnăsurarea:şlreglarea' 'concentraţiei ·laptelui ... de var;
,semnalizarea'. umplerii cuptoruluide·var(aducînd modificări construc~

tive aparatului);
...,..- măsurarea. şi reglareadeeantoarelor.

19 -----,o.y--t-----+':=-----
1,135 33,5

18 -----,"'i~-------~-;;---~
1,14 \ 35,0

Fig~ 1. ~ Densiiogramaobţinută.laGDDT~150
'Pe care ;~ll.fost trecute valorih~.orare .ale

. . "l3:x;-ulUi" , .
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în locul sursei ~~ Ca, cu timpuldcÎIl,ÎumătăţireŢ .~ 5 ani, se poate
folosi izotopul.~~~CscuŢ:::: 30al1ţşika = 0,36, careprezintă marele avan
taj al timpului lung de înjumătăţire.

în acest caz; pentru o conductă cu 0ilik -:-16 em, cu pereţi de O,f)
em, avind o distanţă de 400 mm, pentru 1 = 5 mR ·h-!; kd = 0,36 ;
fLF ~ 0,1 em-!; iie ~ 0,66 em C ! (pentru fier), cu ajutorul eeuaţiei (5) rezultă

că este neceSflf.ca sursa să aibă o activ:itatedecca 24mCL

ISOTOPIC DETElRMINATION OFSYRUPS CONCENTRATIO"f
IN SUGAR INDUSTRY

Summary

Thc papcr stl~diesthc possibiHty of. using t11(' differcntial. tcmperature dctccting gamma
dcnsimctcr (GDDT-150) manufactur:d ai lFIN Măgurclc in ardeI' to determine t11c syrup conccn
tration in the sugarfactorics.

It was pro' cd"that a ccrtaiIlty ~f91.i %asfomparcd to the clasSical refractometric mclhod
will bc obtaincd by'(:aliiJratingagain theequipment from g. cm~J toBx.

At thc end of the paperother possibilitiesofusing thc cq1lipmenlin thc sugar industry
arc presented, as \,(t;l1,.lls a studyconcerning thcreplace ofthcjsotopes:~Ca by ll~ Cs.

LA DE:TERMINATION ISOTO~IQUE DE LA CONCENTRATION
. DES S!RO~S DANS L'!NDUSTRIE SUCRIERE

Resume

L'ouvragc etudie la possibilit,c de l'uUlisation de gamma densimetre differenticl aVec la
detcctîon de la terqperaturc,(GDDT-J50)pro<111iţaIF'I"N(L'Institut de physique nucleaire)
de I\'Iăgurelc pour determiner la concentration de siI"opsdans l'inrlustrie sucriere.

an prQuvait qlle, par le. reetalonnag9dc l'appareil de g.. cm-Jâ Bx, ou obUendra une cerU·
tude de 91,1 % par rapport ii. la m6ţllOde classique -cellcrefractometriquc.

Eu fin, ceUe ouvrage Ulontre des autr~5 possibilitcsd'lltilisationde l'appareil dans l'indus
trie suerierc comme un Hude concernant la substitution de isotopes:~ Ca par l:i Cs.

ISOTO~ISCHE BESTlMMUNG DER SYRU~KONZENTRATION

IN DER ZUCKERINDUSTRIE

Zusammenfassung

In der Arbeit. wird di~ Moglichkeit der Benutzung des diffcrenUalen Gamadensimeters
mit Tcmperaturdetektion(GDDT) studiert;dervon IFINMăgurelezur Bestimmung der Syrup
konzentration in der Zuckerindll.strie hergestcIlt )vurde.

Es wurde demonstriert, dass durch cine Wiedereichung des Apparates Von g .cm~J auf Bx
cine Sicherheit van 91,1% .gegenilber dcrklassischen rcfraktometrischcn .1Icthodc crhaltcn wird.

Zum Schluss wcrdenauchandere AnwendungsŢlloglichkcitcndes Apparates in der Zucke
ndustric gezeigt, sawic auch cin Studium U,bercles Ersctzcn der lsotopcn g Ca durch I:~ Cs.

H3QTQIIHQECHOE OITPE)J,EJlEHHE HOH[(EHTPA[(HH CHPOITOB
B CAXAPHOfi ITPOMblillJlEHHOCTH

Pe3l0.He

I1ay'IaeTCfl D03MomHOCTb lICnOJIb30DalIJUl ;I:UHIllpepcHlJ;naJIblIoro ral\I:i\ra;U;CHCHl\-ieTpa c
;rJ;eTefiTHpOnaHHel\-l TGMrrepaTypbI (r'uAT-150) rrpOH3J3ep;eHlILIM HI1H<I) MarypeJIe B :QCJIRX
OJIpeAeJICmUI I-i:OHu;eHTpaU;HlI CJlpOilOn Ha caxapHoiI $a6pUHe.

BhIJJO )J;CMOHCTpn:pOBalIo, 'ITO rrOCpep;C'l'BOM nODTopHoro <JTaJIOHlIpOnalUIH annapaTa
OT 1" .C1\1 3 AO Bx nOJIWIHTCfI ynepeHHOCTb Ha 91,1 % Il OTHOllleHHn o6meycTaHODJIeIUIOrO
MeTO)J;a pClIlpaI-\TOI\-10TputIccH:oro.

B ROHIJ;e pa60TLI Yl\a3aHl>l II ;rr;pyrne 1l03:M01HIIOC'rII JICrrOJlh30BaHllH anuapaTa D
caxapHoit rrpOMLlUlJIeHlfOCTl-I a TaHme II nccJIop;OnaUI1Jl HacaIOll~HeCH aal\-1eHbI lTl)OTOnUlItu
i; Cs IUlQTOnOn :~ Co.
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VERIFICA.REA EFECTULUI ANTISPUMANT AL EMULGATORULUJ
ROMÂNESC PE BAZA DE MONOGLICERIDE

L1V1A DJACONESCU, ANA-MARJA lLLE,
AUHELlA POTCOAVĂ, AL. STHOIA

în procesul de obţinere fi zahărului se formează spumă fi cărei

prezenţă estc nefavorabilă desfaşllrărilnormaiea tehnologiei.
Spumarea se datoreşte substanţelor tensioaclive din sfeclă ca:

şaponina,. pectina,. proteina,. polizaharide etc.
Efectele. negative pe care le. produce. spumarca in. diferite

faze ale procesului tehnologic de fabricare a zahărului impun com
baterea spumei prin folosirea antispumantilor.

în mod curent in fabrici se folosEau.antispumunţi naturali ca :
seu şi uleiuri vcgelnle care Înşăau eficienţa redusă. De,aceca. s-:u
realizat un nou produs românesc de sinteză pentru combaterea
spumej; comparabil cu antispumantî sintctîci folosHî pe plan mondial.

Aceşti rmtispumanţisintctici auacţiullcasuperioarăfală de
cci naturali ·.. dar· trebuic· st1 indeplinească anumitc.· condiţii pentru
a fi combatibHi din punct de vcderetehno]ogic.

Anlispumal1tul. alinlentar .. 1'onlflUesc cu 45 % mOllogliceridc
obţinutc din gliceroliza uleiurilor y('getalc~ fi fost testat in faza de
laborator comparativ cuantispumanţii sttă'ini,cu uleiurl de soia
Şi cu alte substanţe:fO!Qsitc·caantispumanL ..... .,

înurmaexperimentărilur s-a dovedit că antispumantul
romunescrrrc eficienţă similară eu cena anlispumanţilor striHni.

Expl.'rimenb1rile s-au. continuat la· nivel industrial, stabUin··
du~se modul dcndministrarc şi dQzelc' necesare pentru obţinerea

unui efect antispumant optim in diferitcfaze ale procesului tehnologic
de .. obtinere a· zahărului.

.In luerarese prezintă rezultatele de laborator {ii industriale
ale cercetărilor efectuate pentru stabilirea dozei optime a eficienţei

Şi· a modului de administrarea untispumantului· românesc cu 45 %
l11onogliccride.

înfazele tehnologice de obţinereazahăruluiseformeazăspumă a cărei

prezenţă produce dificultăţi îri desfăşurarea "procesului; . .
Spumarea se datoreşte substanţelor cu acţiune tensiouctivădin-sfecla

de zahăr: saponinc, pectine, proteine, polizaharide, produse de degradare a
amidonului, acizi humici·etc.

Principalul spumant, suponina, se găseşte în sfec1ăîn proporţie de
0,1-0,8 % În funcţie de calitatea acesteia.

La sfecla nematurată sau la sfecla însilozată pe durată luugă, care a
suferit un proces ·de ·.îngheţ-dezgheţ, conţinutul de :saponină este mai ridicat.
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COMBATEREA SPUMEI

înrăutăţirea procesului de extrac1Je a zahărului prin difuzie la extrac-
toarele tip Dd S;

îngreuna rea filtrării zemurilor şi siropurilor şi mărirea coloraţiei lor;
îugreunarea evaporaţiei, fierberii şi cristalizăriî;

îngreuna rea centrifugării masei groase;
creşterea randamentului de melasă şi a pierderilor necunoscute la

cristaliza re;
- perturbarea funcţionării aparatelor automate de.rnăsurăşi control

regulatoare la nivel de lichid, pH- metre şi eonduetometre.

trial;
- .alI. eficienţa antispull1untăredl1să.
Folosire,aea, antispumallţLîntehnologiileindustriei alimentare a uleiu

rilor .minerale·, este'· limitată '.. prin legislaţia. sanitară.
Ca urmare, s-au realizat produse de sinteză cu activitate antispumantă

superioară, care au înlocuit parţial antispumanţii naturali.
Un astfel de antispumanttrebuie să indeplineaseă următoarele pro

prietăţi de bază, eare ii asigură eompatibilitatea tehnologieă:

-'---caracter neionic, deci să nu reacţioneze cu acizii. bazele, ionii de l{,
Na'5i să nu saponifice cu laptele de var;

- stabilitate termică la temperaturi peste 100°C, fără să sepolimeri
zezesau să se descompună ;

- să nu fie eorozivi şi să nu lase depozite pc pereţii aparatelor sau pe
conductele de Încălzire;

..,--" să nu înfunde conductele, ventil ele squinstalaţiiIede filtrare;

Pentru 'prevenirea apariţiei spumelorse pot lua unele măsuri de siguranţă

ca: în cazlllzemurilor, asigurarea unor trasee dtmai scurte de circulatie,
eliJl1inarea eăderilordelaiînălţime,.evitarea'antrenării 'de aer prin agitare ~tc.

Cînd, formar~aspumeinu poate fipl'eîntîmpimlUl ea trebuie distrusă

sau, pe eît posibil, atenuată.

Metodele mecanice elasicecare folosesc abur, apă, aer, comprimat,
ultrasunete sînt puţin eficiente.

Din acestmotivs-:a, recurs la, utilizarea" antispumanţilor.
Primii antispumanţiJolosîţi'în industria zahărului au fost produse na

turale : grăsimi animale (seu) şi uleiuri vegetale (de bumbac, rapiţă, floarea
soarelui), aeizi graşi (oleie).

Utilizarea acestor a ntispurna nţi naturali prezintă dezavantaje ca:
-'---saponificăîn mecliualcalinşila temperaturiînalte sau la o durată

mai lungăde Încălziresedenaturează;

, '-"flcqpefă suprafeţele de încălzire aleaparateloreu o peliculă subţire,

reiultată dinpolimerizare, ceea ec Jl1icşorează co.cficientul de transfer termic;
diminuează gama·.materiilorprimc din.circuitul alimentar sau inclus-

Cnractel'istieile fizico-cl1imice ale QlltispumantuluisÎnt:

să se dizolve greu in sistemuL care spumează ;
să poată fi uşor dozat la temperatllrile obişnuite de fabricaţie, respec

tiv să fie fluid;
să fie eficient în cantităţi mici;

- să fie convenabil ca preţ;

- să un fie nociv din punct·· de vederetoxicologic.
Antispumanţii de sinteză sînt În general esterii parţiali ai acizilor graşi

rCJpl'ctiv mana şi digliceride. alcooli graşisau esteri ai acestora, esteTi ai poli
alchne~. ai glicolilor, siliconi, siloxani etc.

Cousumul de autispumant depinde atit de ealitatea antispumantulni,
cit şi de calitatea sfeciei prelucrate.

în urm.a cereetăril?" efectuate s-a stabilit tehnologia de fabrieaţie şi de
'utîlizare în industria zahărului a unui antispumant alimentar pe bază de
monogliceride. pentru.aceasla s.:ca folosit' gliceroliza discontinuă'a,uleiurilor
vegetale.

- densitatea la 20."C ... 0,943-0,944 kg/dm';
- aspect ... lichid galben-roşcatcare cristalizeazăparţial prin depozitare

la rece ;cristalele se retopesc prin Încălzire la 27°C;
- compoziţia chimică: amestec de mono şi dioleat de glicerină cu

mono şi dilinoleat de glicerină ;
punct de topire prin alunecare, °C: maximum 27;
conţinut de monogliceride, %: minimum 35;
conţinnt cle Pb, mg/kg: maximum 10;
eonţinut total de metale, mg/kg: maximum 40.

EfectuLde destabilizare a spumei se datqreşteprezenţei în moleculă a
monogliceridelor a .acizilor graşi nes~turaţLoleic.. şi·linoleic.

Verificareaeficienţeiantispumantului s-a făcut prin testări de laborator
şiprinexperiJl1entări industriale.

În experimlmtările de laborator, acţiunea antispuIllantă a fost testată
comparativcueea a unor antispumanţi străini, cum sînt\Nitrafrol şiHo~lag,

cea a uleiului de soia utilizat în prczentîn tehnologia zahărului şi cu cea a
altor suhstanţe recomandate în acest scop, acid oleie, ulei de parafină.

În experimentările de laborator s-au reprodus condiţiile de fabrică.

Metodele de testare În laborator an fost:

a) lUetoda statică - in care s-a măsurat înălţimea spumei produsă

într~uIl spaţiu închis,înc()ndiţiiconstante de agitare cunoscîndu-se cantita
tea de liehid spumant, temperatnră, durata şi intensitatea de agitare.

Măsurarea s.:cafăeut după întreruperea agitării.

b) Metoda dinamieă - În care s-a măsnrat înălţimea spumei produsă la
Însuflarea continuă de aer printr-un substrat. Ea reprezintă starea de echi
libru Între viteza de spargere a bulelor de gaz, în condiţii eonstante. Ambele
metode au dat reznltate analoage.

Efectele negative ale spumării se manifestă prin:
reducerea vitezei de circulaţie fi apelor de transport-spălare a sfe-

clei;
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Fig. 1 - Instalaţie pentru determin;areaputeriide spumare

Instalaţia de laborator pentru verificarea acţiunii antislmmante a pro
dusului

în figura 1 se prezintă schematic instalaţia delaborator folosită pentru
determinarea acţiunii antispUl11ante ·u produsului. ,

Instalatia este alcătuită dintr~ocoloană de sticlă cu diamctrulde50 rom
şi cu înălţiI~eade900 mm, gradată şi cu baza . închisă cuun dop. de cauciuc
princarepătrundeunfurtunde cauciuc prevăzut cu oclemă, La partcasupe
ridară coloana de sticlă este deschisă.

Instalaţia este prcv~zută cu uncompresor care produce aer necesar for
mării spumeişi un rotumctru· pentrumEsurarea debitului de aer barbatat

în probă.

Pe partea sllpcrioarăîneo)oană,se introduc 250 cm3 soluţie care se va
supune spurnăriişio can"ţitatc măsuratăcupipetu de antispumu11-tîn dispersie
apoasă 1 % la temperatura de 20°C. Se pune în funcţiune compresorul, reglînd
admisia de aer, şi măsurînd cu debitul de aer, care se menţine constant În
tot cursul determinăriLSc,deschide~clcmaşiseface legătura cu compresorul.

Timpul de barbotare ~... aerului în lichid se cronometrează. După între
ruperea barbotării se citeşte imediat, înălţimea spumei produse. Dacă este

în eare :
ho==:înălţinieâ' stratului de spumă Jofinată '-în substratul fără anti~pu

mant,În cm;
h == Înălţimea stratului de spumă formată în substratul cu antispumant,

În cm.
Diagrama din figura 2 reprezintă efectul adăugirii antispumanţilor,asupra

reducerii spumei dinamice a unei SOh,lţii de sapouină în condiţiile unei barbo
tări de aer cu :

debitul = 25 I/h;
durata == 4 minute;
înătţimea spumei mm-tor == 79 cm.
Saponina dă o..spmuă destul de greu de îndepărt~t.

Valoarea, efedului de îndepărtare a spumeiEnu depăşeşte 77,2%.
Antispunwnţii româneşti de tipul A, care au 35 % mouogliceride şi de tipul
A7 cu<45 % monogliceride au avut o eficienţăsimilarăcuantispumanţii ali
mentari din import.

In acelaşi domeniu s-au situat amestecurilede antispumanţi româneşti
cu acizi graşi.

Din datele experimentale.op~iIlut~rezultăcăaeiziigra'şi de tipul acizilor,
stearic şi linoleic au o eficacitate antispumantămedie, acidul oleic are o efica
citate foarter~dusă.iaruleiulde soia , nu are, eficacitate antispumantă.

Diagrama din figura 3 reprezintă acpunea antispumanţilorasupra spumei
dinamice, a unei zemi de difuzie preparate în laborator, la un debit de barbo
tare a aerului 80 I/h ~i la, o durată de 2 minute a procesnlui.

Substanţele spumante din zeama, de difuzie au efect de spnmare mult
mai slab decît saponina pUră.

Spumarea probei martor s-a realizat numai la o barbotare foarte energică

cu debit de 80 I/oră. De asemenea, stabilitatea spnmei este mai redusă, efec
te antispumante de circa 90 % considerate bune obţinîndu-se la adaosuri de
numai 5 cm', dispersie 1% de antispumant.

100
E = --(bo ~ h)

ho

necesar, se introduce o nouă cantitate de untispumant, respectiv pînă la dispa
riţia completă sau aproape completă a spumei, măsurată imediat după între
ruperea barbotării.

Determinările se fac comparativ cu o probă martor.
Parametrii procesului s~au menţinut constanţi pentru spuma rea a 5

substraturi.
Debitul şi durata barbotăriis-a stabilit pentru fiecare substrat supus

spumării. Rezultatele, obţinute au fost reprezentate grafic prin diagrame,
trecincţpeu,bscisăcantitatea de dispersie 1 ~<') de antispumant iar pe ordonată

Înăl'ţimeaincm, a spumei rezultate după barbotare de aer.
Pen~~uO:maibună clasificare a antispumanţHor, în funcţie de eficacitatea

lor, s-a calculat efectul de îndepărtare a spumei pentru aceeaşi cantitate de
alltispumant, din diferenţa între intensitatea de spumare a stlPstratului fără

antispumant şi intensitatea de spumare a substratului cuadaos de spumant,
folosind formula:

~ge.JJ!lil
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2.~-Suporti 00 fixare
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In ce priveşte eficacitatea de combatere a spumei, antispuI11allţii româ
neşti şi cei străini au acţiuni apropiate ca şi acizii graşi şi amestecurile acestora.

Uleiul de soia nu a avut efect de Îndepărtare a spumei.
Diagrama din figura 4 reprezintă dependenţa spumei dinamice de canti

tatea de antispumant, adăugat la zeama de difuzie preparată a rtificial cu

L-~.:.L~----""';"'-~~-~~~--_..-
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Dispersie 1% antispumant. em3

Fig;"~' ~ 'Măsurarea·spumei·-dinamke:

spumarea soLuţiei de: zahăr brut". 14oSx;
sapon1llă>.. 1%0

5pUIIL:'l probei martor, ha .•. SI cm
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Debit: 40 lIh

Duroto: 2 min
Inălfimea:80 em

11

Eus=O
Eus=2,2%
(100 em3 dispersie)·

adaos 1% saponinăla o barbotare de aer Cu debit 40 IJh, la durata de 2 minute.
Substratul produce o spumă de 80 cm la o harbotarc de aer apropiaţă de

cea, n_e~esară spumării saponinei. Rezistenţa spumei este mai mare ded cea
a..spumetdin zeama de difuzie, dar mai mică decît cea u spumei de sapoh.i?-ă.

Şţ.in acest caz s-a observat o.eficieIi.ţă'u"anţţspu~anţil?EŢo~~Ileştisimi

lari cu cea it antispumanţilor străini: efectul· de 'îndepărtare'ar spumei'fiind
de 940;0' Acidul oleic şi uleiul de soia nu au avut practic eficacitateantispu
mantă.

în diagrama elin figura 5 substratul este zeamă predefccată cu 0,25 %
CaD debitul de aer a fost de 25 I/h şi durata barbotării de 4. minute.

Predefecarea a micşorat sensibil capacitatea de spumare a substratului.
înălţimea spumei martor realizată a fost de 48 cm. Experimentărilepe ac~st

substrat nu au permis o bună diferenţiere intre produse deoarece, toţianti

spumanţiiau distrus spuma în prpporţie de 99% la un adaos de 5 cm3 dispersie,
cu excepţia aciduluL oleic şi"a uleiului de soia.

Diagrama din figura 6 reprezintă gradul de reducere a spumei pentru'
o zcamă. saturată artificială cu alcalinitatea de 0,07% CaD.

Barbotarca aernlui s-a făcut cu debit = 25 1/11, durata 2 minute, iar
înăÎţimea spumei martor a fost de 48 cm. .

Şi în acest caz nu s-a putut obţine ° înălţime a spumei suficielită pentr~
o bună diferenţiere a antispumanţi1or, la debite mari formîndu-se o spumă:,

neuniformă cu bule mari. "
Chiar în aceste condiţii nefavorabile se remarcă efectul slabantispumant

al uleiului de soia, al acidului oleic şi al acizilor graşi. '. ..""
Ccilalţi antispumanţi testaţi au distrus spuma în proporţie de 99 % fără,·

a se putea face o distincţie calitativă între ei. ,-':.. , ."~;,
în concluzie, determinările efectuate au permis diferenţierea acţii.rnif

produselor antispumante şi deci clasificarea lor pe criteriul' eficient,ei. 1
Antispumantul românesc cu conţinut de 45% monogliperide are o acţiune

maibunll decît antispumantul cu 350;0 monogliceride",' datorită proPP~'ţiei
mai mari de component activ. ,.,'

AcizÎÎ graşi au o eficacitate medie, care scade în mediul alculin, ca urmare
a inactivăriiIor prin precipitarea sărllrilordecalcill~

Amestecurile de antispumaaţi au eficienţă;situată Între barbotn:rea
eficienţei celor 2 constituente./

Alcoolul olerIicşi acidul oleic au ac'ţiunţâ destabilizantă mediocră şi

variabilă, funcţie de substratul În care se produce spumarea.
Uleiul de soia este un antispumant slah; a cărei eficacitate.este de 3;p'ină

la 12 ori mai redusă ca a celorlalţi antispumanţi depinzind de substratul de
spumare.

ExperhnentărileJa.nivel jndw~triq]_pentru _Ver.if.iqarea_gfGGţţll~L:l.,ntispu

mani al emulgatorilor române"şti pe b~ză demonogliceride S-qU efectuat în
luna dccembrie. AntispumantulveFifis~LÎ11.prodllcţicaavut nn conţinut de
monogliceride de 37%. . .. '. . .,.. . .

în perioada experimentărilorindustriale'fabricaaprelucrat sfeclă ele
calitate tehnologică'hiferioa:r~,qar~~lill1ent~l~eafa:brieii'cti-r'iilaterieprimă a fost
neritmică. Cantitatea de sfeclă prelucrată it .fpst-cuprinsă intre 1 200 şi 2000
tJ24 h, ,e:' . . . .
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. ~ o .. 1 în următoarele faze ale procesului tehnolo~ic :
Expenmentanle s-au

f
··· facut saturatia 1 cristaJizarea produsu1tu 1,

difuzie, prcdefec:lfe, de'ecare, rece, l'~ 'f' l'
.. o " '. d··;· a produsu UI ma.

a ,produsulUI lnterm~ Iar Ş1t 1 • două difuzoare tip Dcl S fiecare cucapa-
'·Difuzia. ExtracţIa a avu oc In

citate de 20~0 t ?feclă/24b: O" ,. tat cîte unul la fiecaredift\zor la primele
Vasele cu anhspumant s-au mon

ferestre ele vizita re. A b . ătătirea procesului de extractie este
Admitindu.se că pentru Im uu . ' , " . t'_'.0 ~', .. i s-a stabilit administrarea contInua a an: ISPl,.l-

necesara. Indepartar~Ct~ slPume 'O r.: l/h în fiecare difuzor ceea ce corespup.de la
mantuhu cu un dehi ce cea ,:J

0,006 lcg/,t sfeclă, I f t I Brl'egllel.l\iliiller vasul cu antispumantp ·r· La preee eca'oru' .' .. . :'.,'
. un Icarea. ..' . ," .' 1 1 .~ care s-a int.rodus antispumantul.

s-a montat la compartimentu,. In . t eaUzat rin introducerea in flux
S·a experimentat efectul antlSpun;an r '1', P, deb'lt ele 05 l/h1 f t~ , lltlspumantu UI, cu un .' ':" ,

continuu în zea~a prce c eealoa ~ at î~ toate compartimentele preclefccgto
constatîndu-se ca spuma a (ISparu c. .,

rului,"" 1 d 0003 lcg antispumant/t de sfeclă este suficient
Rezulta ca un ac aos . e .. fecare S-a experimentat efectul antispu,-

pentru combaterea spume! la pre~e. 't lUI' numaI' la difuzie într-o can"",. . t d·· antispumanu ,. '":".
n:antului d~tora~ lf ro ue~~~:"t.r ;dăugate anterior la clifuzie şi predefecare.
titate care sa echlva ezeCan 1 a,I.~ t 1 antispumantului introdus la difuzor,

nu s~ae~~;:~ţi~tO~la,·%~~~1~1~~~~e,e~~o~re~e o parte din antîspumant a adera~
"'ţ" r i at cu borbotul.

pe,tb ~1.şI~,a."e l~nadmiuistrare a antispumautulul la predefecare este
oza op lma 'O 5 l/h ' comparatimentul I.

de 0,003 kgjt sfeclă, cu un debIt de, , III

DEFECAREA LA REGE

~ ~ . T a zemii are 100.;0' spumareâb~ndcntă. 'I?~fe-
In

l
aceasta faz~ta~: ~~r~~~a;:3 este descoperit, astle1inclt spumarea poate

catoru cu o cap aCI '.' -

fi urmărită uşor.·'" 1 defecareal~ rece s-au încercat 2 variante
Pentru combater,eu' spumel a . C C . .

de introsdu~erte ad'.ânctoiSnPtfnmu~n~~I~~:lebi; d'e~irca 2 l/h antispumant luprea·
a;" -am ro ilS. 1 M·n .

plinul de la ieşirea din predc!~9atol~ul BneghJ' ,u er
30

1 •
b. S-a introdus sim~~ţ.alL"O cantltate şoc e clf~aOb"li antispumanfului.
În ambele variântenu s-a constatat un efect VIZ! 1 a . .

CRISTALIZAREA ZAHARULŢj!

La aparatele vaenumprodns !os durata fierberii a fost de 3.25 ore;
s-a urmărit comportarea antispumantllluila 9 fiertllri.

După .introducerea.siropului standard.în:.cantitate d~e circ:,l200::hl's~aţl

adăugat iniţial 200 cm3 antispumantpentru prevenirea.spumei. în cazul
formării spumei în etapa concentrării s-a suplimentat doza cu 100 cm3 anti
spumaut.

In general a fostsuficient~daosuLde200 cm3 antispumant,
La aparate vueUUIll IJrodus intermediar durata fierberii a fost de6 -7 ore.

S-a urmărit comportarea antispu111antuhlila 13 fierturi.
Consumul mediu de antispumant. a fost de 350 em3 , pentru o fiertură.

La aparate vaeUUUl produs finul dllrata fierberii a fost de 11 ore. S-a
url11ăritcomportareaanti~pumantuhdla10fierţurL

Consumul mediu de antispumaut a fost de 300 cm3 1ao!iertură, Numai
in cazul prelucrării siropurilor rezultate din, sfeclă de calitate' tehnologică
inferioară spumarea a fost abundentă şi de aceea a fostnecesară'-suplimentarea

adaosul11i .de antispu.mant.
In total în acest caz s·au utilizat 580cm3 antlspumantpentru o fiertură.
1n eomparaţie cu uleiuLde'soia, adnlinistrat în mod curent ca antispu

mant. consumul de'antispumant nOllTomânesc;experiIl1entatla 'fierberea şi

cristalizarea, zahărului a. fost.dedrţu ... 8,!) ori mai mic.
Un dezavantaj al acestui nou antispumant coustă infaptuI că nu poate

fi utilizat În zonele reci ale pTocesuluitehnologic, deoarece prezintă fenomenul
de solidificare pe conducte, ceeace. împiedică dQzarea continuă în limitele
optime.
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EXAMINATION OF ANTI-FOAMING .EFFECT OF THE 1l0MANIlu'1
MONOGLYCEJRIPE E'MULG,ATOIl

Summary

Within thesugar rnanufacturing procesE,ranm develops whichis unfavourable tothc
normal· carrying onof·· thc··tcchnology.

Thcfoaming 15· duc .to the· tellsioactive ·substanccs otthe sugarbcct,such. as : saponiI1,
pectin, protein, polysaccharidcs, etc.

The negative. cUeets produccd by roaming during differcnt p11uses in t11c tcehnologiCHI
process of sugar 111anufacturing rcqu~re thefoamcontrol by using anli-foaming agents.
" . Iri factoricsnatural anU-foaming agents wereusually uscd, suc11 as: animal fatand Yegc
table ons whieh ha \'ebut Httle eHieicncy;. That is whya ncw Romanian synlhcsis 'product has

"llcen obtaiucd for thefoalll control; this product can be eomparcd with sYllthetic-anLi~foaiUing

agent:;, warld-wide used. '. .•. ..'._ .•...• •..•. .._. .'
Ţhcse,synthcticanti-foamingagcl1ts have superi()r action as compared with thc natural

ories, but they should meetsome condition to hc technologically compatiblc.
The Homanian foodanti:-foamingagentwith 45 %.monoglyccrides obtaincdhythe vcgetale

oils glyccrolysis,.'vas.testcd within laboratory plIase.and.eomparcd with thcforcign anti-foaming
agents, with the soy bean oiI and othcr substances used as antifoaming agcnts.

As a conscquencc otthe teStS' tlIe Romanian anti-foaming agent proYCd to be similarIy
eHicient as the forrign ones.

Thc tests continued at industry Ic\"e1, thc way of app1ication aud ncccssary ralcs wcre
settled. in ordcr to ohtain an optimum antHoaming cIfcet within differcntphases in the tcehnow

logical proecss of sugar manufacluring.
Thc papcr presents the laboratory and industry results of thc inHsUgations accomplished

in Qrder to settIc the optimum of efficicncy and way of npplication (Of ihe Holl1anian antifoaming
agent wilh 45% 1ll0noglyccrides.

LE CONTROLE DE L'EFFET ANTIl1:CUMANT DE L'EMULSIFIANT ROUMAIN
SUIlLA BASE DE MONOGLYOl1:IlIDBS

Dans' le .. proccssus .. <l"obtenUon du suere ·se.formc.uncccume qui· cmpcehe le deroulcment
nOfmal de la tcchnolog:e suer Cfe.

L'ecumage est dil aux substances tensioactive dcbcttcraYc comme: sa
ponl ne, pectmc,. proteine, poly:mcharides etc.

Lcs cUcis ncgatifs, dcl'ccumage dans les diW~rentes ctapes de la technologic sucricrf' impow
scnt la Juttc contrefecume uliHsa\1t les anticeumants.. . '

,D'habitudc,·. s'utiIisc des antiecumants naturels-:- ·.comme le sui! ct les lmiIcs' ycgetales
-lUais ils ont unc efficienec haissec. C'cst .·pourquoi filt. rcaIise un 110u\"eau produit ronmain de
synthese pourla luttecontre l'ecumccoll1parablc avecles anticcumants synthetiques utnîses
sur le plan mondial.

Les antiecum:mtssynthctiques ontune actioD supericure par rapport a cesnaturels,
,lllais ils (lai ventacco.mplir certaincsconditions pour ctre compatibleş dans le point de vue
technologiquc.

L'antiecumant a1imentaire roumain avcc ·45 %·monoglycerides obtenu par la glycerolysc
des huiles vegetalcs filt teste comparativcment eu phase de laboratoire, av{'c leş anticcumants
etrangers, l'huiJc'de soja el d'autres substaneesulilisccs eomme antieeumants. Eu 'consequence,
an prouve quc l'antiecumant roumain a une efficicncc sil11i1aire il cclIe dcs antiecumantşd'impor

tatian.
Les exp;!ricnces ont continue au llÎycau indltstriclayec la detr:'rminatioII du moded'cmploi

ct les doses lleccssaires pour obtcnirUIIcffet antieeumentoplime dunsles·differentcs elapcs
de la technolQgic SQeriere.

Dans l'ou\,rage,on presentelcs resultatsdesrcehe.rchescffeducs dans lelaboratoire el
dans l'industrIcpour deterl11inerla dose optime, l'efficiencceUc mode d'cmploidc l'anticcul1lcnt
roumain avcc 45 % mOlloglyecrides.

UNTEFlSUCHUNG DER SCHAUMUNGSHEMMENDEN WIIlKUNG
DES RUMi'\NISCHEN AUF MONGLYZERI DEN BERUHENDEN EMULGATORS

Zusammenfassung

1m Prozess der Zuckcrerzeugungbildetsieh cin Sehaumdessen Grgcnwurt filr clic normale
Entwjcklung dcr Teclmologie ungilnstig ist.

Dcr SchU1Im cntstcht infolge einiger spannungsul~tivcl1Substanzcn in der Zuc1;:eITi"lbe sie :
Saponin, Pcktiu. Protcin, PolysacclHlridc ll.S.W.

Dic negativen EIfcl;:te die die Sehaumung in Yel'schiedcncn Phascl1 des technologischcl1
Prozcsses in der Zuekerer7,cugtmg hervorruft bewirl;:ell die Notwendigkl'it schăumungsheml1lcndc
Miltcl zu brnUtzcn.

In dm Fabrikcn wurden gewei1mlich natiirliche schăumung,~heml11cndcSuh~lanzen bcniit7,t
so wie : 'falg und pflanzllehe Ole d e jedoch cine mindere ,Virkung ha ben. Deshalb wurde cin
l1eucs rumiil1;sch,:,s Synt.heseprodukt zur Schămnungshel111l1ung crzcugl, Wclchc5 lllit dcn
wcltweit benut7.tcn synthetischcll schăul11ungshcmmendcnMiteln vergleichbur işl.

Diesc synthcUschcn 5chaumungshcmmcnden lVIittel haben cine bessere \Virkung gegeniiber
dcn natilrlichcn jedoch miisscnsie verschicdene 13cdingungcn crfiillen 1II11 teehnologisch kompa
ti bel zu sein.

Das rUIl1anische schiiumungshemmende i\-'Iitlel mit cineIl1 Tnhalt von 45 % ans der Glyze
rolyzc dcr pfIanzi1chcn 01e erhaItencn l\Ionoglyzeridc wurde im Laborim Verglcich 7.U anderen
ausHi.ndischen Mitteln, SojaiH sowic andere schiiuIl1ungshcl1lmcndc Substunzcn uusprobierl.

Aus den Vcrsuchcn war zu erschcn, dass das rumănischc iVIittel denscJhen Wirkungsgrad
wie dic linslăndischen sehaumungshcmmcnden Snbstanzcn hat.

Oie Versuche wurden auf industricllcr Basis weitergefiihrt, wobei dic Al1wendungsurt und
die notwendigcnMeng-en zur Erhaltung cines optimalcnschăumungshcmll1endenEffektcs Hir
dic vcrschicdenen tcchnologischcn Phasen der ZuckcrCI·Zcugnng. fcstgesetzt wurde.

In d(;J;" Arl12it werden eL c im Labor und in der. Industrie erlmltcnel1 Forschuugsresultatc
mitgeteilt, zWec1(s Festsetzung dcr optimalen Dosis, des \Virkungsgrades und der Anwcndun
gswcise des rumiinisehen schăumungshcmmendcnMitlcls mit 45 ~!(.; Monoglyzcridc.

ilPOBEP]{A 8<J)(I)E]{TA PYMbIHC]{OrO 8MYJIbrATOPA HA OCI-lOBE
MOHOrJIHI.;EPH,I\ ilPOTHB OBPA30BAHHH IIEHbI

Pe,110.ue

B rrpOU;eccc IJblpaOOTKII caxapa oopaByeTCJl neBo. rrpncyTC'l'DUC I\OTOP0i-Î lIe 6.rraro~

rrpUH:TllO AJUI lIOpi\-taJlblIOrO pa3nepTblDm-um TeXI-IOJlOI'IlH.
I1enoo6pwlOBUHlIO rrpouCXO;rt:IIT mHJa TeH30aH.TIIDHJ:,lX TIe~eCTD, IIaXOJU1InIIXCrr TI

caxapIIott eneI-\,lIe: canOlllIH, uel{TIUI, OemmDbTe BOIneCTDa, rrOJlllCaXapHp;hI II '1'.;rJ;.
OTpnuaTCJIbHhle. [l(!H!JeI{TI>l rreIIooopa30BUHIIJl Ha pa3HhIX (paaax 'l'CXI-IOJlorWICCIwro

"pou;eeca wa6plmaU;lUt caxupa Tpeoye'l' llCrrOJlb30naUHH cpe)J;CTD npOTHD ee o6pMOna1-IHH,
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06I>ItIHOHa almO;n;aX IICIIOJIbBODamICbeCTeCTBeHHhIO Cpe;n;CTDa npOTlID 06paBOBUHllfI
IIeHLI: TIUIBOTHblit mnp npaCTHTeJlbIIbIeMaCJIa,. HOTophIe 0AHaHO UMe10T C.rra6YIO· ()<p!peHTIIB~
HDCTI>. B UHAY aTora COBAaJIlI IIOBoe pyMbIlICH:Oe cpe,n;CTBO CHIIT83a rrpoTJIBo6paaonaHlUI
neuhI, HOTopoe MOifUW cpaBIIlITb C CIUlT8TnlfeCHHl\tIi cpe,n;CTUal\UI ,HCIIOJIhayeI\U;II\HI 13 l\nrpe
npOTIIE o6paaonUHlUl lIOIIbI.

aTII CHHTeTltlIeCRU8 cpe;U;CTBa npOTIID 06pa30naUIIHII€lIbI Hi\1erOT Iw'IJJIylJmee ;n;eiiCTJ3Ue
no··cpaDIIeHUIO ·.0 eCTeCTBeH~bIlI1H ·cpe;n;CTDaMn,HO ··;n:omHHbI COQTBeTCTBOnaTb ueROTopWM
yCJIOBIIRM C TeXHOJIOI'WlecHmt TOtmu8pemI1l.

PYl\[bUlCHOe mllu;eBoe cpe,n;CTBO npOTlI:8 oopa80BUHHFJ neHbI cO,t(ep;i\allţee45% MOHO
I'JIlIu;epn;o; nOJJy'IeIlHl:JX· DT rmru;epOJIlI13a paCTHTe.rrhJI:bIX ·l\wceJI 6bmo·. HCllbl'farro· D JIa6opa
TOpUblX J'CJIOBURX B CpalHIeIIIU[ C HHOCTpam[bl1\UI cpe]J;cmaJl.lJI·· TIranUl o6pasonaHIIfl· neuhl
C coem>lllr l\taCJIOllt II C ;n;pyruMH Bern;eCTBUlIlH, ....HcnOJIh3yeM:bIi\IH npOTIIB o6paaODaHIIfl neHI>l:

B peayJJbTaTe nponegellIII>lX OIlhlTOD. Obmo DhlHllJIeuO, IfTO PYMb!IICHoe cpegcTDo
npOT1lB o6pa30naUHH. neHbI lIMeeT TY. mo uqHI)eHTUllUQCTb HaR. II. IIUOCTpaHHhlC cpe)J;cTua
rrp0'l'Hll 06pU3011aHlIHrreUbl. OnblTbJ npO]J;OJIlfiaJIHCb lIa HJ-I}J;yCTpII3JlbHOl\IypOIlJW II 6hIJI
yCTanOB,TJenCrroco6 npnMeHGHHH. II. ueo6xO;D;I1M:bIe )'J;OSbl p;JIH ocyrn;eCTBJIeHIIfl OrrTIIMaJIbIIOro
(llI>iPeHTa npOTIID 06pa30Da:HHfl TICIIbJ Ha pa3Hl1X q1aBax TeXIIOJIOrIFIeCHOrO rrpoU;ccca nl1pa
60TRH caxapa.

B pa60Te npe.u;CTanJIeIIbl pe3YJIhTaTLI HCCJIeLJ;Onaliirfi npODe.u;eHIIhlX B JIa6opa'ropHblX
yCJIOBIIflX 11. B 111I.u;YCTpnn .D . DH.u;y yCTaIIOBJIeHIUl. OIlTIIM3JJbIIOH.u;03bI, ::HIH})eCTUBIIOCTII n
crroc06a npIIMBuemm pyMbUIcHoro cpe.u;CTBa TIponlE 06paaOP UHIIJI nOHLI co.u;epmarn;ero ~5 %
MOJIOfJIHu;opn,n;a.

TEHNOLOGIE NOUĂ DE PURIFICARE OALCO-CARBONICĂ

A EXTRACTULUI OBŢINUTLA PRELUCRAREA SFECLEI DE ZAHĂR

AL. STROIA

~e prCzinHi, rezultate. experimental-Industriale ale unci tehno
logii noi ··de Ptlrificare caleo-en.rbonică··a . cxlractuluirel\ullat. la
prclucrar('usfeclei dezabăr. Noua tehnologicurmăl'eşte creşterea

cfectuluLde purificare a oxidului de calciu, intensificarea procesului
de. purificare.·. ceea ce contribuie la creşterea.purităliî .extraclului
avind· o influenţă· poziUvă .asupra randamentului· de zahăr.

Conform noii .tehnologii .nămolul de la purificare se elimină

in trei·· etape şi nuÎn două ca la purifieareuclasică.Treptele de elimi
nare a nămo1l1lUisint:· după predefecocarhonatarc.. după saturnţiaI

şi după saturaţia a II-a.
lnstalaţjafolosită .este uşor de realizatînfabrici1c de zahăr

şi se pouteumenaja cu forţele proprii fiec:1reifahrici.
Se prezintă eficienta economică realizată.

Calitatea tehnologică a sfeelei de zahăr, respectiv capacitatea sfeelei
de aH prelllcrată eficient În fabrica de zahăr este influenţ~tă de condiţiile

pedocliJnatice În care s-acultivat,s~adezvoltat şi a vegetat sfecla.
Compoziţiachimică asfeclei de zahăr esteprincipahJ1 factor de calitate,

influenţînd direct eficienţa procesului .tehnologic.
Sfecla de zahăr·conţine·În .sucul eelular zahăr şi substanţe străine ·zahă

rului. Dintre. acestea o i~portanţă .deosebit.ă o. prezintă substanţele coloidalc
şi substallţ:e1c reducătoarc,"acărorprezen1:ăeste nedrrită fne~tract.. Elimi
narea aces-tor compuşi se realizează prin purificare. În prezent, tehnologia
apliGută in fabricîle qe zahăr asigură eliminarea a cirsa. 45tyo di ll substanţele

co!oidale şi a circa 55% din substanţele reducătoare.extrasedin sfeclă.

Unele gfUpe de substanţe coloidalcla acţ.iunea bruscă,aoxidului de calcin
suferă procese de degra.dare,descompunÎndlÎ~seîn molecnlemicica're nu pot
fi precipitate de var, rămîn in soluţie, antrenind zahăr iînmelasă. Stlbsta11tel,e
reducătoare se descOll1Pun cu formare d~ acizi organici care pot acţiona în
anumite condiţii asuprazaharozei, .. invertind:-o.

Tehnologia elaborată urmăreşte eliminarea acestor dezavantaje şi creşte

reaefectuJui de purificare prin intensificarea proceselor şi operaţiilor de
'purificare.
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REZUL'DATE·OBŢINUTE, .DISCUT,AREA •ŞI INTERPRE'DAREA LOR

Experhnentările semHndustriale au fost efectuate la .mijIocul lunii oc
tombrie, sfecla prelucrată fiind recoltată din hinterlandul fabricii.

Conţinutul de zahăr al sfeclci prelucrate a fost cuprins Între 13,2 şi 14,7°/0,
cu media de 24 ore de 14,147%. In tabelul 1 sint redate reznltatele obţinute

cu ambele scheme de purificare.
Zeama dedifuzieprovenită~insfecla prelucrată aavnt în medie puri

tatea de 8q,2°/o.)n perioada În care fabrica il funcţionat cu schema proprie,
puritatea zemiidc difuzi~ a fost in medie de 83,68 O/O' Cu extreme cuprinse
intre 82,3 ~o - 84,6 o/~. .."

Rezultatel~ obţinute la '. cercetările)ndustriale privindpurificarea:;;emii
de. difuzÎe cu .schema clasică şi s?,hema Cu eUminareanămolului.. de.presaturaţie .
(predefecocarbonatare) sînt prezentate în tabclul 1.

în perioada în care Jahrîca,a funcţionateusche~acupredef~cocarbo,:"
natare puritatea medi~aextracttiluide difuzie a oscilat între 82,2% şi 84 2%
avînd media de 83,22%. ' .

de la presaturaţii (nou);
a acceleratofllhdcle sedimentare

dc nămol

şi doza re

a- nămolului din zeama de presaturaţie şi asigurarea obţinerii unei structuri
norluale· a nămohlhii la filtrele cu vid.

Instalaţia necesară realizării acestei tehnologii de purificare a zemiÎ
de difu.zie se compuncclin următoarele utilaje :

vas stabilizator de zeamă de difllzie cu agitator (existent);
presaturator (existeut) ;
decantorde zeamă de presaturaţie (existent);
rezervorul de zeamă clară de presaturaţie (nou);
defecator (existent) ;
saturatar I (existcnt);
decantorde zcamă de saturaţia I (existent);
rezervor ~eamă clară 1 (existent);
filtre de coutrol pentru zeama clară I (existent);
saturator II (existent);
filtre pentru zeamă dc saturaţia a: II-a (cxistent);
filtre cu vid (existent);
distribuitor de zeamă tlllburede presatllraţie

la dccantor (nou) ;
distribuitor de zeamă tulbure I, la decantor (existent);
distribuitor de concentrat de nămol de la presaturaţie la filtrele cu
vid (existent) ;
rezervor de concentrat
instala-ţia de preparare
(exis teut) ;
prelncălzitori (existent);
pompe;
rezervoare (existent).

SCHEMA TEHNOLOGICĂ ŞI ItNS'I1ALAŢIA DE PURIFICARE
EXPERIMENTATA

Schema tehnologică de purificare~ elaborată în baza cercetărilor constă
in următoarele:

. - Zeama de difuzie depulpată cu temperatura de circa 48°-50°C
ŞI pH 5,8-0,2 este introdusă în stabilizatoful dezearnă, unde se amestecă

Cu concentrat~rulA de nămol. de la ,saturaţia 1 rezultind zeama de fabricaţie
cu pH-ul cuprIns Iutre 7,8 ŞI 8,2: TImpul de stationare alzemiiîn stabilizator
e~te. de circa 5 minute. Zeama de fabricaţie este trimisă cupompaînpreîn
calZItor unde se preîncălzeştela circa 78°-:-80°C. Din Încălzitar zeama intră

in presaturator.
Pe conducta de alimentare a presatllratorl1lui cu zeamă, în zeamă se

injectează instantaneu lapte de var În proporpe de circa 40°;6 din varul total
adăl1gat în Întregul proces de purificare. Zea ma astfel predefecată In punct izo
electric sepresatureazăcl1gaz de saturaţiepinălaunpH de circa 9,O~9,2.

Zeama presaturată trece în continuare În vasul de degazare de unde cu
pompa este trimisă prin preîncălzitorla distribuitorul de zeamă la decantor.

Temperatura zemii de decantare estedc circa~5°C. Pe conductă, Înainte
de distribuitorul la, decantor Înzcamă se inj ectează accelerator de seclimen
tare tipPAC-CH, soluţic 0,1 %,îu doză prestabilită prin analize de laborator.
Din distribuitor zeama tulbure este dirijată în c~Ie patru compartimente
ale decantorului.. , ."

Zeama elarăsepal'a tii prin dccanţareestecolectatăîntr-un rezervor,
d.e unde cu O pompă este trimisă Ja preÎncălzitor, unele se preîncălzeşte la
eIrea 85°-86°Cşi de aici se trimite la defecator.

Pe condu_ct.~deadm~sieapompei, În zeamă se introduce laptelede var
neceSfir defecarll, respectIV restul de 60 % din varul necesar purificării. în
defec1tortimpuldestaţiouareal zemii şiaI laptelui de var este circa 10---,12mÎ
l1ute'i.Ia temperatura ,de circa,85°-8GoC.

în continuare, zeama este,saturată cu gaz de saturaţie pînă la pHIO,8---,
11:~~a~a sa~ur~tă;ltrece.învasul d_edeg3.zare deunde.cu o pompă este~

trImISa .lnpre!~fal~ltor,.. l~nd: s~preÎncalzeşte.la. circa90Q C. Din prcincftlzitor
zeama este dIriJata ladlstnbmtorul de. zeamă tulbure la decantor. Inainte
de a intra În distribuitol'In zeamă se il1jectează accelerator de sedimentare
tip P AN-CH, soluţie 0,1 % în doză. prestabilită prin analize dc laborator.

Zeama clară separatăprin decantare este colectată in rezervorul de zeamă

clară de unde cu o pompă este trimisă la filtrele Sweetand. Zeama filtrată este
trimisălapreîncălzitor,preÎncălzindu"'-selag5°~97°C, de unde intră Însatu
ratorul II. Zeama tulbure II este filtrată şi se obtine zeama subtire care este
apoi decalcifiată prin schimb .. ionie Cu răşină' catiollieăma~rOl;oroasă în
cielul 1'/a + de tip DACTIOl'l CS-8P.

.. Conceutratul de nămol de la saturajia I cste dirijat iutegral în stabili
zatorul de zeamă de difuzie, unde amestecarea cu zeama de difuzie rezultă

zeama de fabrica.ţie;

Recirculareaîntregiicantităţideconccritrare nămol de lasaturatia 1
în zeama de difuzie are ca scop, asigurarea condiţiilor opt.ime desep~rare
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In: timpulpurificării calco~carhonică s~aurmărit variaţia parametrilor
tehnologicişi anume: . .. . ..

_ pH;conţinut .de var total ;,tell1P~ratu.~a,;.coe9clentuISk,pt:"~cum
~(caracteristicilelaptelllide,var ŞI a blOXldulul de carbon obţInute

şi utilizate de fabrică. . .. .' .., . . .
La purificarea şi tehnologia proprie fabncll, parametru pnnclpah al

purificării au fost: . .'. . ~
_ continut de var total in zeama de fabncaţlc a fost cupnusa între

0,7 şi 0,93 'g CaO % avind mcdia de 0,86 g CaO % ; ,
_ continut de var total in zeama de presaturaţw a fost cuprins Între

1,42 şi 1,96 g CaO%, avind media .de 1,65 g CaO%.. _ _,
:Prin âiferi:mţă'sep'oateaflacan~ltate~~evar. efectIV. adaugata lnzea.ll1U

de fabrieaţie inainte de presaturaţlC. Scazllld. dlll conţlllutui total dc V'l;'
din ze~ţInapresaturată conţinutul de v~r to~aldln zean~<I. dcfa1:JncaJ.~erez~~lta
cantitateadeyaradăugată':care a OSCIlat lntreO,69 şll,O~g .CaOio' U\lno·

mediadeO;7J g CaO%; ., ,'. • d
'--.pH-ul zemii tulburi de. presaturaţIe a. oseilat llltre. 8,8 ŞI 9,6 aVIIl

in medie valoare de 9,0;.. .'..'. ......:
'.~ :caI:ltitateadeoxi4,deea~ciuac!ău.gată>înzeama de p:csaturaHe la

defecare sepoatecaleIjla sdlzînddin.conţmut.ultotal de var dm zeUTna tul
lh1fe.de.saţ~lr~1ţieI,.ponţinuţultotfl~·4~.. var dIn zea~ad:: pre~aturaţ~e. Can,~
titâfea de oxiddecalciu adăugată la defecare a oscilat mtre 0,33 Şi 0,61g.
CaO% ayindyaloareamediede 9,51g CaO%; •. • .... .
.•...•...-,cohtii1utulde var total. dmzeama tulbure 1 a OSCilat intre 2,03 ŞI

2,40gC,,'6~/d,avim\ în medie<valoareade2,20 g CaO%; . .•• . • • ...
...... pH-ul pînă la care sea .saturat zeama la saturaţm 1 a fost cuprms

între 10,4-10,6 avind in medIe valoare de 10,4; . .•. .
.. i..C: lasaturaţiaa II-a zeama a avut pH-ul cuprins mtre 8,5 Şi 9,0 cu

media de 8,8;

D cnl.':l1!lrca in,clica torj:ilui

Puritatea zeriIiide:difuzie
Conţinut de var total in zeama

de fabricaţie

Conţinut de Var total în zeama
de presaturaţ-ic

Oxid de calciu adăugat in zeamă

la presaturaţic

pE zeamă presatu1'ată

Oxid de calciu adăugat la defecare
ConţInut de var total în zeama

satu1'ată 1
pE zeamă saturatia 1
Alealinitatea zeamă·.saturatii II
pI-I zeamă saturată II
Efect depnrificare

St la saturaţia 1
Sk lapresaturaţle

tJ.M.

%

g eaO %

gCnO %

g CaD %

g eaa %

g··CaO %

g.CaO%

%
cm/minut
em/minut

Schema· nciu,alii
u·· fabricii (elnsicii)

82,3 - 84;5.··

0,73 0,93

1,42 1,96

0,69 - 1,03
8;8>7 9,6
0,33 - 0,61

2,03~2,40

10,4 -10,6
O,013~.0,026
8,5 ~. 9,0

25 -39,8
4 6

Tabelul 1

I
SChc.ma de.• '.lim.innl'ea

ntlmolululdupă

prcsllturaţie

82,2 ·~84-,2

0,76 0,97

1,25 1,71

0,60 0,94
8.8 9,1
0,66 0,79

066- 079
1O:3~11:3
0,013" 0,023
9,5. ~. 9,0

36,77 - 45,45
6 8

7- 8

alcalinitatea în zeama de saturaţia aII-a filtrată a fost cuprinsă
între 0,013 şi 0,026 g CaO%," cu media de 0,019 g CaO%;

-concentraţia laptelui de var a fost 'În medie de 19,8 0 Be, iarcompo
ziţia gazului de saturaţie â fost de 23,6 CO, şi 5% O,;

- efectul de purificare realizat cu . ajutorul schemei tehnologice de
purificare proprie fabricii a oscilat În limite largi înregistrînd ··şi valori
sub 30%, respectiv 25%~39,8%,

In perioada experimentării schemei tehnologice Cu eliminarea nămolului
dcpresaturaţiefabrica a prelucrat in 24 ore o cantitate de sfeclă de 3253 tone,
deci peste capacitatea proiectată de 3000 toue sfeclăJ24 ore. In schimbul 1
fabrica a prelucrat 1580 tone sfeclă, iar Îu schimbul II 1 673 tone sfeelă.

La purificarea cu schema cu predefecocarbonatare şieHminarea nămo~

lului după presatura ţie, parametrii principali aipurificării au fost :
conţinutul de var total în zeama de fabricaţie a fost cuprins Între

0,76 şi 0,97 g CaO%, avind medie de 0,83 g CaO%;
- conţinutul de var. total .în zeama depresatllraţie afost cuprins Între

1,25 şi 1,71 g CaO%,avind media de 1,55g CaO%. Cantitatea devar.efectiv
adăugatln zeama· de fabricaţie. Înainte de presaturaţie se calculează ... prin
diferenţă, scăzînd din conţinuttddc var total din zeama presaturată, con~

ţinutul de var total din zeama. de fabricaţie, Rezultă că varul adăugat in
zeamă inainte de presaturaţie a fost cuprins intre 0,60-0,94 g CaO%, avînd
media de 0,74 g CaO%.

~ pH-ulzemiI tulburi de presaturaţie a oscilat între 8,8-9,1 avind
media de 8,84;

- după presaturaţie zeama s-a separat prin decantare de nămol uti.:.
lizind accelerator .de sedimentare din tipul PAN-CH soluţie 0,1 % in zeama
subţire, in doză de 8 ppm ;

- cantitatea deoxid de calciu diIlzeama defectă se poate stabiHdirect
prin analiză, deoarce la defecare este dirijată zeama clară lipsită denămoI.

Conţinutul de oxid de calciu în zeama defecată a fost cuprins Între 0,66
0,89 g CaO%,avind valoarea meclie de 0,73 g CaO%;

- conţinutul de var total din zeama tulbure 1 a fost. acelaşi cu conţi
nutul de var total din zeama de defecaţie, deoarece la saturaţia 1 a fost sa
turat cu bioxid de carbon varul adăugat la defecare;

- pH-lll zemii de saturaţie 1 a fost cuprins între 10,3-11,3 avind
valoare medie de 10,7 ;

- la saturaţia a II-a zeama a avut pH-ul cuprins între 8,5-9,0 avînd
luedia de 8, 9 ;

- alcalinitatea zemiI .de saturaţia aII-a filtrate a fost în medie de
0,019 CaO%, avind limitele cupriuseÎntre 0,013~0,023 gCaO%;

- concentraţia laptelui de var a fost în medie 19,8 0 Be, iar compoziţia

gazului de saturaţie a fost de 23,6% Ca, şi 5% O,;
- efectul de' purificare realizat cu ajutorul noii' scheme tehnologice

experimentată semiIndustrial a fost euprinsîn perioada urmărită Între 36,77
şi 45,45%, avînd media de 41,06% faţă de valoarea din proiect de 37%:



224 AL. STROIA TEHNOLOGIE NouA PE'PURIFkARE CALCOCAH130NICA 225

prede
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Decantarea zemii tulburi de presaturaţic s-a efectuat cu ajutorul acce
leratorului de sedimentare adăugat în doză de circa 550 IJoră ceea ce rc
Pfez.lntă od?ză de 5,5 ppm, realizîndu-se o decantarerapîdă şî obţinîndu-se

zeamă clarft, fără suspensii. Coeficientul,.Sk"la presaturaţie a avut valori
cuprinse între 7~8 cm/minut la saturaţia 1 a fost cuprins intre 6-8 cm/mi
nut faţă de 4-6 cm/minut cît se realiza cu schema proprie fabricii.

La schema nouă S-a obţinut zeamă desaturaţia 1 limpede, clară, fără

suspensH, Cu circa. ,,30 % mai ,-decolorată decît: la schema. fabricii.
In schimb eoncentratorul de nămol care trebuie dirijatla filtrele:cu vid a

fost cu circa 30 % mai diluat. Din acest motiv.filtrelecu -vid'au fostsupraso
licitate,supruîncărcateşinuau făcut faţă filtrăriLDin cauza diluăriicon...,

cCIltratuluidenămol,stratul de nămol depe filtrele cu vid au fost mai subţiri

decît la schema fabricii. Absorbţia substanţelor coloraute a fost superioară

abs~rbţieide la schema veche ceea ce a determinat scădereacoloratieizemii
de saturaţia I, cu circa 30%' ,. '

tn ved~I'ea.~vităriiunei diluări şi a recirculării a zemii subtiri în labora
tor s~a experimentat prepararea aeceleratoruilli desedimenta;c cu ajutorul
zemii de difuzie în loc, de zeamă de saturatia a II~a.Prima dilutie a. accele
ratorului de scdimentare PAN CH, pînă l~ 1% a fost realizată eu apă p~
conpeus. Cea de-a II-a diluţie, pinăla concentraţia de 0,1 % a fost realizată

cu zcamă. de. difuzie depulpată. S-a urmărit apoi efectul asupra decantări!

zemii de saturaţia Işi a zemii presaturate determinînd coeficientul SlC 'în
paralel la proiJc de zeamă prelnate din fabrică. în cazul acceleratorului di
zolvat în zeamă de difnziecoeficientul SI!: a fost cu circa 1,0 unităti mai mare
decît în cazul acceleratorului dizolvatîn zeamă subţire. Aceasta se datoreşte
şiacţiuniifloculante pe care ° are zeama de difuzi~.

Pentru eliminarea neajullsului apărut la schema de purificare cu pre..;
saturaţie şi eliminarea nczahăruluiprecipitat, respectiv conţinut scăzut

de substanţă uscată În nămol, s~aujăcut o ,serie de încercări în fază de laho
~at()ripentru c,oncentrareaaccstuia.

Rezultatele' cele mai bUlles-au obţinut utilizînd adjuvantul de filtrare
Dicalite sa~ Petlite. Cantitatea. de auxiliar folosită a fost aproximatîv.0,03
0,04%. Pnn~ceasta s-a obţinut ojm~unătăţire considerabilă a . structurii
nămohIlui. Urmeazăeăaceastăsoluţie.de îmbunătăţire a.· structurii nămolului

să fie experimentată şi în procesul tehnologic al fabricii pfnă la sfîrşitul

campaniei.

CONCLUZII

Procedeul de puripcare': azemii de'difuiie cupresaturaţia zemii
fecate şi e!inlinarea nezahărului precipitat a fost experimentat
perioadă in care fabrica prelucra sfeclă proaspătă şi s-au constatat
toarele : . ..

-,;.purificarea zemii de difuzie cu separarea nezahărului precipitat după

presaturare asiglu'ă eliminarea imediată a nezahărului după prima .etaprţ
a ... purificăriictţlco~carbqnicrt şi anume· după precipitarea coloizilor .. cu oxid
de calciu şibioxid de carbon;

zeama tulbure de prcsathraţie se decantează eu 'aj~t6r~1·aecelera
torului de sedimentare PAN CH, rezultînd zeamă limpede, lipsită de opales
cenţă, suspensii şi concentrat de nămol care se dirijează la filtrele cu vid;

- zeama clară de presaturaţie'ce'se trimite la defecare este lipsită

de nămol şi unele grupe de nezahăr din Care cauză varul adăugat la de.fccare
are acţiune maximă;

.- saturâţia 1 se poate conduce lao valoare optimă.apE-ului pentr~
abs?rbţia maximă a substanţelor colorante, în special a celor de tipul ,jpro
dUŞI de dcgrndare azahăruluiinvertitH rezultate la defecare şi anume 10,8_
11,2, fără a crea dificultăţi la decautarea nămolului de saturatia 1;

'-' concentratul de nămol separat la '. decantarea zemiide saturaţie 1
conţine carboll.Qt de calciu lipsit de coloizişi de grupele de nezahăr separate
cu nămol de la dccantarea zemii prcsaturate. De aceea nămolul deJa satura'"
ţia 1 este recirculat integral la zeama de fabricaţie fără'u se recircula şi ne
zahăr ca la schema proprie fabricii;

- zeama clară de satura'l:ia 1 sepa.rată la dccantal'c este limpede, fără

suspensii decolorate;
- efectul .. de :puriţicare (Q difuzie -,-Q zeamă groasă) rgal~zat cu ajuto

rul schemei de purificare cu presatl1ratia zemii predefecate - ş-i eliminarea
nczahărului precipitat a fost cuprins între 36,770/0 şi 45,45%' avînd valoarea
medie de 41,06%' În timp ce efectul de purificare realizat cu schema actuală

de purificare a fabricii a fost cuprinsîutre 25 şi 39,8% avînp media de 29,5%;
- in încercările efectuate la niVEl sEmiindustrial s~au Întîmpinat

greutăţi în ceea ce priveşte consistenţa eoncentratului ele nămol separat
la decantarea zemii presaturate şi eliminarea nezahărului.precipitat. .. J\cest
concentrat de nămol a fost circa SOD/omai diluat decit concentratia nămolu

lui îngropat realizat cu şchema actuală a fabricii, concentraţia pentru care
a fost dimensionată staţia de filtrare cu vid; Din această cauză staţia ac
tuală de filtre cu vid nu a satisfăcut necesităţile impuse de purificare" cu eli
minarea nămolului după prcsaturaţie,fiind supI'usolicitată;

- prin încercări de laborator s-a constatat că introducerea în zeama
presaturată a adjuvanţilor de filtrare de tip Dicalite sau Perlite îmbunătă

ţeşte str~ctura şi. consistenţa nămolului..Această soluţie trebuie verificată

serrIiindustrialpinăla'.' sfîrşitul campaniei;' . .... .... .. -- .... '.. -~, .'
acceleratorul de sedimeutare utilizat, P AN CH obtinut· de U iiiver

sitntea Galaţi a dat rezultate fOJ.rtcbune"în procesul de 'decantare.
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A NEW CALCIUM-OARBONIC PURIFICAnON TECHNOLOGY
FOR THE EXTRACT OBTAINED IN SUGAR BEET PROCESSING

Summary

The paper "presents experimcntal-industrial rcsuIts of a neWcalcium-carbonic purification
tcchnology of the extract produccd in thesugur bect processing.The new tcchnology uims at
increasing the purification cHect of the calcillmo;';:idc, intensifYing the purification process,
which contributes tothe increase of the extracl purity, having a positive influence on the sugar
productivity. "

According to the new technology, the purification· muci isrcmoved within three stages
aud not in two stages. as in theclassical pUl'ification. Thc steps of mud rcmoving arc: after
predefccation-carbonation, after the lat saturation and after the IIntl saturation.

The equipment used can ... bc casi)y manufactured in the sugar factorles and fitted out by
euch factory own mcans.

The papcr aiso presentsthe economical efficiency achievcd.

NOUVELLE TECHNOLOGl'E D'EPURATION CALCOcOARBONIQUE
DE L'EXTRAlT OBTENU DANS L'!'NDUSTRJE SUCRIERE

Resume

On prescnte des resultats cxperimentaux-industriels d'uncnouvel1e technologieconcernant
l'epuration calco-carbonique de l'cIextrait obtcnudans !'industrie sucri(>,re~ La nou\'ellc tCCJ:lllO
logic a commebut l'accroissemenl de l'eUet d'cpuration del'oxyde de calcium, I'intensification
duprocessus d'epuration; qui determine I'accroişscmcnt (le la puretc de l'cxtraitavcc une in
fluenc(' positivcvers .1c rendement cn sucre.

Adcquat a Ia llouvclletechnologie, la boul' d'epuration s'climinc en troise~dpcs pas cn
del1x comme dansle casde I'epuration classiql1c. Lcsmarchcs d'elimination r::e la boul' .şont

apres. la,·I-:-cre. el la II-eme· saturation.
On realise, sansdifficullc, l'jnstallation utiIisec dans I'lndustric Eucricl'e et onpeftt

l'amenager" avec "de forces proprcs fi chaqueentreprise. '
En fin, an prcsente ·l'cfficience economiquc rea1isec.

NEUE TECHNOLOGIE ZUR KALKl-IALTIGEN UND KOHLENSAUEREN
REINIGUNG DES BEI DER ZUCKERUBENVERARBEITUNG ERHALTENEN

EXCTRAKTES

Zusamme'i/,fassung

Es werden die Forschungsresnltate eîncr neuen Tec1mologie 7.ur l{all{ha1tigen und kohle
saueren Reinigung ... des bei. der .Zusl{crriibenverarbeHung .erhaltcnen Extraktcs vorgestellt.

, Die neue Technologic vcrfolgt pjne Erhohung des Rcinigungscffektes.· des Kalziumoxyds nnd
cine VersUirkungdes Reinigungsvorganges,waszur erhohtenPul'ităt des Extraktcs beltriigt
wobel es cinenpositiven Einfluss aui dic Zucl{erproduktivitiitausiibt.

Gemassder ncuen Tcchnologie wird derSchlamrn wiihrend derHeinigung in drei, nicht
in zwei Etappen durchgcfiihrt, \Vie eS der Fan bei der klassîschenRcinigung war.Die Stufen der
Schlammentternung'creigncn ::;ich nach· der VorkHirungskarbonatierung,·nach. der erstcn ..·und
nach der zweitcn Săttigung.

Die dazu verwendcte Anlagc isi leicht erhaltbal' in den Zuckerfabriken, da cine solche in
jeder Fabrikmiteigenen Kriiftcn hergesteUtwerdcnkann.

Es wirq 4,1c crzie1"t~ wirtschaftlichc Effizicnz vorgestellt.

HOBAfl H3BECTROBO·yrJIEIUICJIAfl TEXHOJIOrHH IlO O'!HCTRE
9RCTPARTA I10JIY'!EHHOrO I1PH I1EPEPAEOTRE CAXAPHOfi CBERJIbl

PC81O.Me

I1pe,n;CTaBJIe:UbI ()1{CnepHMeHTaJIbHO~lIHAYCTpIIaJIbH!uepeayJIbTaTbI BOBOii lIBDeCTltoBO
yrJIeIUlCJIoitTeXIIOJIOrnn TIO O~IHCTRe 3RCTpaHTa rroJlylfelIlIOfo UpII rrepepa6oTl\e caxapuoit
CneItJlbl. B I10DOil:: TeXIIOJIOfUn CJIe,lJ;RT Ba nOOblweIIlIeM :JIpepeRTa O'IIICTRII OIUICfI }{aJIbJJ;lIR,
Ba ll,n;eHTHeplumU;HeU npOl-\ecca D'UfCTHlI !paRT CO)l;ettcTByIOUJ;UU yneJIUlfeHIHO OtUllIWIlIIfI

BHCTpaRTa. 8TD Bce BJIlIReT TIOJIOrRnTeJlhHO Ha DbIXO;U; caxapa.
COfJIaCHO :u:oDoit TeXHOJIOflUI llIJIUI\1 OCTanIlIJIttcR DT OliUCTI\ll y;n;aJIfleTCR B TUn STana

II He D f/;IlU aTflI1a I\aH npn 06m:eII8BeCTHOn OIIllCTRe. CTyrreHtIaTlue y;u:aJIeIIlHI IIIJw,Ma lIMeIOT

MeCTO rrOCJIe npe,n;aiPqlelmcaTypaU;JUI. nOCJle 1 caTypaunu II nOCJIe 2 caTypaIJ;lllI. . .•
I1cIIOJlbBOBaHHYIO yCTaHoBRy ,rrerrw ocymecTBHTb Ha caxapHblX 8ano,n;ax li IlO. Ham)J;OM

aanop;e C06CTaeJUH>IMlI CIlJIaMlI.
IIpe,n;cTaDJ:Ieua DIWHOl\UP1CCRall 3w~)eHTIIBHOCTb, ocym;eCTD.rreHHall.
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SOLUŢIITElINOLOGICEPENTRUCREŞTEREAEFICIENŢEI

ECONOMICE ÎN FABRICILE DE ZAHĂR

AI. STROJA

Procesul tehnologic de obţinerea zahărului diusfeclă de zahilr
poate fi imbunătăţit ··prinlitilizarea unor parametri tehnologiei
optilUL. specifici pentru fiecare operatie din procesul de purificare.

Randamentul de zahăr rezultat in procesul de fabricaţie se
poate mări·prin reducerea zahărului in melasă. Aceasta se asigură

prin: purificareu,ze1pii .. dedifuzie cu eliminarea nezahărului după

saturaţie cu CO~purificarea zemÎÎ defecate la 0,5 g GaO/iOO mI
prin adaosul de var inainte de saturatia a II-a şi asigurarea unei
circuhiţiinormale.a zemii şia gazului. de saturaţie in saturatorul
al II-lea.

Lucrareil nrezintă posibilităţilepractice de realizarea opera
tiilor de mai sus, pe baza rezultatelor cercctărîlor efectuate.

Procesul tehuologic de industrializare a sfeclei de zahăr permite obţi

nerea unor rezultate superioare prin introducerea unor noi soluţii tehnice
şi tebnologice. Dintre acestea se pot aminti introducerea procesului de eli
minare a nămolului după presaturaţie şi utilizarea defecării a II-a, respectiv
a adaosului de var la saturaţia a II-a.

Vn rol important îl ,are, stabilirea parametrilor tehnologiei optimali
în funcţie de calitatea materiei prime prelucrate. proces care trebuie realizat
în condiţii industriale. în utilajele utilizate în procesul tehnologic. Parametrii
optimali trebuie, să fie stabiliţi pentru fiecare operaţie în parte ,în funcţie

de scopul tehnologic urmărit.

Prin cercetările efectuate, s-au stabilit metodele de, determinare avalo~

rilor optimale ale parâmetrilor tehnologici ai operaţiilor de la purificarea
calco-carb6nică a zemii de' difuzi". De asemenea, s-a elaborat o nouă teh-,
nologie de purificare calco-carbonică a zemii de difuzie şi s-a urmăritinfluenţa~
adaosului de lapte de var la saturaţia a II-a în scopul creşterii efectului de
purificare şi a scăderii coloraţie{'zemii' stibţiri.

O problemă deosebită o prezintă, rezultatele cercetărilor privind in
fluenţabarbotării centrale abioxidului de carbon asupra procesului de sa
turaţie.

tn cele ce urmeaz~ se. prezintă rezultatele obţinute.
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DETERMINAREA SI UTILlZiAREA PARAMETRILOR OPTlrlVIALI
. IN PURIFIOARE

1. PREDEFECAREA

Parametrii tehnologiei optimali au ca scop precipitarea şi stabilizarea
coloizil?T,şi seex.ecută.prin tr~cerea, zemii prin,trepte progre~i'V_~ de aleali
nitate 'şi respectiv pII, adica Intre O şi 0,25 %"C:iOalcaIinitath.au8;5:....11,2
valori pH. ; ....: '. ..:'

Creşterea trebuie să fie progresivă liniar şi determinarea treptelor opti
male se face prin analize de lahorator asupra pH-ului din fiecare din cele
7>"t~onipartimente, reglînd paletele mobile Ia asemenea unghiuri de redr
culare incît să se obţină o creştere progresivă egală de la compartiment la
compartiment.

Menţinerea sauv~riaţiaa1caHnităţii:finale(0;2-0,25%CaO) se execută

automat prin insta1aţia 'clebitmetr:ică, fixînd cantitatea de var necesară
de adăugat ladebitul constant fixat de ze~mă.

IL. DEFECAREARECE

Are ta scop stabiliz-area coloizilo"rprecipitaţi_ şi ritmicizarca pre
luc.rărij"staţia s..ervin.clşi,cavas.tulllpoll pentru- -asigurarea unei cantită1;i

de zea'mă suficientă aplati.zăriillnordebitemai scăzute in caz de avarii în
amonte sau În aval de ea. Adaosul de var se face automat si debitmetric,
fixîud cantitatea dorită pentru obţinerea uuei alcalîuîtăţi finale de 0,5% CaO,
echivalentă cU' un pH "" 12,0. ..

III.. DE}'ECAREA CALDA

'.' Are. ca scop descOIlll'unerea invertului la temperatura de 84°C, prînt..--o
st~ţi{}nare. d~terIhi~aHi ..şi. ull.adaos_.de vu;r:.variabiL .în funcţie "de :calitatea
zemii:CantiIltate'l.·d~'yar..c~se ada,ug'ă,·aipi.,~I11pre,ună c'u, alcalinitateazemii
care' prociuce:'năm-ohl,LconcentratJ ·ce. se reia,la ,predefecare în. proporţie

de 40-60%, trebuie să conducă la o valoarea varului. total.de .2,5 %,
ce~a ceînseal)lnă că.,Ia,.~ef~c:ar~_se a,~,.~tlg~ cca 1~2, 1.,3%'CtţO,'<careÎmp~eună
cu' cele' 0,5% ·CaU adăugate anterior, cO:ridilc la' uhfotal de 1,7 %C.O a1ca
linitate'Jitrată .p:rin·:.probll:.de ·zeam%.: def.ecată·.san 2.,5°/0' var totaL···.· .•
....•·•.;1\da"'uI. de..l~pte dJ'yars, face.debitmetric,valoarJ'<l' fi,,·în.du,seaut(}m'lt,

la .. il.ebitul .constant ,.de zeamă.

.jV.SATUR~ŢIA 1

o.pt,imaluIsaturaţiei t, repreiirită:'ri6e~:'~alo~~e a ,al~alihitiţii, cu.e:chi~
valcntuI ei În pH, la care filtrabilitatea e Cea mai bună, cu condiţia nedepă

şirii culorii minime a zemii. Această valoare a alcalinităţii se determină prin
probe de alc'llinitate. <liferite, executate 'în fabrică, deci .la saturaţie, variind

vf.aloril~. alcaIiUită-ţiÎ. pîriăse obţinealcalinitatea optirnăcu cea maÎ bună
Iltrablhtate SI" ..•. -c 1 . t' .. ' .

.< 'w'. ce~In~l<nll~a.ODIa,le a zemu.Valoareaacestcl alcalinităti

se d.etermlnaapolcap:Hechlvalent, care se fixează pe instalatia de aut~
matlzar~ '1 menţineriL~ol1stante a pH-ului '1tit timp cînd calitatea sfeclei
se menţIne aceeasL

. .In c:o~se~inţă~ ····s~.deFerrIÎiriă...alcaJiI!itateaoptilnă .. -p rin. titrare, aIcali
mtate al .carulecllIV~lentlJlpH:se menţIll'2 apoi constantăprin instalatia de
pH-metne automată. , '

V. 'SATURAŢlA a II-a

Optin:alul. saturaţieIaII-a~steacea valoare a alcaIiuităţii la care .conti
~lU~U~ ~.e wsar~fl de calciu din ze~ITI~ est: minim. Această valoare se determi~ă
l~ a llca pun probe luate de Iasaturaţla a II-a, variind alcalinitatea între O01r ?'9~. 0/0. la zeamă.fi1tsată,~bţjIlîndll~sela. o. anumită valoare a acestei al~a
IUl~aţI ŞI o ~empeIatuTadepesţeg5°;un mInIm de săruri de calciu. Deobicei

optImalul eautat se situează între O015 si O09 0/ C O 1 l"t t '1 . r 1 ..•.. ....• .<'. .' , 10· a a ca InI a e, care are
ca. eCln a. eut. o valoareaPli-uhlide 8,5-9,5. Valoarea alcaIinitătii optime
astfel det~rmmate.seanalizeazăJapI-I-metru în laborator deter~inîndll-se
pH-ul optIm care se fixează îninstalaţia de automatizarepentrll a se păstra
constant.

In .CO~clll~ie,op~ifualtdsat.ll~aţiera II-a se determină ca aleaUnitate prin
pr?be dIferIt,:" l!\r echlvalentulînpHal acestei alcnlinităti se mcuţine constant
pnu Instalaţla de pH-metrie'automată, '

METODĂ DE ELIMINARE MAI COMPLETĂ
A COLOIZILOR DIN ZEAMA

1: Coloizji precipitaţi înoperaţiije de predefecare, eu stabilizarea
react!ll?r de preCIpltar~eÎ~?ef~care~r~ce,au tendinţa de ase "rupe" Ca mo
lecula, lAn m~l~cuAlemaLll1.ICl.I~aI~.alinitatearjdicată din defecarea principală.
care e InsoţILa In ~acelCî~I}}ll1PşI~(]etemperaturăridicată. Această ru ere
prod~ce o ,trecere lnappt 11l.şol.l1ţ:~..}1.llneipărţi Însemnate de coloizi".~are
produc maI depar.te efeclele. negatIvee~noscute şi anume creşterea melasei.
.. 2. Pentru eVItarea. acest~I,efect.!1~~orit, rezultatele cercetărilorştiin

ţlfIce.. efectuate .în cadruJjnstitllţţlluillostrucare au permis stabilirea unor
SOlUţII.. tehuo,logIce cwu. Ţezulţ~ţe.>d~()~ebit de bune, s-au concretizat. rintr-o
met~d~. S\lP!lmentaracalco-~arb?nI5adepurificaresi înlăturarea c~loizilor
pre~I~)ltaţl In predefecare;.met?d_~~are,Intercalatăîn schema actuală de
pUrIfICare, conducela·.·rezultate:deoseibte····Metoda· consta- "1" '" 1d f w. 1 ..... . .... .......r::: .•..•........ «< .••.. .. . n a pre na zeama

eaeeata a rece, decI.cll.8';)J?~(3a.o.·:llcalînitate,a o Încălzi normal pînă la
84 C ca la defecarea .pnnclpala, Insă, în' loc. de a o tl'ece la i f c' '. I-

t . . : ·.A > .>. .. c ( e e areapnnclpa a
se rece prllltr-un saturator,lncare,-cllgaz.·CO· se reduee alc l' 'Ot t " ' ..
1 1 1 51 O08°/ O -........ . .' '. 2 a Inl a ea zemn
(e a ,. a, loCa'·. dupacareestetreeutăîntr_undecantor cla.şic de zeamă~
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în care, timp de 7----:...8'; se produce decantarea totală.a nămolului care"con.;
ţine coloizi,decantareajutatăprin adaos deac~eleratoride s~dimentare

necesari, avînd în ved~re cantit{\tea mică de carbOllllt dinzearnă.

Zeama decantată estc.trirn;isă:apoi 1~ defecarea:principaIă, iar nămolul

depus şi careconj:ine coloizii precipitaţi. es~c trimis îu:preunîndu-:se'-cună;.

malul de la filtre DDS desaturaţmI,la hltreleen vid.
în felul acesta. 'coloizii precipitaţi în predefe~areeyjtă.contac-tulcll

alcalinitalea mure din defccarea principală, fiind separaţi inainte de aceasta.
Avînd în vedere costul mic al investipilor necesare aplicării metodei;

se recomandă cu deosebită căldură utilizarea ei. cîştigul produs prin scăderea

zahărului În mclasă numai Cu 0,1 % sfeclă, cOllchice la un plus de zahăr, ran
dament de 400 t, iar cu 0,2% sfeclă, la un plus de 800 t zahăr, eeeea ce nu e
.deloe neglijabil.

DEFECAREA All-A

Adaosul de o cantitate de varIa saturaţîa a II-a sub formă de defeco-sa
turatie ... În cantitate de 0,2-'-0,3 % zeamă are numeroase avantaje aSup~El

pu rifich tii;
1. Creşte efectul ele purificare Cl1·.cca 10 %, ceea ce conduce ·la o reducere

a zahărllluihl melasă Cu O; 15 -0,3 %,

2. Creste efectul de decolorare a zemii.
3. îmbunăt.ăţeşte filtrarea la zeamasaturată II,mai ales cîncl se adaugii

Înaintea satllraţieiII fosfattrisodicÎn locul sodei.
Majoritatea schemelor ele purificare moderne prevăd acest adaus ele var

la saturaţia a II-a, această cantitate de var nefiind o suplimentare a canti
tătii totale de var utilizate În purificare, ci prin redueerea cu 0,2-0,30/0 a
va'rului adăugat .1~1. ~efecarea principală. Adaosul de lapte de var trebuie să
fie executat prin aparaturaautomatădebitmetricăşisăasigure un adaus
constant la debite constante de zeamă.

Avînd în vedere marele avantaje ale dcfecării a II-a, metoda este r!}co
mandată de toate documentaţiile, care J?fCV{ld O singură grijă, care ar aduce
uIl efect negativ şi anume absenţa silicatului din laptele de var, care laalca
Unitatea redusăfinaUi.asatumţieia IT-a trece în zeamă, fiind soluhiLşi se
depune apolpe' suprafaţa de încălzirea evaporaţiei.

înrest;metodadefeco~saturaţje a II-a arenumaiavantajeşidatfiindIipsa

de Î11s'tulaţii necesare deos~bite de schema fără ca,merită a fi utilizată.

SATURAŢ!AA !I-A

în saturatorulII •.~ Jn care s;..aUIUont.at În 1978 tuburi Richterde distribuţie

a bioxidului decarboŢ1'aşezateÎnsă excentric, adică ambele pc ,o singură ju
Jllătateasec:ţiunii~paratului,cu intenţia ca amestecul de zeamă şi gaz să .. i
Jllicşorezedensitatea,. uIţ1cstecul să se ridice astfel în sus deasupra tuburilor
Richter; deci pe jumătate elin secţiunea aparatului urmînd ca zeama, după

degajarea az;otului .conţ:iuut de gazul CO2; să se reintoarcăla partea infe;.
rioa.răa aparatul:ui.: prin :cealaltă j,umătate a se'Jţiunii,'obţiuîndu-seastfel o.'--, .' . .

rcdrci.ilal;e,satisfăcătdare.Teordic~ ·sistemi.ll·..·este··v'ala.bil, ·însă'pract'ic, nu se
poate păstra. o aIealinitătcşi unpI-Iconstant,:acestea,variind continuu,
deşi debitele ele zeamă şi gaz sint eOllstantc. Cauza aeestei imposibilităţi

a menţinerii eonstante a pH o constituTe'formo,rea de pungi de gaz In zonele
din secl;iunca de coborîre a zcmii, o circulaţie total neuniformă a bioxidului
de'carbon ·.ca.renu'.~circuJă:nunuiiprin prima· secţiune,·d:varj:ial şi 'Încollstant
şi prin ~eeţhllleaado~fl" : ' .. ...<

Soluţia Iogică,este .. despărţirea .... celor .2 seeţiuriiprintr-un perete' eZI re
să evite a nomaliile c1escrisemaişllS,'perete .. caresăsepa re cele ~2 -p{lT!:ide, eir-'
culaţie . opuse; Şip~ntrlJ a.e~·itatotalposibilitatea,formăTiipu ll~îIor ele gaz,
~\cest .peretetr.ehlJi.~s~'fie.eirBular, .pentru a forma pturbionarc a gazului
CO;; în secţiuneadeaJll~stecagazllllliCu zeama.

Acestperetearechivalacutubul central de reeirculare din saturJ.toful T,
care asigură o recirculareperfectă şi o menţinere constantă a valorii alcnli
nităj:ii şi pH.

Lucrarea se poate executa În timpul eampaniei,c1urînu cîteva ore.
Dacă nu se doreşte o oprirea prelucrării pentru aceste arc, soluţ:ia de

finitivă este montarea ··unuitubcentral ele·· rccireu]arc;{3a·la saturatol'ul 1
acest lucru,. bineîn1:eles, .putîndu-sc executa numai· în remont, tuburile
Richter trebuind a fi montate central,
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TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR INCREASlNG THE ECONOJIHCAL
EFFlCIENCY IN SUGAR FAOTORIES

Summary

Thc ·technological proccss of sugar. manufacturiug. from thesugar ·.bcet cau bc improvcd
by somc· oplilnum techuological paramctc·'s, specific for eachope'Rtionof thepurification
proccss.

Thc sugar output rcsuUed in the manufactlHingproccss"canbciucrcascdbyrcduciug the
sugar in the molasses. This cau.· be achicved hYPllrification·.of .thc diffufiion jlliccwith non-sugar
remo\'alafter'C02 saturation :pu!'ification of the dcfccatcd jliice atO;5gCaOf100 mI by 1ime
additionbcfore the :!ll'[saturation aud providing a normal cil'culationof the juicc and saturation
gas iuta thc 211d saturato!'.

The.· pap~rprescuts thc practical possibiIitics of. achieving the abQve-mentioned .opc:ra
tions, an the lJasicQftllC)nvestigations rcsults .
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SOLUTIONS TBCHNOLOGIQUES CONOERNANT L'ACCROISEMENT
DE L'EFFICIENCE ECONOMIQUE DANS L'INDUSTRIE SUCRIERE

Resumâ

INMEMORIAM

. Les'processus tcchnologIqu~ dans l'industr~e suctlcrcpcut ctrc ameliore par }'utilisation
desparamctrcs tcchnologiques optimes, spccîfiquc.., a chaque operatiall du processusd'epuration.

Lcrendemcpt cu Slţcţe rcsultedunsTindustric prut etre ograndi par la rcdnctioll du Bilere
dans In l11ellasse. Ca c'est assurcc par l'epuratiall' du jus de diffusion ayantcommc resultat
l'eljminationdunonsucreaprcsla saturation pal' CQ~.l'epllration du jus clarifiqllca 0,5 genO!
100 mI par le supplemcntdcchaux dcvantlaII~cmesatumtioll ctl'assurance d'unc cil"culation
normale du jus el du gaz de saturation dans le lI-cmc saturatcllr.

Uau vragc prescntc les pnssibiHtes pratiques de rcaliser les opcrati 0115 antclieurcssur
la base des rccher-cbes cffcctuees ctles fcsultats obtcnus.

TECHNOLOGISCHE LOSUNGEN ZUR ERHOI-lUNG
DER WIRTSCHAFTSEFFIZIENZ IN DEN

ZUCKERHVBENVERARBEITUNGSBETFtIEBEN

Zusammenfassung

Der technologischc PrQZCSs :>.ur I-Icrstcllung des Zuckcrs uus Zuckeriibcl1 l.:ann durch dic
Anwendung ciniger optimalcn, fiir jcden Vorgangdes Reinjgungsprozcsses spczifischen, tcchnoio~
gischcl1. Paramcter. verbessert wcrdcn.

Dcf in der Zllckerhcrstcllung crhaltcnc Ertrag kann durch Vcrmidcrung desZuckcrs in der
Mclasse erhoht wcrden.Dicsc$ wird.durch folgendes gesiclIert: Rciniguug des DiffllSionssaftcs
durclI Ausschcidung des· Nichtzllckcrs' nach 'CO~ - Sa ttigung, Rcil1igung des· gckHirten Saftes
auf 0,5 g CaD /100 mI durch Kalkzuschus'i. vor dcr zweiten SaUigung uud Sichcrung Cine:; llormulen
Saftund GasdurchHusses im IT. Sattiger.

Die Arbcitste1lt dicpraktischcn M6glichkcitcn zur Durchfiihnmg dcrobcn genannten
Vorgtinge, auI Grund der crhaltcnen Forschullgscrgebnisscvor.

TEXHOJIorWIECIUIE PEUIBHIIH ,I1JIH POCTA 8IWHOMllcmCHoH
8(D<DEHTIIBHOCTI1 HA ITPE,I1ITPI1HTIIHX ITO IlI1,I1YCTPAJII13AI1I1I1

CAXAPHOH CBEI{JIhI

PealOMe

TeXIIOJIOrWIeCKuî-i rrpo:u;ecc no npOHSBO]l;CTBy caxapa lIS caxaplIoH CUer-\JIbI l\IOaWT
6bITb :'.YJiyqi.IIeue nocpep;c'rBOi\I' npUI\IeHCmu:r ··.OnTIIMUJIbHbIX· TeXHOJlOrnqeC!iHX "rrupaitîcTpOD
cne:U;IllpWIeClUrX J(JIlI"Haif\)J;oit qJuablnpo:qecca o~n[CT:nH.

BI,IXO;rJ; caxapa OTi\WlIcmu>IH n npou;ecce tIJa6plIliaU;HH i\lQif\HO ynC.iIIJlIHTbDCJJytlae
COIipaI.IJ;OfllIJl>caxapa u·naTORe.

8TOMOH\IiO. ooecnCtIHTbOJIarO;n;apfJ:OlJUCTHH )J;H1lHllysIIoHHoro OOH& C y;n;aJICHUe1I
necaxapOD nOCJIe HUCbIw;eUHH co2, oqUCTfur GOlia nocJIe;n;eqJeIml.l)Hr rrpH O,5r CaO/'100MJI
IIOCpe)l;C'rBoM.rrpn6uDKHHSSOCTH AO DTOpoii caTypaU;HHHIIpn o6ecneQemur HOpMaJIbHoU:
IJ;npHyJIJlU:1UI COHU li caTypau;uoHlIoro ruaa BO BTOpOM caTypaTope;

B.·.· pa6oTe· npep;CTUUJICHIiI B03l\[QanrOCTII IlO •.' p'eammaU;HH yrrOMfJuyTbTX onepaIlHfî Ha
OCHone poayJIbTaTOB IIO,rrytteHIJblX DCJIefl:CTBUenponep;eHHblX HCCJIefl:onUUHit.

.' .', ' .

- Dr. dac. ing. IOAN POPOVICI

Colaboratorii programului de cerce
tarc ;.Cultura sfeclei de zahăr" ad'ue un
ulti~' omar-riu celui care a fosteIr. dac.
şL ing. Io"AN POPOVICI consacrat cer
cetător în ştiilltele agricole.

Născut la fi ianuarie 1924·, în oraşul
Dorohoi, urmează şC02la primară şi liceul
in oraşul nutel in perioada 1031-1043,
eIupăcarc se inscrie .la facultatea de
agl~onomie a Institutului Agronomic din
Iaşi, .. pc care nabsolvit~o În .1948. FUn?
Ull student eminent, imecliatdupă ahţl

nerea diplomeid.c inginer, este reparti
zat ca asistent la Statiunea de Cercetări

Agricole din TÎrgll Fn~mos - jude1:ul Iaşi,
unitate În care lucrează 14 ani. în
această staţiune experimentală.se afirm.ă

ca cercetător meritoriu şi este numit
director în anul 1956. în ianuarie 1962 este transferat şi numit în funcţia

de director al Sta!;iunÎÎ Experimentale Agricole de la Braşov, pe care
o conduce cu cinste şi deosebită competenţă pînă în anull 967.

Dnpă înliinţarea Institntnlui de Cercetări. pentru Cultnra Carto
fului şi Sfeclei de Zahăr ele la Braşov este numIt în contllluare dIrector
al acestuia.

In anii 1077-1070 a condns, in calitate de director, Staţinnea

Experimentală Agricolă Podu-lloaie din judeţul Iaşi.

Din anul 1980 se Întoarce la Braşov :şi lucrează la Staţiunea de
Cercetări pentru Cnltura Sleclei de Zahăr pină la sfirşitul vieţii sale.

Preocupat în permanenţă de perfecţionarea sa profesională în
anul 1937 obtine titlul de doctor în ştiinţe agricole, iar în anul 1972
titlul de doctor docent, ca o recunoaştere a aportului deosebit adus
cercetării agricole prin lucrările sale de specialitate.

In anul 1959, la înfiinţarea Academiei ele ŞtÎÎn'ţe Agricole şi Silvice
din România este ales membru corespondent al acesteia.

Urm,uc a reclllloa5terii valorii şi activităţii sale ştiinţifice în anul
1972 devine membrn al Institutului Internaţional pentru Cercetarea
Sleciei de la Bruxelles.
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Consacrîndu-şi întreaga viaţă cercetării agricole din domeniul
agrofitotehnieî sfeciei de zahăr, doctorul docent Ioan Popoviei a ini
ţiat, executat şi coordonat pe plan naţional un mare număr de expe
rienţe, cuprinzind un areal larg de probleme, reuşind să Ohţ:illă totodată

rezultate experimentale valoroase, concretizate în peste 110 lucrări

ştiinţifice publicate.
Pentru meritele ,sa.I~ ,deosebite şi contribuţI~ adusă la organizarea

şi perfecţionarea activităţiidincercetai'ea agricolă a ţării noastre,
elr. doc. În ştiinţe Ioan Popovici a fost distins cu Ordinul Steaua Re
publicii clasa a IV-a şi 8 medalii.

Posedînd trăsăturile ca raeteristicecercetătotltll.li 'ştiinţific, yaloros,
elI'. doc, Ioan Popoviei afost UI1 ommodest,generos,bineyoitor, gata
oricînd să ajute colegii şi să împartă din bogata saexperienţăcolabo

ratorilor, fiind permanent preocupat pentru .. perfecţionarea profesio
nală a specia1iştilordin agricultura judeţului şi a ţării.

Om eu o vastă cultură generală şi profesională, a fost continuu
preocupat de găsirea .. de noi căi şi metode pentru imbunătăţ:irea şi

propăşirea agriculturii. româneşti.
Din nefericire, fuIgerătoarea şi nemiloasa moarte, survenită la

6.11.1985 a. curmat prematur viaţ,aplină de devotament pentru ştiinţa

agricolă a dr. dac. Ioan Popovici, nepermiţîndu-isă-şi ducăIa bun sfîr
şit o serie de lucrări şi proiecte pe carele avea în curs de elaborare.

Cercetătorii din unităţile Academiei· de ŞtiiuţcAgricoleşiSilvicc

şi reţeaua de cercetare pentru cultura. sfeclei .de zahăr aupie,fdut în
persoana dr. doc. ing. Ioan Popoviei un apropiaLşideosebitdevaloros
coleg.

Pentru Întreaga sa viaţă şi activitate cir. dac. ing. IOaI! POIJovici,
va rămîne În amintirea colaboratorilor un exemplu demn de urmat.

Prof. dr. PETRU ŞUSTER

(1896-1954)

Eminent om de ştiinţă., biolog renu
mit în domeniul Dipterelor, fiind printre
primii precursori în· ţara noastra ai intro
dnceriimetodelor de combaterea dăunăto

riIor pecale biologică, Pe tr u ŞllS te r,
născut pe plaiurile Botoşanilorîn satul
Costeşti-Rflchiţi la 15 mai 1896, a mili
tat activîm'preună cu marele său prieten
nonagenarul praf. elI'. doc. [1\1 i hai I.
C o Il sta Il ti Il ea 11 u (om de ştiinţă

eminent) pentru a profu uda rea· cercetări
Iar in domeniul. cunoaşterii insectelor
entomofage, preţioşi auxiliariai omului.

Iu ultimele decenii, dintre insectele entol1lOfage o seriedcţ5pecii
sînt utilizate pe scară industrială înprotec1Ja producţieivegetalc.

Prof. Ş usi e r,evolnţionist militant, a fost primul profesor de
Istoria biologiei şi de Biologie generală de la Universitatea "Al. 1. Cuza"
din Iaşi care, prin darul său narativ completat de profunde şi temeinice
cunoştinţe de biologieşi'evoluţionism~ a educat generaţii Întregi de
studenţi naturaliştiîn spiritul concep'ţieimatcrialist-'-dialectice, în spiri
tul adevăratului evoluţionism darvinist.

Dragosteasade muncă:, entuziaSmul pentru cunoaşterea in general
şi-n speciala naturii, se datorescmeleagllrilor copilăriei şi mediuhiLsocial
din careprovenea. Dintre cei 11 ,copii ai lui I\H 11 a iŞu sterllumai
Pe tr u a fost cel care a putut beneficia de învăţătură, datorită insis
tenţelor Învăţătorului acestuia ee L-a ··.coIlvins, împreună eu' ,rllmna ·sa,
sa-Idea la Liceul Naţional din Iaşi, fiiud cel nud capabil elev al şcolii

cu o memorieexcepţîonală~ ,
Natura îl a trage în permanenţă, pămîl1tulce-Lcălcasecl1pîcJoarele

goale pe care părinţii săi îl munceau' din greu devine o preocupare a
sa,astlcl că in 1917 se înscrie ca student la Facultatea de· Ştiinţc din
Iaşi, la secţia de naturale şi fizico-chimice, urmînd apoi şi cursurile secţiei
de agronomieşi geografie~

Din timpul studenţiei dovedeşte calităţi dcosebite de cercetător,

fapt ce-I determină pe cunoscutul prof. Pa u 1 B u:j o r sa.! ajute
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pentru a avea posibilitatea' sa-şi continue studi;ile, iar pr~f.. _Bo re ea
il numeste începînd din 1921 pe un post de aSIstent suplImtor, unde a
uimit st'udenţii-prin cunoştinţele sale. ~_ _ _ ~ . _~

In februarie 1923 termină facnltatea; prezentmd ca teza de lIcenţa

lucrarea: "Insecte dăunătoare agriculturii", iar in 192.5 est~înc~drat
ca asistent provizoriu, urmînd apoi toate treptele crarhlce ~~lllversltare.

Praf. 1., Bare e a, pionier militant al introcluceru metodelor
de combatere pe cale biologică. i-a dat ea teză ~e doctorat "Tu.chiui:
deIe din România", adică studiul unor muşte a caror larve p.1razlteaza
şi distrug foarte multe specii de insecte dăunătoareproducţieivcgetale

şi pădurilor. ... ..'
, - Pentru lărgirea şi aprofundarea cunoştmtelor . In .ace~t domen:l1
face călătorii de studiu pe cont propriu sau ca bUrSIer Ia VIena,BerlIn
şi Paris. unde cucereşte laude de la marii profesoriai epocii p~ntr~ stll~
diozitate, profunzime ..}i spirit de descoperire. în acest sens, In tImpul
celor aproape 2 ani petrecuţi la Viena ~suhcondu~erea cu~no~
Ciltului savant prof. H. Prizbram, descopera pentru pnmadata In

stiintă oraanul auditiv al larvelor de insecte holometabole, de asemenea
Ose:tIe dea elemente referitoare la regenerarea unor o~gane(leJal1nele
insecteentomofagc, obţinînd. pentru prima ..··oară .. gene:aţii .•.. imobile ş~i
insensibile la diverşi agenţi externi, realizare deosebIt de valoroasa
pentru ştiinţă. ._ .' . ~ , ..;,>.. ••..•. •... .' ......•...•....... .

în 1935. datOrIta reahzanlor sale ştiInţIfICe esteprUl1It camembi ~
al Academiei Române. l\'lilitează' permuIlentpentruînfiinţaxeaunUl
Institut de Entomologie,absolutnecesarîn re~liz:areapraeti~~..~. co~
bateriibioloa;ceîntara 'uoastră.în acest sens Prof. P. Şuster scna
într-o lncrar~ pnblic~tă în 1938 (C.RA.S.R.,II, NI'. 2, p. 154-155)
că este necesar să ia naştere în România oinstilu[ie unde s(1 seformez'!,
specialişti. care să cultive parazyi cu~jlltorlll c~rora~ s~,~e duc(l o, ll~pt(~
de exterminare a iarveior de ,daunăton; remarcmd Insa In mod expIes.
"...fără însă a se neglija şi mijloacele tehnice ca ro/aLia cnllurilol;:distfll
gerea bUTlIlCnilor pe care sint depuse ouă (n.n; ale. ~al1nator~l~r)... . ~

Dintre insectele entomofage cu valoare practIca deosebIta se ocupa
pentru prima dată la noiînţară în 'sensn:,0nografic cu. ~tudiul muş
telor. Sy rphidealecăror larve se hranesc, mlllt~ dmtr~ ele, C~ll
păduchi de plante ce provoacă daune însemnate cultunlor agncole, CIt
şi pădurilor. . _ ..

Din nefericire studiuL monografIe asupra Iora aparut postmodem
îu-1959 în cadrul FalllleLR. S. România. în lucrare sînt cuprinse ?Gl
specii de Syrphide din_ţara noastră, de~crii:,d şi 2 specii pent:u pnm~
dată în stiinţă. Aceasta lucrare valororlsa sta •. lu,baza .cunoaştenI.acestui

grup de' insecte: ale:căruLsp.ecii.în n:ajorita~e se pot f~losi~· jn viit~r?l
apropiat <pentru· comb:ltereablOloglCa a· lUsectelor· daunatoare ŞI In

•special· a afidelor. .
- Creşterea. de diptere T "e hin id e în laborator l-a du~ la

stabilirea paraziţilor specifici ai insectelor dă~u~~~are p~nt:l~r,agncole
publicînd peste 350 speciL Chiarînca~ulstuclierll ~n?rdaunatoncare au
provocat invazii, spre exemplu omida de stepa 111 1930, P.Şnster

colab~rator al proL L B ore e a dă oUstă Întreaaă de insecte
p~razlte ce au. li.mitat, popul;lţiile acestl1idăunător. reI~'ucindfaptul
ea mus~a taeh;11Id Tntochetopll11ata a parazitat 32% dintre omizile
ci: ste'p~,ll1dICll1d rolul efIcace al acesteia ca parazit în combaterea
bIOlogIca.

De fapt, această linie a fost o continuare a ideilor progresiste ale
prof. 1 B ~l: cea "care a fost p:intr~ primii universitari ce alI pus
b~zele la nm ,lI":,tara a enLom0.1oglcl aplzcaLe agricole, propunind in{iin
~~lrea d~ statlUn~ de entomo~Dgl: caresă aibă preocupări asupra biologi ei
ŞI luptel,contra lIlse~~elo: ..daunaL?are plante/oI' agricole şi ptu/urilor.!n I~~ea creşterlldIl'IJate a Insectelor pentru a se realiza În viitor
cresc~torll CLI aspect industrial, prof. Ş u s tera crescut muste
p~e dlete natu,rale, şi seminaturale avînd la bază morcovul. Arăt{lld
cagus.tul meehulm de cuItură,după mai multe generaţii, este transmis
urmaşIlorca~'e n~u mai prefer~ suportul ele hrană al strămoşilor.

. 0. experienţa de producţIe, referitoare Ia utilizarea unor măsuri
bIOlogICe. s-a ~atOl:at nnei observaţii făcnte într-o pădure de lîngă
c.omuna Gropmţa, Judeţul IaşI, care era atacată anual de Iarvele defo
lIatoare ale nnor lepidoptere noctnide (Lymantria dispar şi Ellpro
ci~s cl!:ys~rrcho~a), care scheletizau stejarii din partea interioară a
paduru, Iar cel. d~ 'pe margh~e erau foarte puţin atacaţi. Aceasta
seclatora f~ptulu: ca In vege~aţlU spontană de pe marginea păclurii erau
foart~ muI~le flonde umbehfere care atrăgeau diferite specii de insecte
parazIte. dllltre care cele mai numeroase erau mustele Tachinide care
avînd hrana asigurată adică polenul şi nectarul fl~riIor de umbelifere'
au parazitat~omizile dăunătorilorrespectivi. J

.. în ur~~torulan prof. ~ us tel' a semănat morcov în jurul pă
durll ~j?gcn comuna Gropl1lţa, care avea o suprafaţă ele cea 20 ha,
pe o laţlme ,de 20 m. Rezultatele an fost uimitoare, deoarece datorită
paraZIţIlor.111 tImp de2 ani pădurcan-amai fost atacată de dăunătorii
respectivi ce deveniseră un flagel alzonci.
__ A~e~enea experimentărî se pot face cn uşurinţă şi-n etapa actnală

fara mCI un efort deosebit.
._Activitatea Iaborioasă.a savan.t~lni P et r n Ş n s t era fostapre

clata cu dIfente OCaZll naţJOnaleşI mternaţiona1e. Amintim că Ia' cel
de-al.VII-lea Congre~ Ir:terna ţional de Entomolog!e ce 8-a desfăşnrat
la, BeIlm a fost. ~umlt vlcepreşedmte al secţiei de Entomologie şi răs
plndlre geografIca a lllseetelor, prezentînd şi 2comllnicări valoroas'c
asup.ra muştelor Ta c hi n idaeşi asupra regenerruii unor organe
(obţl11ute experimental).

... ~t: ~~az~~ u.n?rap,re~ieri ~ăcute ~e către prof. 1. B 0- re ea. asupra
actJVltaţll ştIInţifIce ŞI dldactIce a lUI. P. Ş u s t e r se remarcă urmă
toarele:,.Sîntem. fericiţi, că conferinţeleeeam făcut pe lîngă cursul
no~tr.n de ZOOIOgI~, la .secli? a.grico~ă a Fac,ultăţii de ştiinţe din Iaşi, a
?noaJa~ pe,:nnl dl~ cel malc!IstmşI eleVI al noştrii, D-I P eiru Ş n s
t.9 r. s:;J.,faca.stud l1 de entomologie aplicată".

iflţ()td:a~na a .f?s~. entuziasmat de dorinţa aplicării în practică a
expenmentarn realIzarIlor teoretice, Lucrările sale asupra insect~IQr
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PHINCIPALELE LUCHARI PUl)LICATE DE PETRU SUSTER

Dl'. Vietol' CIOCHHI.
Laboratorul de Combatere Biologică

şi ProtecţiaNaturii
S.C.P.C.S.Z. - Braşov

Gt'neratîon dC:5Fiihlers samt JohnsLonschemO ,. - . --
i ... '.. ~k~.q.,.AH?;., Nr; 26j ig:U,,\"\Tiell. rga~~1?elmNashOrnl{a':kr(OrYCleSnasicornish)

COllLnbulLon. i}·I eLlld;l.' de' la faune; taclfn'd la- d".. . .'~..•.. , . XVUl~ fase .3~'4'· . 4i· (. ~o n:::>lq~c ... c·Houmanle,Ann." Se. :_Univ. Jassy;· Ti
0"'1 t. . ...~ .. ,~ ...,p. ,9~<J.lh19331asi .•...

lSen JU IOn gcographique des Tachiil-aires en Hom~nic"'BunS'CS ...{;ct'ri'·;:' '<-&i
T ..' 9-10,15·pag."lQ33,Bucnresti.·_ " c. c..... ca.· .. ou

Ul
., XV, r.

\Ol'(krb2lnr:eg&~dt~i~~~'{~d~e~~ri?-;l~li'e1L:1t~~a\\:~.b~i Dixippus·: .. (Carausllis)moroslls ·.Br.;ct
F~ulgb~jnrcrreneration. nuc ... '. a .r. ,,' ,:"'<:' "leIL:.. " ,.' ~ ..••. ' . .. ... .

;.:> ·An~{,·. N~ . 7 .1
1
, "3G3an\,;~~en"x'tlrpadonb~I.SPhodromanti's .bioculala··.·Bul'ill; ···Akad',. . ,,' ;)'" Ivlen. .. ... . .. ,., .

B~illrcg~nera.tlon n~ch Gangllen~xstlrpflt!On b~l Spll1'lromml!s bioculata 13
r;' • I Ja:lr])ll~Iter (PhyslOlogle), Band 53, Hen 1 Jena 1933 rum., ZoologlscllP
_~ un erregcncrabon nrrch Gan"l en"x t p lt b . SI' " .

jahrbtich"l' _> P~1~"I~lQSg~~, Bl~;d ~:3 !-~,l;~ll;m;lllis btoc~lata Bllrm, ZooIogische
Das Jolmston'sch" Ornan b d L " cna, 1933.

LClPlzlg~C193~l. en al"ven 1101om.;laboler In5ekten, Zoolog. Anz., Bd, 103, Heft 3/4,

~rblichkei,t .aUrgC?:-::-'ivllngcner .. yll,tterannallm c.. ·.lJ~i .Drf),~ophila replela· VV li··.··1
P:b . It' Bct. 102, Hei' 17/8, 1033, L'ip"ig. o as on, Zoo1. AlU.

rz! ramw. a_'rno,x"IgCrll., Un nOllveau g~nre de Tachinaires (T~l~liinid~e)Ann.
. . X"fasc~J-:-4,.p~ 370"""'7~n1934 Ins' .. '.. Se. Unh'. Jassy,

Faune TachinidologiqlH~ du monl G"ahFiu·· A;m .. S~· \'.1"-" .p.159-168,.19315,)nşJ._"'· .. ' ... ~lV. 'Jassy, 'F, XXII, fase. i'~{
NOlucUe eontributlon ti. la faunetachinid l fi" .. ... .<,/ .; .,.
.',;.'X;XJI,Jasc.ţ~4,p•. 169-:-1~gb~tJ~~dta~i Dobrogea, Alln. ~c. Univ..Jassy,T.

Regeneration delapattc anterirure (paUe preh~n~ile)'dr~' , .•... <.'
l\Jant.cEgypliellnc ... Spllodrom

Q
nlis .biI) ;lll·l p13 s .. cxtlintlon. du .. g~ngllG~l, cItez ·1a

, . .T; XXII, ·fase.1.~.4, .p. ·147-'1581~3li- s.urm~,.n~ .•. s~e.ScI .• unl"" Jas5Y,
Hegcllerationde la.pattea U~r- ,.-. ',.' .a,I.. ..

lJi:CiPPlls (C~ra~l~~~~~/' ~:/ci~li;lti~a~tt.{~~i ganqlj on eht'z la ~allterel;ice1tdi cnpe,"";

Conl;ibution f.";'~·f;~':'S~;'~';~;;;~;i\:~~'lI~L, .1 .. Ann. Se. Uni. Ja"y, T. XXII,

,..:..............:(lcmie,dcss~iCIIC~sdc,.,R~u~la~i(~t0i"lll;nl;36~~fJes.~.l'ndusdes sci~llces de J'Aca
Qlldques Tach nairei> de ROl/manie C'Rt SR" T~ T·B····· .. ,.J.!J36,Bucun

ş
tI.

Surl'Orr:ralicdej :,.,j , ,ucurrştl, 1936, .
'l~. ·I·\I····~3<6 B··· ..... oh~ston c]Jeslcs Iar Ci deS' inscctes holometaboks GH A S R .

...• .', . il, • :. tlcurestl.· . .. ... . .... .. .... .... .... '. ~ .....•.•: ..,

C{laetâlya seligeiwHndin d'· .. ] '-. 1< . ..::
i . _ . T.II,Bu~ur('ŞtI,('r{9';7~alllSC1enRuuP('nfli('genfauna(TacIlilljdal'i,C.,R.A.S.H:,

t,1J,:,r,(hcRaup~nfJi('gcn. (Tachuid"u) R na' A . . .
; .... logie,.. B'cTHll,1938,.L .'... }lI. nll:ns,·.1 VJT~lca Corigreslnternationalde EnLomc'"

Fiihlcr und B~irireg:n('1'ation.nacIl' Gan""r; , ,,;of' _., .... '~ .
. .. (.Splndroill'lntii/ ,bioClllalaB~l~~~)ţ~~'~~~r~J:n'~~~I,dr.E~yptisChen' .• Gottcsa~g:hrin

(CaramuÎs)mjrosusBi";et Rcdt) ,AJVIIQ~ 1, ~.Cl(:_n .. tabhl'1l_Schrekee(DIX1PPllS-
_ l'ogie) BerHh, t938., ., • ~ ea, ·ongrl'S lnterna'ţional de Entomo-

Ba' :i1o!'iirifIuertcf_~usystemcn:er>'cux stn· }rrfnrm'eext"d ... ',-,';" 'o' ..•.. •
ccphalctuescfdcs'pattes .... lhorridques 'cl~~ncd;a~s.la/l:ge~eratlOn.des nprndiees
'f.. XXIV; partNl"aH~a;,;:Pi.'1;772190.'.• rJ.)8·ej ... ~:~C es, ..··• nn-; ...• St;· Unlv.··JassY~

GonsidCl'l1tionsB·su~ les ~xcitatiOns formativcs du Syst~Ule·n:1'I':~~· eRA S R T II 6 1"38
uCUrc.ştl. ." .... ., . , , ., ,

Sur l'or~ancdeJollnston chcs1c h" d ST .n Nr '2·. p 1~; r'lc3 . cs earabeides - Searabeidae (Co1eoptcrae) eRA S R
. ..... ,. , .... ;),...- n3, 1938, Bucuresti ' .••..• •

ObservationbiOlogiques ei considera.t' n' l . a' '.. -
PalI (Golcopler

e
), C.R.A.~~Ft.~stfio~~u~ssur _le" lar~{'s (~'EJltomoscelis addonides

Ob5crvatio~~bioloai ue s·. .,., 1. ...., p. 104-15n, 1938, Bucureşti.
1~39,"'~uellr~~t~~S lar'l'es des Scarabeidac (Goleoptera), G.B.A.S.R., T. II, fasc.1,

Nou'l'eUes !l1cltinnircs de HOUUl,' A .lT4BrIa~i:ame, un. Se. UllIV. Jassy, T. XXVI, fase. 1, p. 122~ 127,

Tac~ipairespr()\'enaUldeschen'll .. d ;194Q;iŞ1I~~rcşti. 1 cs •n paplUon Lymanlria dispar, C.RA.S.R., T. IV, nr. 3- 4,

cd. l5-l16 - Lll''''"cll ştiinţifi'"

folositoare agriculturii dintre care s~au reliefat cele asupra muştelor
T ach i 11 id,eau scos în evidenţăfaptlllcă acestea sînt un mijloc
impoJ'tant de combatere a multor specii de insecte ;dăunătoare plantelor
agricole. Despre acestea savantul remarcă :"DacâTachinidele nu oferă
cînd le privim 1n colecţie decît aspectulllllor insecte comuneşidacă ele
nu ne impresionează decît prin nuanţele de culoare şi slăbiciune în ra
port cu musca domestică,importanţa acestor Diptcre creşte considerabil
cînd ne gîndim la dezvoltarea lor larvară parazitară (n.n), mai ales cind
s-a aplicat metoda biologică de Inptă contra insectelor vătămătoare

agriculturii.
Ca profesor a fost de o corectitudine, modestie -5 i onestitate rar

egalabilă. Activitatea' sa ştiinţHicăreprezenta·de. fapt. întreagasa.vial.ă.
în scrisoarea de doliu trimisă;de către colectivul de conducere al Faunei
României de pe lîl1găAcademia Republicii, prof. N. B o ton ar i u c
scria: ... "Colegul nostru Şust e r făcea parte din acea rară familie
de naturalişti autentici, pentru care stucliulnaturii reprezenta însăşi
raliunea de a existI; ne este încă proaspătă În memorie bucuriacn care
a priIŢlit lucrarea despre Tac h ini d e, ..." (20. oct.195,1).

ProLP.Şus t er a acordat o mare atenţie şi lucrărilorde populari
zareaştiillţei publicînd numeroase articole în diverse reviste, neui
tînd nici o clipă pe acei ţărani din rindul cărora a plecat.

Viata omului şi savantului P e t 1'.1,1 Şu s te r a fost ullexemplu
pentru toate generaţiile de studenţice le~a format, Între aceştia numă-
dudu-se şi autorul.

Conlrlblllion,illa {dunc diplerologique de la Roumanie, Ann. Se;Univ.Jassy, T. XIV, fase. 3~ 4,
1927,p,525-535, laşi.

Tacbinidde, Hev. Si. "V. Adamachi", voI. XIII, nr~ 4, 1927, p.165~170, Iaşi.
COl1.lriblllion il la Jaunc diplerologiqllc de la RollmanÎc, Ann. SC.. Univ.Jassy,T, XV, fase. 1~ 2,

1928, p; 248-271, laşi. .. .. .. . .. "
Contribulion$ il l'etude dcsTaehinairescn Roumanic,Ann.See. Uni\'. 'Jassy, T. XVI,fasc. 1- 2,

1929, ... p.58-:-2':l8, Iaşi.
Ravages:causes enHoumaniepar. Ia,clicuiIle rllse,Loxostc[Je (Phlyctaenoder.) ... slielicalis L. Ennemis

nalurcls l\:loycns aemplayer pour' eOlubaltrc ce ,fh\au,Ann.. Se.UniY. Jassy,
T. XV!, fase. 1-2,1930, p. 277-278, în colaborare cu ProLI. Borcea.

Faunetaehinologiqtlc de la Dobrogea, Ann. Se. Univ. Jassy,T~XVI,fase. 3- 4,1930,p; 585-- 600

. Iaşi.
Contribution a la faune dipt.erologique de la HoumanicFamiIlc des Anthomydae, Ann. Se.
.. ', .. Univ . Jassy, T.XVl,fasc:3-4,.1930, p.,OOl-:-610, laşi.

Fiihlerrcgencration nach Ganglicncxstirpation bei Splwdromanles "bioeulala- Burm, ·Akademischer
Anzeiger, Nr. 17,-di1119 iulie, 19J1,Wien.

BeinregeneratiOJY _uaehGanglienexstirpaUon ·.bei Bplwdromantes: bioculata.· Burm,· ·Altademislter,
Nr. 17, din 19 iuIie,1931,\Vien.

Flihlcr: un9. Beinregeneration beiPhasmiden; EinfIusslasigkeitdes Fiihlcrganglians nacIl Ver
s'uehen -an Di:rippus (Caral1$uis) morOSllS Br. etHedt, Akar.ţ; Anz. '1931, Wiena
(in !colaborare cu·' Ptzibl'rtUl); .
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.. t .., e ·chcz·la trianterc1igicusecgyptietmeAnatomie interncdes···· ape~dic:s .·norin~ux.·e)·.r~gRnAr~sR " T.'rV nr. 3~ 4,,·t940, Bucureşti.
(Spllodrom~nlLs blOculatu.u,rm J

.;,••' XVIII fas~. 2'1942, Iaşi.
Tachinaircs de Roumaulc, Ann.-Sc. U?1\AJI~r~·TmXT XXVNr9' p.557-570, 1942.
Syrphidcs de Roumanie, Bul. Sec. ~CI. ca ',.' ou., ;" .....•. '.; ", .. .;

Bucureşti. . .. VIII f" 2 ·.19421aş·
J. R . Aun Se Univ JassyTXX .. , .. ase." .... 1. 1

Anthomyidl;s d.c -QUmaUlC, .. .. • It ~.. de~hcnill~s-dupapillion LYmantria, C;R.A.S;R., T.V!,
Quelquesparasltesobtenusparcu ues __ , t:.. _.. .'.:.. - ,": ': _: :.: ..

N 1-4 127-136.1943, Bucureşl. -.'.- .. -: - x.x,
B ·trag"j]rK,~~tn;sde;·Raubfli,g;n (AsBiden) Roumiini,ns,Ann. S'o Umv. Jassy, T. X

el p 120-132, 1944,.Taşi.. , . .. . ... A ., ... U'· 'J y .. TXXX
.. " .,-,' d S hw bf'·g··'n·(SYrphiden) Rumăniens, nn.Se. nlV. ass,. ~,Beitrag tur Kenntms el' C . C le e: ..,.... : '.., . ,..',' ...

p 143~ 153, 1944. Iaşi. . ., . .. XVI N 7 .. 479.:2..487
NouvcllcsAnUio:rJ:lYidesde Roumal1ÎCc; Bull.Sec. Sci; Acad.Roum., T.'X J " r. , p. ...'

1944, Bucureşti. ... '... ' . ..... ···..ASRTVlIlp110-111, H145,
LegenreServilliaR. D.; (Tachinidae) eu Roumanie, C.R. . . 'J' ' .•. "

Bucureşti. .. . . t d·· 'nleurscheiJaSatiterclIeindienc
Lanoninflllcnce dusysteme ul'r~eux dans IBa cht"nRg~~~ R'A c~H.T.'VII Nr.1~4,p~ 121-126~

DixippusJCarallswsJmorosw;> r. ee,. . .., .,' .. .. .

, 1945.Bucur~şti. It .. d·n om·zile false de NemaLlls salicisL.,(Tl.'nth,redlnidae),Iehneumonide.obHrtute prm cu urI. I ... 1 45 B·· . . t·.' . ... ..
'., ····CRA.SR·TYlnrl-419,.ucureşI. ... \.5H

t • l'~ .~ ~p': (. ,illiu~l ce'pa) d~ lal'vele muştei IIylemud antiquâMeig.,C.R..i. • OIRavagii caUZfl'C a CL' a '. . . , . . ..... . ... '.' ,
... T VIrii" 1':-41945~ Bucureşti. eRA S H

La lutle n~tur~lle a~'ec1'1.'5 Tacl;inaires contre les illsectcs nuisiblcs il l'agriClllturc,. .. ..~

N '. BCitra:9z4J~J~~ri~~~ir·der·Schwebfliegen (Syrphiden) 'Rurriăni:ns.· Bul].'· Sec. Sei. Acad.

cucr .... Routrl., T. XXIII,Nr, 9,S·P .•. ~6~ __17;d·l~~~mBu~ur~~\rIII .. Nr.•6, p~.386-399.
Dipleres des environs dcZlat~a. Bull., ce. CI. c .......•...... ~•. ~ ,

N 'W contrib~l~~~' onB~I~~r:{~dy of Taehinidac in Roumani~, Bt~ll. sec. 5ci. Acad. Houm., T.
C, .• . XVIIIN 9 p6'J4.:2..627 1946 > Bucurcşb. .

Tachiu·daes o~cnues'parri~lt{lre~d~chcnilîesde!)'papillionsSaUr'!ia PUri ·Schj· cţ Cossus COSSI1S L.,
• 1 . . ASR TVUFp ·114-115, 19413; Bucurcştt.

BCitrag'Ziir~~~rit~i;' d~r' Înurrtcrim~gCu (A~thomYidcn)' ·Rutrlănieus,··.Ann. Se;. Unj\'. Jassy,
T. XXXI, p. 39-49, 1498, laş'. . • . .• T XXXlp.

Contriblltion on the Study of'!achinidac en Roumania; Ann. Se. Um\ . Jassy, .. ~.. '.

22-27, 1948, Iaş\. . .;.. . tii ţa lor sistematică, zoogeografică
Tach;nWae (DiP~~~~ti~~~e~~;:ti::'ş~~~f!;~ ?1~ţ;~:~:~ ':;'!,~~. '~iulogicc, agronom;cc, geologice şi

~'cograf;cC' T.V. Nr. 4, p·a7~~;;-i;c~' l~~;"~~i~'::":);t'Rcv .. UniV. ,Al. 1. Cuza" şi a
Uncazdercgencrare a a.npci~a Ex;r~st ~..:....: 2 .• g·229..:....: 234, Iaşi (în colaborarecn Lehrcr A.).

lust-Pol. dm IaşI,,!, J as~. ..,J' re) din R.P.R., Acad~ R.P.R. Filiala Iaşi,
Contribuţii la cunoaştereaf~unctS'yrph!del~r ( .1Pi: IX 2 P 321- 333 1958, Iaşi, (in colab.).

Shidn şicercctari şL bIOloglce ŞI a gl'1coe"1'-:'2871959 Bucureşti.

~~~~ţ~-;l~~:~~~~~~~~~~6:t~ţ~i~'b~6~~g~~lris~~;ichitatcJN~tura,'l}r.4,.. Bucureşti, 1954.

După vara grea, plină de griji şi muncă, după ... strînsul recoIte
lor bogate, .in plină virstă a tinereţii (27 a!li) Ag lai a a lui G a
fe ncu lor dac h e, cîntăreţ renumit la biserica din VIădeni (co
munaJ3rehueşti); căsătorită Cu C o il S t an t i il e an II Ioa li fiul
lui Du mit r u C o !l sta n tin A b a bei FI °are. dă viaţă
la 11 octolIlbrie 1894 fiului ci Mihai. Plin de vioiciune, Mihai creşte
in casa părintească din satul Dorobanţi (com. Nicşeni, jud. Botoşani),
alăturideeeiIfilţi fraţi şi sUfori,<pînă la vîrstaş~plii.

învaţă l~şcoalaprimarădinsatul natal cuinvăţătorul Gh e.o r g h e
DU.ffiitrllcare pe lîngă iniţiere... în alescrisului,socotitului şi muzicii,
ii duce. pe~leyişipeogoru1 9coliipelltru a-i deprindc,cu secretele unei
agricultu fi mai ava ilsate. Atenţi(i pcearea acordat~oacestînvăţăto r
copiilor lasă urme deosebite asupra •lui M i hai deschizindu-i gustul
pentru învăţătură şi pentru cunoaştereanaturiL

După terminarea . şcolii. primare, datorităinsistenţeimamei pe
lîugă tatăL să,\, după ce a stat acasă un an de zîle îl găsim pe Mi hai
pe lista celordÎIL.clasa 1 a licelllui"Laurian" din Botoşani.

Referîndu7ueJW genealogia mamei sale care iubeanesplls de mult
invăţăturaamconstataturmătoarele:preotul Filip (1670--1784)
din satul Siminniea(jud. Botoşani), Un străbunic al A g 1a iei, mama
luiM i ha î aavut.5 copiidiutre care 4 fete. Dintre acestea Mări u c a
căsătorităcnpreotlllG h..Eu escuaavut9 copii, Între care şi pe
Cos ta.c h eE nese u. viitofultată,aI geniaJuluimuzician George
Enescu. O altă fiică Paraschiva, căsătorită Cu Ion Zaharia a avut 5
P()pir.intre.ear~şipy.Ecatel'ina ... mama .. profesorilor universitari E m a
n o il T ep dore scu(fost profes9!" de fiziolQgievegetală .la Univer
sitatea diu13ucuŢeşti"specialistCU renume mondial) şi 1 oan C o n
sta ntin\e a llu(fost profesor. de fitopatologie laUuiversitatea din
Iaşi, specialist deQsebit decuuoscut in d9meuiul de activitate). A treia
fată, <A.njpl1ţa,că~ătorităcuGaJe,ncu IJrim. între cei 7
copii l-a avut şi pe Iordache, viitorul tată. al Aglaiei ce prin căsătorie
cu 1 O.IIC.O Il<sta].lţi~eanu dăna:ştere lui Mjh a i.Deci, prin
Illamă, profesqrul .•·.Cons tu,. n tin ea ·nu .. ,este văr pu ... George ~nescu,
E,m a no iIT.ţ,odoresC1IŞi Ioan Constant i.nea nu.
Remarcăm faptul că<ultilIlii doi sînt fra ţi buni. Pentru inţelegerea
situaţieiexisteIlte~om.prezenta. geneza numelui de familie. Numele de
Con sta u tin e au u i-a fost dat lui Ioa n viitorul tată a lui
Mih ·a·.·i ·de·. cătreînvăţătorul··dinsat. în ·urma ·dispoziţiilormÎnisteriale

*)A-~eastii lucrare a fost prezentată la Universitatea din •• Iaşi· jn1984 cu .. prilcjul.ani"crsării
a90dealliq~Ianaştcrea lui Mi haiI....•.c o ns t an t ip- e a n u ipaintaş de seamiţ al comp;tterii biologice in România.
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din 1869 prin care s-a trecut la adoptarea unui nume propriu şi a unui
prenume, în funet,ie de primul nume pe care îl avea respectivul elev.
Astfel că Ioa Il avind primul nume C o TI sta Il tin i s-a dat şi

mentionat în acte Con sta TI tin e a nu, devenit astfel elin C o 11

sta'ntinDumitru Ababci Floare. Tot în această pcri
anc!ă li. s-au" schimbat llumele. şi lui Ioan Constantineanuprofcsorul
universitar de mait îrZÎll şi luiEm an of1 Teo'ctoresc:u\ deQarece
}nvflţ,ătorul cînd i~aîntrebateunl:~enull1eştetatăl,unuldintTc ci a
încep'~Jtşirul numelor cu Co n st unt i Il, scriindu-i-senstfc1,fn acte
Constanti e an lI,' "iarE m anoi 1 a început, şirul numelor
cu Toader',decii~Hltrec~t""Î~ act T'e.oc!ores'c'u.'

Referindu-ne la tatăl" I1IÎl\'Iihai; n. fost un' om Cu multă vita-
litate, glumeţ şi foarte harnic:

După.prhnasl:lsă promovată la "Liceul, La li I'ian" .1Tlaiah-,.sJa insis
t~nţ:J. .' unmei,pă1'i ~ţ,ii 110tă?,~sc .e~,n~illorl"Iihaisă mea~gă }ala,)ipcntru
n •. urma seI11in~I'ul:"VeniaminCO,staphi"d~undc.după ~bsolviredevenea
pi·cot•.·. aşa' 'cum'f~seseră 'străbunieii, apcstuia~'A-ceastă .11o:tărÎ:rc. ~u .1unt-o
părhlţii eliJlCll uZ~llitJset po~ih~Jităţilor'materialc et1re'JlulcIl1ai'pcrmi
teausă-l mai ţină ~neontinuai"elalicC\l,'fiindde intreţinut 'acasă Îndl

7 fraţJ,şisuroriaiacestuia ..' .•... , ..... < .'. .......'

Între aniiH)V9·~1917•. ~'1 Jh~.i îşi însllşeşte'clrahn(>gn'ţie cUllOştin

ţele .predate la .'. se~inar.~intre: care' greaca ,şi .1atina îi vorfide folos
toată viaţa~lnanii de )a:~eminar'citeştepeH~cunsşi Iiterntură laică,

discutînd adesea despre natură şi .,cărţile.·pe.,eare •le citea"eu .prietenul
său Pe tT ~lŞ II 'st e I, ;viitorlllprof~sOl': lrniversiţ,areU"carevenise

împreună la. In'şidC.'pe.•·,111cleagui-ileBotoşanHor ... ··Prietenia.· dintre ,aceşti

doi titani ai ştiinlei româneşti a fost. demnă de laudă; căci eu '~)lnbiFa
nativă pe care o aveau;: cupcrsonaliţatc<işi modestia·' căpătate. în' semi:
nurul'ieşean. au putut Înfrunta împreunrlÎn decursul anilor o'scrie de
greutăţi.

în vara;anului 1Q17pl:imeştGcertificatul de: absolvil'c' al' seuiina rlllui,
mornent pe ··c~r,e.p,ărin'ţii îl~şteptalI.~.ueIlloţiepeIltrll .. 0-1 vedea ..• îh rînd
cu.l11meaşicu t?atc·diehiSl.lrile. ~!ia' ',~lln\cr?u.maj6l'itatea: preoţilor de
l~ ţară.Marcle"-a.f?stŢnir~rea~î!1U'tÎ11ăslltşiamhiţiosul 'M:iha i
hupreunăcuprietenlll7ău<P ctrae·,h'c. şti s te r .încep', dintoamna
aC~ellliţlşi~n'P917} s~'frecventeze'cursurHeT)nivei'sTţăţ:iiMihăilene din

JaşLlu'; secHa,.de,Ştiint,ele,' ~~:turii. .' '; : .....•..': '" ,:', .... " ....:'
Jn'ţirop.nl ştlHliilpr. Gei doi şJlldc.;nti:îlll1:n;ăc'rţiîn, ~dfţ\.:!? 1l1t.re'inarcap

elc,cătrcprqL ,L.a an J;Lo' fţ ea care~iatr3g'e::spre laborato'i'ul de
zObIQgiE;,.p-1s?ruiqp-"atot ţra.aşHol că 1~l;,l 'aprilie l.D2Ji\IJ,11/i'i C o Jl

s,t .. fl.. n t.iIi,canll ,.est~11;UI11itftf>jstentsvplinit<i1' lal4boratontl;cle zoologic
de.,criIj,ţ~yă, ţInde. f.5iîIl(;epCCaT~Gf[l,>nniver.')ita~;rl. ProL Ba re ea
fih~d convins de aptitudinUecelorcloiprieteni şi: aportul 'pc elue-l \"01'
aduce ştiinţei, le dă pentru studiu familia lchncwnonidac (insectehi~

Ine~optC1"~'para,~ite,rile';dăuriătorilor) lui; 1\L Co 11 sta nti '11 e,l, 1111~

iar fn'milia 'Tachi~i'dae (linişte parazite nle im,ecţ,el(Jr:d~~n,rlţoare)J.uI

:P'iŞ'lJst.'er, grupe:deInseeteentomofage care nu erau studiate în
ţaranoQstră. Prof. I. B,o 'r c ea, ca pr.ecursor al idcilorJnaintate
.r,eJeritoan~Jaj.ntroduceT<:;aşiin ţara .noastră a llletodelor de. combatere
p.e:,cale,biologieij a insectelor .. dăunIltpa reagrÎCultll rii si ". silY1eultll I'ii
a'd.orit:'~OJ.rteJ.~ll~ltcael,ev.i~isăi să îmbT~ţişezetlceste idei, pe care să l~
aplree .. I'Ui' P;l".1ctIC i1 bazaţl ·fund 'pc ... cercetal'ilcpe ·'CflTe. unu'a n.·să le facă.
,Timpnlqdpveditcăambiiasisten'ţiai itd'B âre'ea auadusllll Hnort
cOl~si9cralJjl',la.cllnoaştcre~1.grupclor ·de insccte'ento'mobgcpe ~·.are

"le:-auf1hordatşLaprofulldnt.M.LC o nstant,i neanu :u>dcvenit
unul'dintT(iccjmaiJuarispc,eiaHşticlin lume În domeniul j,c h ne II In 0

ni de 1 0r,.posedjnd În acelaşi timp cea mai mare colec'ţie:personală

deichne.ull1onidcdin Europa~)i'printre', cele maL maridil1 ·lume. Putem
afirn1(c<ăit1~ileluiB o r c,e aau ,crIpătatviaţ:ăşiprinelevii şcolii fo1'
matp,de,e§,tl'c.M..·C O nS.t a Jltinea IlU, care au .reuşit.:săintroclllcă

şL lanoiJnţară•. lllctod8 deeomhatcrc adăuuăto1'ilor pc cale biologică.

, . îunnld1923 la 25febnlm'iclşi ia licenta în 'stiirrtclellatllrii Cu

califi~atiyul"foart:e.. ~i~,c .'cu laude"... Apa1'e'une\"~nin{e!ltheaşt('ptat
în InomentlllvprtflCarlldosarlll11i, cÎndseC01l5tatfl că ahsolvrntlll
licenţiat>~1i.h.aJ COIISi. ant i.nca'nu nu 'este~'bsolvental unui
Iicellteore~iccialsenlinaTl1lui~> fH ~t,ll~a clmis' de lege. în aeeastăsitua ti;:·
n0l1-ereatăî?~(lo\r9cleşte îneăodaLă capacitatea c1eoscbitrtpecare' o
poscdaclin~}l-:-şitoate. cxamcnelelQ liceul .,National",ahsolvinclll-l în
acelaşi an la 10 iulie 1023. .

D'2rJlicd(~a.el~noaşteeil::'n:ai lllult, stUTliazăCll"ahnegaţiczoologia
n~yert~1?r~ţ~l.orş!.IIlm~d dcosebitentomologia, .. fă cÎ11d .,Iueră ri'praeticc
(~e Irh?THtor'5.ţ,e~cll1..')ii •. cU,.stuclenţii .. ele hr ştiinţe naturale.': farmacie
.)Lc,ue~ld~lnse~Hnagricolă din, cadrul Universităţ:iL". În aec'laşitimp .El
pre:şlat_ ?Te~~.ştllnţ:~ ,llatlIralela eleviilic~,l1lui",l\L'Kog~lniceanu" elin
Iaşl,'.~<:lc,rnd.şI511u~cştia .• 111~mc;roase excursii în .. hnprcj 11 rimil~.· •Iaşului
pentl·ll~pl~~tal'ea •. de lllsecte şlpentru'•. cuuonşterea .nIlturiL' T~re!1111 a fost
pentrLLr~ofe~?EuIFons.t n n t inca1111 1111a dintre cele ma i folosite
surse. deellno~!;itel'e"icarei-aexpIieat adesea o .. m,ultimedcnCelln?Sclltc.
~r?~eso.ruIS;Pin~t~ll ţJn ea, nu. puteafi adcsc;'întil~lit.înîmpreju
1I!T~llel~\~ul11Ie~}ptlll'IIldlehll~.~11l10lude sau fhcînd .. ohserva ţii, îil. pădu rea
CIne, la.Arone~nll s311pe·Hepcdc.a.

~" , .•...•. ,:~I~11,I;i?n~m·J~~Ptuleă.. f~l?~\clntl laborcrţorului .. dezoologi~ ..clescriptivă
~u!1eH()n~.eaşef. (1~hlcr~n.vlltpr111 savuntcu ,renu11,1e 'l11Qndi,aIC o n
st 4qţl;P:.'~~,ora~, fost' profesor d~zoologic;'Ia, Unh~ersit'atea din
Bllcul·e7tIşl.gp~li~lr~qtorlll•. In~titutului de .Speol6giq "E: .....•:Raqovită".

Ai{3j',.IJg·Hlelea~llriieşene,l1ndeC o b ă 1ce:s'eu'Si':"a.formate)'uditia
u1U1•c,,:r;mipy,se;.l1.~iC.r e a ngă, şi-~ufăllI'it'nell1nrirca" tinărui
aSlsLcnt .• <Zo~ n:s"ta<nt1ne a nu, 5ub .. collrlucereadil'cetrl,a' profesorului
.13 01' ~e;fl ..... J.~I/uydaXl1~qtează<teme.inic concepţia ... evolll'ţionistă . despre
l~IIl~eaY.le,..••• dYY'tlllnclllndÎrz"",susJinător al •... ,collcgp'ţiilor .• clarwiniste. Do
~·lUţ,a.(lrrel111,PEţşte.e~tqatîţdeln[lre. îne it .• în 19.2'/lpleac,ă.pe cont propriu
Ini!\LIstI'I9:.peţlt,nl~stlldia.vcstita•. colecţie cle .. ·Însecte .ele. la .. ;,Naturhis
tonschesJvluseuIl1:: din· Viena, apoi cîteva săptămîhilucreâză la Stn.-
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ţiunea deProtecj:ia Plantelor (Bundesanstalt fur Pf1anzenschutz) con
dnsă de către prof. Br un o Wa h 1

Activitatea publicistică şi;.~ începe ÎIlcadrulrevistci"V. Adama
chi" înanu! 1924 dnd puhlică articolul"Din hio!ogia insectdor para
zite ----: Hiperparazitismul" şi "Din biologia fluturclui Agroils segeium
(buhasemănăturiIor)". Dornic de-a cunoaşte.amă.uuntit sistem.atica
iChneumonidelor din 1927 după obţinerea uneI burse a fonduluI "V.
Adamachi" 11 găsim la Berlin studiind colecj:ia dehimenoptere de la
,:.Museurofur Nnturkunde",pînăînanul 1929 .cînd termină.Universi

tatea FridrichvVilhelm.Aici discută problemele neclare cu savantul
german prof. Ha n s B is l' h of f. .. .

La Zoologisches Institut der FriedrichWilhelms-Universltătsuh
conducerea profesorului Rich ar cl'I-I e s s cnlucrat intens la rezol
varea unor probleme legatedestrneturaocelilorla hlseete. De fapt aici
îşi pregătea teza· de. doctorat; profesorul Bore e a auzind de intenţia

elevllluLsău, îi scrie şi-icomunică prin Pe t reŞ u s t e rerl în anul
următor (1929) 11 aşteaptă inj:ară să-şi susj:ină teza ele doctorat referi
toare la ichncumonideledinRomânia. Astfel, vasta lucrare asupra
structuriiocelilor la diptere .~ lucrare devenită clasică .. ~. pecaI;e o
pregătea la Berlin pentru teză, o pnhlică în anul 1930 ("Der Anfban
der. Sehorgane bei den im Siisswasser lebeneen Dipterenlarven und ~eI

Pnppen und Imaginesvon Cnlex, Zool. Jahrb. Abt. .f. AnatomIe,
E. 52, I-I. 2, Pl'. 253-346), iar teza de doctorat intitulată "Contnbn
tionsa l'etudedes Ichneumonidesen Roumanie, Ann. St.Unlv. Jassy.
XV, f.3/4,pp. 387 ~642, apare În anul 1928. Teza şi-o susţine h~ fa~a 1'0
misieila25 Jebruarie 1929, obtinÎnd caIificativul maxima! comISIeI ŞI feh
citări..PentruR reliefa apreci~rileaduse.acestei.lucr[lricitărn.din.recenzia
pe care ,i-a făeut-o.profesorul B o rceaînrevista,;V. Adama.chL."
Minu:ţiozitatea merge pînă Ia variaţjiindividuale.anomalii, cazurI ter.a
torlogice, ·incrucişări. forme locale~ Asemenea hH~ru făcut: cum~ult dlS
cern~mînt şi compelell!:ă îl consacră pe autor ca oaut?nta~e~ 11l acest
grup"... Con~~pJiamodernă referitoare Ia combaterea bIOlogIca pe care
osus-ţinein eadrult~zeioevidenţjclu din aceeaşi recenzie: ..."Lu?ra!c~
se încheie cu .. consi~cra-ţiuni. foarte judicioase ,asupra .wtrebumţarn

metodei biologice ~ prin ichlleumonide În special----: în. combaterea
insectelordăunăto~reagriculturii"~..

Conştiincio:lÎtatea cu care fi. studiat la Berlin adetenninat Uni
versitatea. "Fr.\Vilhelul" sâ-iacorde •. o bursă de studii pentru<o durată
de 3 luni la "Stazione Zoologica diNapoli". In anii 1929 şi 1930 studiază

colectiile entomologice de la Paris din cadrul "Station Centrale d'Ento
mologic (I.N,A)" şi de la "Museum National d'Histoire NaJurelle",
unde în urma comparăriiu~ormaterialeentomologicepubIIca,clteva
lucrărLÎll.căIătoriade.studii peeareo faccîn Franţaviziteazăşioserie
de. sta-ţiunîagricole şi. de .. cercetări .. biologice, studiază. larvele cîtorva
specii de diptere ularine la "Labo~'atoir~Arago" de la BanYllls-sur-]\'~er"

şi la Staj:iunea Zoologică Marină de la Roskoff. Studii asupra oc_ehlo~

la Iarvele de diptere face şi În cadrul Staj:iunii de Zoologie de la ~apoh

(1930). Intrecerea prinltalia a lucrat peste două luni la probleme de lllsccte

dăunat()ureşÎ paraziţiiacestora in cadrullaboratoTllluideentomologie
aarară>:lInstitutuluiSuperior de Agricultură din Portici. 1n Franţa şi

iri Italia a beneficiat şi de Q. bursă. acordată de către Ministerul Agricul
turii din Bucureşti.

o impresie deosebitădintîmpulacestui voiaj de. studii i;.au lăsat
Sta tiunea de Entomologie de la Autibes şi în mod deosebit Staj:iunea
EntomologicăAmericană de IaJ-Iyeres unde a cunoscut modul de lucru
ultramodern<al cercetătorilor americani în problema cunoaşterii com
plexului ·.....··.·.~e?araziţ:t ai sfredelitorulni porumbului.

îu septembrie 1930 participă la congresul Internaj:ional de Zoologie
cares~adesfăsnratla Padova. Vizitează Statiunea Entomologică din
Boloanaunde'îlcull~aşte,pe renumitul eiltom~log prof. .Guido Grandi.
Iuto;" în~ară<cllllnbogathagaj.de .cunoştinţeacumulate de la. diverşi
specialiştLdinupusul!,":uropei, începe să .se consacre cu dărniciestudiului
ichneumonidelorînsăsepreocupăîn :continuare: şi. de structura ocelilor
de la .larvelc·,deSlfyraşiPanorpa.. O atenţie··deosebită O acordă·· subfa
miliei .•·..• Ophio~lhledin,cadrul .·familiei. Ichneumonide.

Rei'\ri2dlI-II~I~,a~thritateadidactică.remarcăm faptul că ÎIi 1925
este num~~··.~l~i~ţ~n~e~l~itluprovizoritl•. iar în ... noiembrie ..·1 928 asistent
definitiv.LJrc~p~ripdcelelalte.ţrepteunivcrsitare. astfel ... că. în· anul
universitar 1943/1944 este numit conferenj:iar definitiv la Facnltatea de
Agronomicdiu<'·I~şi.}lI~cle .• punebazele laboratorului. de .entomologic
:agricoIă.înaulquniyeF?itar1948j1949 este numit profesor la·. catedra
de zoologie a facultăj:ii de ştiinţe naturalc. Satisfac!ia didactică deplină

o areînunnător~l~J.l.cjndesteIlurnit profesor titular la catedra de ento
mologie ·şi~ooIogi~·····agri?91,ădiu.. cadrul facultăţii de ·agrotehnieă. Aici
este şi decanul facultăj:ii tÎmp de nn an (1950 -1951), CÎnd aducc un aport
deosebit înor:?anj~.areaşi.dot~l"ea.. lab,oratoruIuide entomologie agricolă.
în anul nniversitar 1952/53 este nnmit şcful catedrei de zoologie de la
faculta,tea. de Ştiinle:J.l~tllr~l~.• ~a;profe~or de zoologiu nevertebratelor
şi .ca .. şef.· de'·· catedră,:aclţl~9~ctiyitatedinamică neobosită •.·stimuI înel
pe toţi colegiiîn,actiyita~~.:~i~~Sţi~~şide cercetare. ·Ocupă aceste funcţii
pînă la vîrsta··de?O ani,cîn(l,sepensionează~

Anul .1933. îi •a~11l9.~.,~H.marg·.eyeJ.liInent, căsătoria ctlLa v'i n i a
1 r i m e s l' u absolventă a Facultăj:ii de geografie de la Iaşi. Acest
moment deosebit·e~t~·ÎIl~eri~.. J,fl.p.oIIlt1na .. Botoşanila data .de .. 8 .. mai.
Tînăra soţie îi~evil1e,f~~rt~clţyotqţ[l,sprijinifldl,l-1adesea în acţiunile
pe care le-a Întreprins. în 1933 familia C o n.s t a n tin ea n n se
instalează ·la Buc.iuIl11.îng~Ja~i:~Ilmijlocul,naturii, într-o casă,confor

tabilă.. Intenţia· sayaIltulu~~ra~e~eadea experimenta proplema refe
ritoarc la biologia insectelor dănnătQare şi a parazij:ilor acestora În cul
\llrile proprii pe cargIgay~~în:Jlll"ulpaseIpentrua evidenţia importanţa

"c,oII1b~terii .··.biorogÎl;eai~se~~~I?r··(lălllJ:,ă'tnare.<La v.i nia.soţiasavan
tului dă naştere pe rînd copiilor mnlt dorij:i Cam il, Ode t te,
Y o lan da, R a o nI, Te o d o·r şi G l' a j: i a. Din nefericire Camil,
Odette şi Teodor mor de timpnriu. Grijile casei şi a copiilor nu o împie
dică pe devotata soj:ie să-i fie nn bun tovarăş de lucru în timpnl obser-



* Dintre eleVii profesorului CQllstantincanu care continuă ideile de introducere pe scară

largăa.mctodclorŞimUloacelorde combatercbiologicăcităm: Victor Ciochia, <:h. Mihalache,

LAndriescu,C.Fillpescu; C. Pisică, 1. Petcu) R. Constantincanu, Gh. Mustaţa, M. Varvara

Elena Pătrăşcanu ş.a.

cuaccer\şipasiunecaşimentoru: lor· gru:pclc.în cur.c au .. ~evenit specia

lişti (Trachysphiroidc, TnJphonordc, OphlOnOf(l~,. ~~mpl.~ldc, !c1zneumo

niclc. Chalcidoide;'Bracomde, etc.)~. Dlutreelev:lpsal UnI! dup~ cu~n ~1l1

·lllaill1~nţiortat:a}1.experin:entc:t~dejaîn condlţI: de pro~lu~ţledlfente

metode:deJupţăpe:calebI.ologlca. ~Combaterea ~llldac~Jhl1d~n .• Colora.do

cu ajutorulhio}Jreparatul~lpehaz~dc Be~uv:n(l.baSSl Q llfl,; eombat~eI.ea

omizÎÎ păroase'aduduluI Cu '. BaC/ins tlHlI'1nglCn~ls; comb~terea.. p~:lU~

'chelui din Sal1.Josecuaj.utorulhimenopterulul. Prospaltclla permclOsl

şi Aphilisetc"Deci,d?rinţeleprofesorului 1 oa n B ore ea. referitoare

l~luptahi?lo~icăail.lnceputsăeal~ete,:iaţ,ă şi în tara n.oastră datori,tă

tenacităţ;iicucarep.r?fesoru,l.~I. ~ h a le 0. n sta ~ tIn e an .UŞ.I~~

format elevii:săiSnSPl1'1tul'utIlIzarn metodelol· de lupta pe cale bIOlogIca

îmPotriva·.dăunăt?riloIdin agricultură şi silvicultură. In spiritul·'unei

naturi curate,clL maipuţ,inpoluate. "._ ~

Activitatea-sa; vastă în domeniul cercetărll este concretIzata IU

cele peste '150 ·;·ll1crări.:·ştiiuţifice originale care'. tratează probleme elin

domeniile:
I.Studii,asuprasistematicii ~nsectelor,..dome.niu în care.~. realizat

ŢcC1asificarea·.,familiei 'IchIleumol11de, descnmd, ŞI .. 5 subfamllll pentru

pTÎ1nadată··înştiinţă>;~e'.~semcnea.~.crea~ .~ .~ubtipuri pai. a de~~:is

7g~l1n~inoi şicca400 specll;subspecI~şlvan~t~ţl:Mlllte dIntre uout~ţIl~

de~coperiteaufostrecunoscute de slstemat1clenI cu renumemondml.

O:Sch mie de knecht, N. F. M e y e r, Ce bal os. G.,

Geroha r dHe inr ic h (fost coleg la Berlin), T o w nes H. ş.a,

lI.si;'lIdii asupraec()logiei şirăspînclirii geografice a ichneumoni

del(}Ţ;1inRomânia.d?mcniulneare aduce contribuţ,ii'import~.nteasupr~

eOIllp.0T~ăriilamult esp~ciid~ ieh~eumonide.'~supra •. c~JnO~şterll duşma nI

lbf}latllraliai acestora; moe1l11delernat, actIVltateadmrnaa acestor~, lon

g~Yi.t~teaaduIţi1or,repartiz.Clrea.anumit?~sr:eciipc z~one ele vege~aţle ş.a.

lII.·Sţu~ii ele anatomIe 111lCrOSCOplca, In ca:re SInt prezentate~esco

periril~:făc~lte'asupradifcritell:}rforme de oceh la larvele. unor dlrtere

acvatice,oceli accesorii 'fără pigmenţi, celule de refraeţ,Ie, orgamcule

pnnctiforme etc. A stabilit că oceli fac parte d_inorganele .jmagini~et~le,

A adus date noi importante asupra dezvoltaru stratunlor lentIleI la

ţînţarul Glllex pipiens L. etc.

IV. Studii asupra anomaliilor ~i variahilităţi~speciilor d~. ichneu~o

nide îu natură în care a descris foarte multe caZurI ele anornalu remarcmd

faptuleăaeesteaarfi rezultatul unor încrucişări şi că ele sînt documente

foarte importnte pentru stucliul problemei geuerale a evoluţiei,

V. Studii asupra faunei elin Romănia şi în special asupra iehneu

monidelor în.care citează peste 2000 specii, dintre care aproximativ 1/4

le citează prima dată în fauna ţării. în acest senS a publicat 3 volume
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vatiilorDC care .le făceauîn natură usupravieţii insectelor cîl .ŞI Il!

t irrtpul co}ectă-rilor' dClnTterialentom'ologic.i\1unea .deprepa fa re şi

etich:.:;taTeaJiecăreiinsecte a fost.adesca. împă.rţ.ită'cu·soţia.sa.· În peri

oada celui de-al doilea război mondial; cind locuitorii Iaşului s"'au re

fugiat. auJăsat la ·Budumtot ce 'agonisiseră:pInă atunci; salvînd dou r

eol~cţia ~ntomologică.

întorşi din Ardenl unde se'n~hlgiaserăs-allmutat în·.nclllala lo'cuin1:ă

,dc'pestrada,Vovidcnie Ul'.4;;llnde lRcamera sade lucru savantul, a

mUllcitşi mllnceşte"tncă Cu entuziasm tineresc 'şiastrlzi studiind in

c.olrtilllHlr~ ·,reprezsntanţii.... ,.familiei ... ,Ic.l~neumonide' •.. insecte deosebit· ele

i.mportaJ!te {J<1 ,au:{iliarj,. cunoscut.··fiind faptul .că o serie .de specii ,se uti

.1i:zează,in cOlnbaterea; .. biologică.

Colectia personală;care uuro.ără pestcosută dc-.·ll1ii ··de;·. exemplare şi

bogat~lhibliotecădespecialitate sInt dcvnloaremondjală,Ele sintrodul

l-lllei'munci discipllnateşiplină de perseverenţă.Aceeaşimuncă,şid îrzenic

facdin profcsQrulC o; 115 t antiII C·R, nLL.tUlpoliglot care foloseşte

cu uşurinţă literatura-despecialitate editată in·.limhilcengleză,franceză,

gerU1an~, rusă., italiană. spaniolă, latină. ". greacă,'}i iil1aghiară.

:Activitatea sa ştiinţifieă, a •. cuuoscut o .. înaltă apreciere Chiar. din

aI~ul1'JP5 .·.(:înc1.la ..21.clcceml:Hiea .. fQstprimiţ ca .1VIl'.mhru Corespondent

alAcademici d~Ştiintedin~Hol11~ni<l'.Face parte din numel'0ase societăţi

ştiiuţifice;.eadeex~mplu.;'. peutsche E:utomologisehcGescl)sehafţ,.c-' din

ianu~rie 192'J,Soţ.i(~te .. ,'EnţomoIogIque ele.• France elin·, ia nua rie .. ·1930,

Societepolonajsedes ... ţ:n:tolll0Iogistes.;~ elin 1931-

S7C1 (lovedita. fiIlllfoartc punprofesor,Cursurilcpeear9Je-a predat

stud enţilor.i:n .. ~cjp este,43' a ni'f1e activ jtat e,prinmultitudil}ea: (le 'cxemple

pT~zentate .. la. fiecare grup' .de. animale, •.. abundpnţa. materil1l11Iui. dem0;t

strati", eletgrmina o intcleg,ere perfectă a probleIIl::e1or., De aceea ll1

190134 ·•. Consiiiul ..•. cle Stat ii acordă ,titlul de·. PT(}fesor ell1erit al Republicii

Socialists ROluâllia.
QriciI1e;aauJ!iat lln-eursal-profesont!ui Constantineanu nU71 ldtă

dâtoTită,murii,qalită'ţi.PGcarc aa:v'llt~o,elea ... imbiIlol .ştiiuţa •. cu' ll1raţilInea,

efe-a lega fiecare lucru (le .oJntlJ:nplar~trăită de dInsul sau; cic.;u·n alt

n,turalist.
. '. P'îlPă· ..• elibel'~Tea: dTn ·fullcţia ...•. ele:·.. prqf2sor .. ···.1n 19Qi1'.este' nIlmit pr~

fesol' ,consult~nt, .. rll'clruIllÎ11~1}iJ eohţţnuareun Illureuumăr de.doctora UZl.

C~i 17~. doct(}ri rn;lJipro~ic .eare .• ~i-au- făcut. tezele .,sub·· conducerea.', profe

s?Tullli C ou~ tu.nt i u e·cln u, au,abordatproblems legate de ,interesele

ec·ono.Illice: ~~1~ a~ricultul'ifS~}t silviculturii .!uU1od deosebit subiectele

viZali ....;.. pronlelU.atici .... legate . ele '.' eOmhafere~~iologică.

Cu,oc:lziu,retragerii din,aptivit,atcR.lIIlivcrsitarăjAeacl.,.Ş,te f il n

B,ă:.La 11: pe,',atunciMiilistflll, înv~ţănlîntului" într7o ... scrisoare.personal5.

sublinia :.~•..săaeorda'ţi sprljÎ1nll(hHnn~a'v()astră, .ereşt~rii ',' cad'relOI:·. tinere

î~ispirituh dragostei·,.de:,mullcă. d~'preţuir~,a valorilor noastre: cultural

ştiin'ţifice"al,devotamentullli faţă, ,de seump~! 110astră patrie, .., cu acelaşi

d.evot~IIl~~t p~n~r,u mUnea,d.~cCl·cetare ştiiI1ţific:~~i:de.fonl1a re~ a tine

rdbr' c'adrc: Este; ~cmnă (1c rc1l1urcnf şcoala.de himen?ote.rdlogle .. pe care

ci·eat:..o încaclrul tT'l1iversifă"ţii ieşeue. EleviiD>om~fei 'Sale studiază
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în -cadrul Faunei R. S. România' in editura Academiei R.S.R. Pentru
volumul referitor la ichneumonidcle stenopneusteice apărut în 1959
i s-a conferit premiul "Emil Racoviţă" în anul 1961-

VI. Studii asupra importanţei economice a insectelor şi în mod
special a ichneumonidelor: a stabilit pentru unii dăunători insectele
entomofage pe care le limitează dezvoltarea, creînd astfel o bază temeinică

pentru introducerea metodelor de luptă pe cale biologică. Nenumărate

sînt problemele care s-ar putea analiza, spre exemplu ca profesor a
publicat un curs de entomologie agricolă şi un curs complet de zoologia
nevertebratelor. Aceste eforturi au fost răsplătite de către conducerea
statului nostru prin acordarea medaliei "Meritul Ştiinţific" în anul 1966.

Referindu-ne la vederile sociale ale praf. Consta'ntineanu, constatăm

că din timpul studenţiei a' avut' o linie consecventă democrată, fiind
alături de studenţii democraţi Timotei Marin, Vasile lVIîrza, Teodor
Văscăuţeanu, Cernăuţeanu ş.a. care luptau impotriva studenţilor

cuzişti şi legionari. Fiind un darwinist convins a militat în calitate de
cadru didactic pentru o concepţie evoluţionistă. materialist-dialectică

a studenţilor. Adesea a trebuit să infrunte chiar opinia idealistă a unor
colegi în problema referitoare Ia variabilitatea speciilor. Din auul 1945
face parte din Partidul Comunist Român, provenit din U nÎllllea Patrioţilol'

~lin Iaşi. în decursul anilor a avut o serie de sarcini pe liuie de pa.rtid
pc care Întotdeauna cu conştiinciozitatele-a dus la bun sfîrşit. Datorită

muncii depuse Conducerea Statului nostrn l·a decorat cu Medalia Muncii
in 1954 şi cu Ordinul Muncii clasa a II·a în 1960. Pentru activitatea sa
dusă pe tărîm pelitic i se acordă În mai 1971 medalia "A 50-a UllÎvcr;şare

il Partidului Comunist Eomân".
Dintre copii savantului singur Raoul urmează drumul deschţs; de

tatăl său la noi în ţară. Yolanda este preocupată de probleme de fiziol9gie
animală, iar Graţia a devenit profesoară de limba engleză.

Multiple sînt problemele care se pot aborda asupra activităţii

bogate şi efervescente de peste o jumătate de secol a cminentului nostru
profesor, pioner al combaterii hio~DgÎC~ în ţara noastră.
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