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METODE DE CULTIVARE "IN VITRO" A SFECLEI DE ZAHĂR

DORINA CACHIŢĂ-COSlvlA, FLORICA ACHIM,
VICTORIA CRISTEA, 1. KOKKINOS

În lucrare sint prezentate metodele folosite şi tipurile de
explante utilizate pentru multiplicarea "in ."iira" la sfecla de za
hăr,

Este prezentată evoluţia inocu1i1or constind din explante
prelc";-ate de la plantele generate "in viiro" din seminţe asepsizaie.
folosind medii de cultură cu concentraţii diferite În hormonii de
creştere.

în lucrare este prezentată favorabilitaLea tipurilor de ex
planfe pentru formarea de ca1us, precum şi importanţaregulatorilor
de creştere în folosirea explantelor de tip agricol.

Culturile "in vitro" de explante prelevate de la specii antrofite se
fac in scopuri multiple. în afara folosirii culturilor de organe, ţesuturi,
celule şi protoplaşti, ca scop în sine, în studierea reacţiei diferitelor tipuri
de explante vegetale (funcţie de provenienţă, mărime, sezon de prelevare
etc.) la anumite condiţii de cultură, culturile "in vitro" constituie, ac
tualmente, o tehnologie modernă de înmulţire rapid", vegetativă, a plan
telor de interes economic, prin procedee de micropropagare. Acest fapt
prezintă interes din punct de vedere al multiplicării clonale a unor exem
plare elită, fapt care interesează şi în cazul sfeclei de zahăr. O altă pro
blemă, importantă pentru ameliorator, presantă şi în cazul sfeclei de zahăr,

este aceea a obţinerii de haploizi prin cultivarea pe medii aseptice a
celulelor gametofitice, prin androgeneză sau ginogeneză.

în afara celor trei aspecte importante relevate de noi, care presupun
folosirea tehnicilor de cultivare "in vitro" a explantelor vegetale, există

o multitudine de direcţii teoretice şi practice care izvorăsc din fertila pro
blematică a cultivării pe medii aseptice a inoculilor detaşaţi din plante.

într-o recentă lucrare monografică sînt prezentate, sintetic, aspectele
cele mai importante privind tehnicile de clonare "in vitro" a plantelor
de cultură [3].

Un număr impresionant de publicaţii referitoare la ~omportameniul

"in vitro" al inoculilor prelevaţi de la sfecla de zahăr se referă la regene
rarea plantelor de sfeclă din calus [1]. Mult mai recent [5] a fost descrisă
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o metodă de propagare clonală la sfecla de zahăr, prin culturi de ţesuturi:
metoda în principiu, constînd în inducerea formării prin prolifelare a
unor muguri axilari. precU1u şi regenerarea din aceştia de plante tetra
ploide, prin tratarea cu colchicină a ţesuturilor cultivate "in vitro".

Seminţele diploide monogerme au fost germinate pe mediu de bază
mineral M ura s h i g e - S k o o g (1962) (MS) 1/2, cu adaos de 2% za
haroză, 100 mg/l mezo-inozitol şi 0,5 mg/l HCl tiamină; solidificarea
mediului s-a făcut cu 0,7% agar; mediul a fost distribuit, cîte 25 mI, în
recipîente de poliester, cu capacitatea de 90 mI. Incubarea culturilor s-a
făcuLlatemperatură constantă (+z0'C) la lumină flu()rescentă(4000
-8 000 lucşi), in regim de 16 ore-zi. În momentul in care prima pereche
de frunze a atins lungimea de 10-15 mm, coliledoanele si rădăcinile îm
pr~ună,au fost excÎzate .şi, ceea ce a rău1as, împreună cu 4 'rom de hip~cotil
a fost transferat pe mediu cu un conţinut variabil de citochinină (benzilade
nină-BA). Cultura explantelor s-a făcut, comparativ, pe mediu de bază
(MB) lipsit de aport hormonal si pe mediu MB plus BA. Explantele cul
tivate pe MB lipsite de hormoni s-au dezvoltaUn plantule complet confor
mate. Pe mediile cu BA la 0,12-0,25 mg/l din inoculi s-au neoformat tul
piniţe, localizate la axila frunzei; formarea rădăcinilor a fost inhibată.
Ramif.icaţiile call1inare adventive, axilare, pot fi individualizate şi pot fi
recultIvate separat, pentru proliferarea noilor lăstărasi. Prin culturi se
riale succesive se poate produce o proliferare continuă de lăstăraşi. Aceşti
Iăstăraşi detaşaţi şi transferaţi pe un mediu. de bază, conţinînd 0,03 mg/l
BA sau chiar mai puţin, pot fonna rădăcini, iar plantulele rezultate pot
fi plantate in vermiculit [3].

Unii cercetători [4] au practicat o metodă originală de multiplicare
clonală la sfecla de zahăr, prinprelevarea şi cultivarea "in vitro" a unor
explante, fragmente de inflorescenţe; cultivarea acestora s-a făcut pe medii
aseptice, cu compoziţie chimică variată. Aceştia au reuşit să obţină planc
tule de sfeclă. la nivelul tipurilor de inoculi şi le-au micropropagat apoi
prin subcultivarea lor repetată "in vitro".

întrucît, in lncrările amintite nu se prezintă detalii privind metodica
experimentală, am testat, comparativ, reacţia diferitelor tipuri deexplante
prelevate atit de la plantule obţinute prin germinarea "in vitro" a
seminţelor de sfeclă, cît şi a unor fragmente recoltate din inflorescente,
aflate in diferite stadii de anteză. '

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

L Obţinerea plantulelor aseptice de .sfec!ă de zahăr. S-a lucrat cu
seminţe de sfeclă de hazăr care provin de la două soiuri diferite şi anume:
soiul RPM 519 şi soiul Noval Hil (sămînţă monogernă adusă din Grecia).

Pentru obţinerea plantulelor aseptice, seminţele (respectiv glomerulele
de sfeclă) au fost sterilizate înainte de a fi puse la germinat "in vitro",
pe un substrat cu compoziţie adecvată. Aşa cum se indică in literatura

de specialitate, substratul a constat din: mediumin':,ralMS 1/2, cu a~aos

de 7% agar Sobigel, 2% zaharoză, 0,5 mg/l tIamI~a, IOvOn;g/1 }nezo-mo
zitol, pH-ul a fost reglat la 5,~.Medi~lJ care urma sa alcat~1asc" substra
tul de germinare a fost stenhzat pnn autoclavare la. }2?~, tm}.p de 25
minute, după care a fost repartizat in eprubete de 10 ~m malţl1ne .]' 2~ mm
diametru. S-a testat eficienţa in asepSlzarea semmţel?r d.e sfecla de
zahăr a mai multorcol1centraţiide hipoclor~t de calcmşl a .clvto.rva durate
de tratament. După aplicarea tratamentulUI destmat asepSlZ"rll vsemlI~ţ~
lor s-a procedat la spălarea repetată a ac~stora cu apă dlsh~ata stenla,
pe~tru indepărtarea resturilor de hipoclont, care poate ex~rclta un efect
inhibitor asupra germinaţiei seminţelor. Semmţele asepslzate au fost
inoculate cîte una intr-o eprubetă,. după care a~ fost. pus,: . la ger':lm~t
in următorul regim termic: HOC ZIna ŞI 17-19 ~ noaptea,fotopenoa .a
a corespuns la 16 h]umină/zi; inţensitatea lummu a fost de 2 200 lUCŞl,

asiO"urată pnnlluIDlnare cu tubun fluorescente.
b într-o altă serie experimentală, semi,;ţelev au. fost vpuse la genuinat

pe mediu constînd numai din agar 10 g/l ŞI apa dlstllata.. .. . .
în momentul in careplantnlele, dezvoltate in condlţu aseptIce d;n

semintele dezinfectate, au atins cîţiva cm, s-a proced,;t la detaş:,;rea r~

dăcimiţei, cotiledoanelor, frunzulilelor şi~ mug~raşul';'l (~~est.a fund âX~
plantat si inocnlat ca atare san. Impreuna cu axa eplcohla. ŞI. 4 mm 1

porţiune~superioară ahipoco.ti.lului. d';'pvă care s-avtrecut}a mocula"e~lor
pe':ledii aseptice, eu compoZiţIe clUJUlca DcoTmAplMexa. Med~u! de b<~n ~ ~~)
a'collstat,dinmacro,microelenlcnteşlFeE uras ."lge- ,' '
1962, vitamine (tia~ină, acid nicotinicşi piridoxină, ~ît~ 1 n1g/1), u;~zo
inozltol 100mg/l, zaharoză 30 g/l, agar Sobiqel 7 .g/IŞl. fltoregu)lato;ll ~â
crestere BA 1 mg/l sau auxinele acid bela mdohlacetlc (A IA. an aCI
a.lf~ naftilacetic (ANA), cite 1 mg/l, iar pH~ul a ţost reglat la ~,6. într-~
altă serie experimentală s.a. testat reacţIa mocuhlor la uu n:edm de. cuI.
tură asemănător, cu diferenţa că a conţinut zaharoză 20 gll ŞI ca hormonI
BA 0,25 mg/l sau 0,12 mg/!.. .

Incubarea inoculilor s"'"u făcut în aceleaşi cOl1;diţii de llledlu, cores~
Pllllzător condiţiilor în carc au fost gernlinate semInţele.. .

2. E>:plantele şi mediile de cultură folosite în cazul ll1ocu!l1or. co,;s
tind din fragmente de inf1orescenţă. Dinmfloresc;nţele. :,;flate m ~;fe;tî
faze de anteză (la inceput de anteză, in mijlocul mflonrn sau, la s lrşl U

~ntezei din rahisul principal sau din cel;seeundare s-a:, detaşat..Clte 2~1 Cl~
din ultimii 4-5 cm ai virfurilor rahlsunlor. O alta categolle vd.e mocu 1

a constat din boboci, pedunculaţi sau nepedunculaţl, cu sau fara b;actee
, .• . f- Vf t d l' S au ales explante de rahls sauInsotItoare cu sauararagl11cn . e Ta 115. - "",d

' ' . ..• d d' 1 1 ·2 3şi 4 in dependenta eboboci depe rahlsul ramlfIcat e or 111e e ,,' , . d
stadiul de antezii. în paralel, s-a urmr"it şi reacţia unor explante constm
din virfuri (apex) de inflorescenţrl, de cca 2 mm.. 1

Dezinfectarea materialului biologic s·a făcut la mvelul fragmente or
cm lungime (desprinse din vîrful inflorescen.ţelor)vde pe care uJma

să se detaşeze explantele. Aseptizarea a constat dm spalarea tnnp e o
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faze de anteză (la inceput de anteză, in mijlocul mflonrn sau, la s lrşl U

~ntezei din rahisul principal sau din cel;seeundare s-a:, detaşat..Clte 2~1 Cl~
din ultimii 4-5 cm ai virfurilor rahlsunlor. O alta categolle vd.e mocu 1

a constat din boboci, pedunculaţi sau nepedunculaţl, cu sau fara b;actee
, .• . f- Vf t d l' S au ales explante de rahls sauInsotItoare cu sauararagl11cn . e Ta 115. - "",d

' ' . ..• d d' 1 1 ·2 3şi 4 in dependenta eboboci depe rahlsul ramlfIcat e or 111e e ,,' , . d
stadiul de antezii. în paralel, s-a urmr"it şi reacţia unor explante constm
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să se detaşeze explantele. Aseptizarea a constat dm spalarea tnnp e o
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Tabelul

infediltc Jl!~go.~rminate

13,3 41,1

6,6 28,1

5,0 49.7

O 70,7

28,0 31,0

26,6 28,4

24.0 32,2

8,0 60,0

l'r.ocenhllde sell)inţe

41,0

-15,0

44,0

32,0

29,3

65,3

45,3

gcrnlilH,tc

15

30

45

60

15

30
45

60

Durata .
dc:l:iniect;lrii
(In tllh,ute)

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Soiul

. ; 1. d f lă ~upă dezinfectarc<l gIoll11:rulelor cu hipoclorit decalciu
Germinaţl?"scmmţe or e ş. ee ..•

RPM519

, b t t . lu constituit din apăt .··. r'labI'leseluinte gernul1ate pe SU 5 ra SinIp ,In1p va . ~ , .'
şi agar. C' • d'n tabelul! există o diferenta neta intre gradul deDupa cum reIese 1 -.' ...'. 1 A ti 1 glome-infectare al glomerulelor,in funcţie de provemenţa. 01'. se.ruleleprovenind de la soiul de sleclrlde. zahltr Nova Hl~, ad;'\ d~n Gre~~9are un . rad de infectaTe cu germeni mai scăzutdec~t salU .. ra.şo:v ...dinţaragnoastră.Acest fapt ~ezu.:t\dil~ ~~ţiuî:e:a~:~'c~:e;~~'lalaa~~sel~~glomerulelor genninate "ln VItro . e , /0' .'. ' I d t vc~zulglomerule1or de sfeclă indigen", care este de numai 26,6%, a o ~ra tade3(j minute de dezinfeetare. în plus, procentul de sem~nţe dge~mm~tet •• d 65 3°/ ~ la aceasta durată de tratament ~.la sOlUl. e Impor ,es e. e , /0. I d . t negermmate a fostfatade 15% la cel local, la rare procentu e semm,e .. ''. . t' I De altfel procentul de seminţe negermmate a fost surpnn

caprOXIma Ivega . , . . It'. ttdiu Negermmareazătordeasemănător la cele două SOlUn ua e m s t . bIt' i dese datorează acţiunii nocive a hipoclorîtuluî, deoar~c~ amd e e Ip~1t fseÎniIlţeau dovedit, în condiţii normale, un procent ndIcat e germma,le.

.Nava Hit

. , ezultatele referitoare la procelltul de seminţeîn tabelul 1 prezent~1l1~. tate in condiţiile sterilizăni glomerulelrgerminate, negerminate sl'III'ploncf~rit de calciu plus Tween 20, pe durate ede sfeclă cU soluţIe de .

1. Evoluţia inoculilor. constînd d~n explante prelev~te de la plantulele
t · in vitro" din semmţele asepslzategenera e "

oră, în ~pă cUŢgăto~re ~ m~terî~lului veget~l, după c~re acesta a fost cufund~t în soluţie de hipoclorit de calciu 5%, cu adaos de Tweeu 20, timpde2.0~30mînute. Apoi, materialul bîologic ~ fost spălat de mai multe ori,cu apă distilată stenlă. Fragmentele asepsiz~te au fost depozitate în cutiiPetri sterile (cite 1-5fragmeute îutrco capsulă cu diametrul de IO cm).Expl~uteleau fosUnoculate pe mediu de bază MS, lipsit de regulatorîde creştere (varianta Vo) sau pe mediu cu adaos defitohormoni cu a u x i ne : AIA, ANA sau acid indolilbutiric - AlB, ori citocMnine: chinetină sau BA. Balanţa hormon~lă a constat din : varîanta V, - AIA, 1 mgll;variauta V2 - chiuetiuă 1 mgll;variaut~ V3 -'- AIA + BA, cîte 1 mg/l;varianta V4 ~ AIA + chinetină, cîte 1 mgll ;varîantaV. ~AIB + BA,lmg/l; varianta V6 - ANA + BA, 1 mgfl; varianta V,- AIB + BA,2mg/l şi variauta. Va' care sca preparat în două serii:. o primă serie coustîuddinAIB + BA + GA,(acid<gîberelic}, cîte 2 mgll din fiecare şi o altăserîe, cu aceleaşî subst~nţe şi proporţie, dar cu 1 mgll din fiecare.Oparte dill iuoculii cultivaţi pe aceste tipuri de medii au fost menţinuţi la intuneric continuu 8 sau 10săpt4illîni.dupăcare au fost trecuţiîn fotoperioadă de 16 ore lumină/21 ore.într-o altă serie experimentalăs-a testat reacţia inoculilormenţionaţipe medil1 de bază, la care s-a adăugat .acid2 cloroetilfosforic în concentraţie de 10: lşi 0,1 mgll, în c~litate de regulator de creştere.Incub~re~ explantelor prelev~tedininflorescenţe s-a făcut în condiţiisimilare de lumină.cu cele de la experimeut111 efectu~t cu explante prelevate din plantule, dar cu termoperioada diferită şi anume:. ziua temperatura a oscilatîntre +20 şi +42°C, iar lloaptea între +17 şi +WC,Inoculii au evoluat potrivit particularităţilorlor individuale,dependente de cOllţinutul endogen în nutrienţişi fitohormoni, precum şi îndependenţă de substratul de cultură, respectiv de natura şi concentr~ţiaregulatorilor decreştereprezenţi în acesta, în cazul iu care la nivelul. inocuIUaT s-au neoformatrnuguraşisau în cazul În care inoculiiaucrescutdupă un timp s-a procedat la detaşarea mugur~şilor sau la fragmeutareainoculilor şi s-a trecut la sl1bcultîvarea acestora pe mediu de bază MS, cuadaos de 1, 2, 5, 10 mgll BA sau cu 1 mgll AIA, 1 mgll ANA sau AIB,ori amestec de 1 mgll AIA + 1 mgll BA.
în situaţia iu care pl~ntulele au fost bine dezvoltate, acestea au fosttransferate în coudiţiile mediului septic, îu perlit umectat cu soluţie minerală MS. îuaiute de plantarezoua bazală a plaut111ei neoform~te a fostcufl1nd~tă îu soluţie de 1 mgll AIB, pentru stimularea rizogenezeî. Timpde două săptămîni plantuleIe au fost ~coperite cu uu vas Berzelius sprea le feri de uscăciunea aerului din camera de creştere şi de eventualii curenţide aer. ,'lantulele s-au acomodat relativ greu la coudiţîîle mediului septiciar după cca. 5 luni au avut talia de (de la baza solului, pînă în vîrfulcelei mai luugî frunze) 11 cm şi au prezentat 15 frunze (cu un peţiol de10 cm, limbul lat de 1,8 cm şi lung de 5 cm).

Pe mediile de cultură euumerate au fost inoculate şi fragmeute prelevate din fruuze tinere şi bătrîne, precum şi antere. Condiţiile de culturăau .fost· cele descrise anterior.

2 - c, 214
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La soiul RPM 5J9 un proceitt scăzut de infecţii a fost atins doar Iadurata de 60 minute de tratament; s,a constatat că la această concentratiedehipoclorlt scade mult g~rminaţia.. ... .• •. '
în cazul in care siiminţa a fostgerminată pe un mediu imbogiiţit in

nutrienţi şi vitamine, s-a realizat acelaşi procent de gernlinaţie, dar mugu
raşul a reacţionat deosebit de favorabil la mediul pe care a fost cultivat,respectiva fost obţinută o multiplicare (în situaţia in care s,a respectat
indicaţiabibliograficăde a confecţiona un explant din plantulii, constinddin primele două noduri ale eplcotilului, indepărtind frunzuliţele şi cotiledoanele, in zona bazală a explantului piistrîndu,se şi un rest de 4 ml11din hipocotil). Acest tip de explant, amplasat pe mediu MS cu adaos de0,25mg/l BA, a coudus la obţinerea unei multiplicări, lanivelul inocululuidezvoltîndu,se o colonie de frunzulite, lung'petiolatc si colorate normal(uneor! chiar cu puţin antocian), dar şi cu produc~rede c~lus.

Explantele constind din riidiicină, hipocotil, cotiledoane sau frunzulite,uu au generat mugurasi odrădăcinutc, nici la concentratii ridicatede BA sau de auxină, în fiual necrozîndu~se. '

2. Evoluţia inoculilor constînd din fragmente de inflorescenţe

Explantele constind din fragmente de rahis,. babod, boboci peduncu,
laţi şi bracteaţi (cu sau fiiră rahis) sau boboci solitar!, după o relativă creştere s':'all. necrozat, indiferent dadl inoculii au fost incubati la lumină saula întulleric şi indiferent de naturasubstratull1i de cultur~. Cea mai bun{t
evoluţie au dovedit-o explantele constind din apex (inoculii prelevaţi din
porţiunea tenninală, cca. 2~3 mm din virf) recoltat de pe rahisul principalsau de pe ranlificaţiile secundare. Explantul apical a fo~t orientat pe su
prafaţa mediului de cultură în poziţic ortotriopă, Atit inoculii apicali cres
cuţi la lumină, cît şi cei incubaţi la întuneric s-au alungit, înălţîndu::-seIa cca 2- 6 cmdeasupra. mediului de. cultură. (funcţie de naturasubstratului, respectiv. de balanţa hormonalrl prezentii in mediu), formîndu,seunax, Inai mult saunlai puţiningroşat,care nu este altceva decît rahisul
şi butonii florali existenţi. in virful apical sub formii de primordii, Iadata explantiirii apexulu!. în general, pe medii cu citochinine (chinetiniisauBA)rahisul a fost luai vigurosj ]11aiÎIlaltşilnai îngroşaLPemediiIecu BA +AIB (variantele V,şi V,), . in vîrful rahisului neoformat "in. vitra"s-a dezvoltat o rozetă de frunzuliţe verzi (în Inănullchi)" uneoricutentn.
[osiatică, datorită prezentei antocianiIoLlnoculiiincubati Ia intunericati fost alungitisi ctiolati. •• ... ',., . ,

lnediu lipsit de regulat ori de creştere, explantelede tip apical
au·.·crescuti.pînă·..·la.· talia .• de .·2~3cnl,.dar ·•. au .. avut ·rahisul·· subţirc.·.·şî treptats::-aunecrozat.

Pe mediile cu2,cloroetilfosfonic (ACEP), indiferent de concentraţiatestat4, inqculiinuauprezentat o c"oluţiebunr1..
La variantele cu benziladeninii şi oauxin't (V5 - AIB, V,-ANA,V, ~ ArB, 2 mg/l şi "8 ~ AlB + GA3), rahisul dezvoltat "in vitro" a

fost fragmentat în porţiuni d'2 cc,i 5'n!lll",deţinind.ţ>r~ctea, şi bobo::ul. î~lsoţitor, fragmcnte carc au fost subcultIvate pe mC~ll c:' BA 1, 2, J ŞI ?mgll. Pe mediile conţinind 1 sau.2 mg/l,BA s,a mreglstrat O l,nduc;ere al1coformi'lrii demuguraşi; pc HlCdule cU .) saul0~~l1g/1.B~ s~a lnreglstraţformare de calus si fen01nene de necroză. Pe l11Cd1l1c llps:te de regulato;!de cresterc (medi;' control - Vo)au fost induse apexunle d;taşate cilI!"rIul 'rahisllrilor generate "in vitra"; acestea au continuat sa. se nlultI~vhcc, făril a ncofo~ma rădăcinuţc. Explantc ~inl.ilare .. (vîrf, rahls. ge.J1.e~·at~p'in vitro") inoculate pe mediu cu BA J, 2,.:> ŞI la mg/l s,au multlphcatşi, frecvent, s-au vitrificat., D?altfel:. vlt~rf1:-:.area ~1~}·cnfarc;t.-o )lA la n~=velul rahisl1rilor el-esente ehn In~culll apIcalI culţIva~1 "IU '\ ltr~ }ll prczenţa unor condiţii vitrege de lncubarc, respectlv la tC11lperatull foarte
ridicate. ." " "Vitrificarea constituie un fen01nen fiziologic, ~ncă ~n l~UCc: ln~sur;.lexplicat şi apare frecvent la unele tipuri, de inocuh cllltIv~ţl .. "ln .vI.tro[6]. Vitrificareaconduce la o transparentlz~r~ a frUl;zel~r,la: nla~en~Jlllb' logic in cauz'l nu poate fi adaptat la condlţlllemedlultn septIc. CIt tlmre~~c păstrat "in vitro" are.o cre~tere lux~riantă, pînă în clIpa în care (dacanu se. operează subcultun) se Instaleaza senescenţa. . . .

În concltlzie. s,au putut stabili dOtlii căi de multlpltcare "in vitro"
la sfecla dc zohrtr:

I _ folosind cxplante constind dh1 apex de 1'I,:ntul:" l?relevat de laplantulc obţinute "in vitro",prin gennlna:ea asepbca a se.mlntelor, _ ..
2 _ apc"de rahis de inflorescentii. In ambelc caznn a fost nece"",ra., , .'.. ( "d ANAprezenţa bcnzilacleninei în substrat ŞI ,~~nel auxlne . C~l p!eca ere a l,ori AlB). Eficienta metodei de multJpltcare nu .arc mca un :andamcntsuficient de ridicat. Î-n consecinţă, se~nll?une contInuarea cer::tanlor pent ru g:lsirca unor crd optinlizate de n1ultIphcare la sfecla de zahar.
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18 DORI.NA CACHlŢA":COSM.A şicolaboratorli
METODE DE CULTIVAHE "IN VITRO" AS.J:-:')';CCEIDE ZAHAR I!)

La soiul RPM 5J9 un proceitt scăzut de infecţii a fost atins doar Iadurata de 60 minute de tratament; s,a constatat că la această concentratiedehipoclorlt scade mult g~rminaţia.. ... .• •. '
în cazul in care siiminţa a fostgerminată pe un mediu imbogiiţit in
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2. Evoluţia inoculilor constînd din fragmente de inflorescenţe
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porţiunea tenninală, cca. 2~3 mm din virf) recoltat de pe rahisul principalsau de pe ranlificaţiile secundare. Explantul apical a fo~t orientat pe su
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Th{f paper presents the methods and tha explants· typcs uscdfor multiplying sugar beet"in vitra«

Theinoculusevolution isconsisting irI thecxplants talwno'fer Irom the "in ,,-itra" gene~
rated plant~ of aşeptic seeds, by Hsing medium of culture with different COllccntration of bree:ding· hormons.

The papei also preserits thefavorablcncss ofexplantstype at fOrmillg the calus ancI the
importanceof breeding regulators for using agriculture cxplants typc.

Tables

Table 1 ~ Germination sugal" bect secdsafter glomerules disinfcction withcalciumhypochlorite

CULTIVATION "IN VITRO" DE LA BETTEH.AVE SVCHIJ~H.E

CERCETĂRIPRIVIND STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE
LA SFECLA DE ZAHĂR

A.1". BADIU, AURICA BAIA

ResWlld

L'ol<vrage prcsente les methoeles et les types d'cxplantesutilisees pour multiplier "iilvitro" la ·betteravc ... sucriere.

L'cvblution des iuocnles reside dans les ex:pIalltes preleveesdes plantesgencrees ,,in 'ritm"
des semences aseptis6es, utiUsant des moyens de culturc a".fCO des differentes concentrationseu hormonesde croissance.

L'ouvrage presente lafavornbilitedestypes d'explantes dans la formation du calus aimd
gue 1'import~nce des rcgulatcurs de croissance dans l'utilisation dcs. cxplantcs de type <l.gricoJ.

METHODEN ZUM ZUCKERR8BENANBAU "IN VITRO"

Z/tSa.111 ntelifassung

Die Arbeit stellt dic Mcthodcn und Expf!anzcntypc-h, die Iiir die ZUCkCfriibcll'lcmch_
rung "in vitro" vCT\vendet -"Ylirc1en,dar.

lis wird dic Entwicklung der Impfclclllcnte dargesteJlt, lliese Lestehen au,s Expflanzen,
<1ie aus elen "in vitro" aus l{CimfreienSamctl· crhaltcncn PIlanzcn gcnolllmen wurden, \\Iobei
Nahrboden verschiedener Konzentration cler vVachstumhol,'i11OJle 'rerwcndet \\"ul,'de,

In dcr vodicgendeu Arbeit wird clie Gtin,'itiglwit der Expflanzcll fiil,' dic Kallusbildung
sowic dic Wichtigkcit eler Wachstumsrcgler fiir die l\tlwcnc1llng der 1and-..drtschaftlichen Expf1auzen dargestcllt.

METOL\bI BbIPAll.(HBAHHiI CAXAPHOn CBEl\JJbI "IN \'ITHO"

" Pe3fo,Aie

B paCOTe npe,l{CTaBJlellbl llCnOJIh30BaIHll>fC MCTOtl:bl H TIHIM 3!{CllJHlJ-ITOn ((IJp8
fi1

lel-rron) pac-
TeUHiI ,D;Jurp.:m,lIlO}f{emUI caxaplloii CllCl\J1bl;

nOJ{aS8f1a.n;HU811I1IK8 I1HOKYJUITOB COCTomIJ;lIX H3 3I(C0J1JHTOU C351TbIX DT paCTetllrii no
JIYlIeIIIILIX"in vitro" H3 aCefITHlfeCJCHX cellU!, HCnoJlh3yn I{YJlbTypaJlhHbIC Cpe~(br c pa3Hbli\J1I
KOHLteHTpa'--lH5IMH •. paCTHTe.rlbHbIX ropMOIlOB.

B p
a

OQTellpe.n:CTa5JIeu 6J1aronpnSlTIlblÎî xapaKTCp Timon .31.cnJI8IJTOB ;riJIJI 06pa30B8HHn
K8JlIOCa, a TaI{}Ii:e 31-IaQeHUeEel1J;eCTll perYJlnpYlOl1J;IfX POCT npu HCnOjlb30BaHI-fU 3KCOJIBHTOll
ce.n: bCli:OX03HiicTl;leIlHOro nma;

, , '''' ' "feritoare la studiulLucrarea. tIc fată cupnnde celce ~n le _. .. d'
' . 1· I fII de zahar stn IU necesarcaracteristicilQr aparatlllu.lfQ:~a~a,s] eCt:ela

această plant~isi de
cntru stabilirca unor cnteru ce ,se ee,Lo. :., ·· .. ·1 i '

;btinereaUnOi"illfOrnw,t~i .neCesare int~cmr~1 ld~~;\;i~i~e~ influ"
' Cercetăl·ile întrepnnse au avut dIep scop. " "Cl'lor

. .. ... " 1 . f liar "supra carac erIS 1 ..'ntci caracten:;holor. apara II1UO . "'--.\ ... ·d' "d'~.e '.. ... , .. ,... 1· . fI·.·· 1·· zahăr ("'reutaten me le a ra il,
economica-productive a c oS ec el (C .'" d" d zahăr) si a co
cinii continutul mediu in 7,ahi:ir, produc ţ1Umc,.1C : <c

ge
In s'electia

' '. . ·t· c tr a se pu ea aJun < ,relaţiilor cXlsten1:~ I;Itre acei; ~a p HtU;aracteristiciîn optimum.
UlIor fc.rme care !:Ou 1!Jtrll11e,:s~a1 aces e.·

t
elaborarea unei metode

De ascmCJlea, ccrcetan e au. VIza . . . .". d .. 1 .. ' de
de calcul, cfl;rc ~fl, st.ab~lca:c.ă.o,p:~rtuni~~:c~lr~~~;'~l~~~~il ca;e.~I~~~len~
'r1riatic la nl'fldul f\eeal"lIICfl ellu, ac . d··· '1·:· ... ",. ·pelln· it"i ela-

< '., ,., 1 rile dcpro 118 _IC SI sa . C

teuzti SufiC1CJlt OC plltCfll1
CfU o ... 1" ;.... imodcl matematic

borarea un.ol restri_cţii lI,;c~~ar~jl~:~~tl~~P~c~e~~ia· lD<lterialului d~programab1] care ~,-a pa-a a .1 li ."'. ,

<Wleliorarc. . . . " 1 19
Studiul it S caractcri~tici al~ apal:?'t':l,lul foha~.~d~~l C~teevi_

urmărite a condus la urmtttoarele conclUZII ŞI Ul,I.UIlll,e ",<1

d"
s2ontinui

. " . t· CaT"lctcre1e con ln11. .
dentia .corclaţiilc extIllse .. I,n 1CI; ;:. ctere disc01"ltinu'i cu influenţă
la sfecla dc z.ahărprcclllll ŞI acc e ce-Ia" ..

semnificativfl<lsupra caractcrclo.li c~~Itlll~~~:'~a cociicicntilor de Core~
Studiulefcctuat nu pCf:m e :0 a)".l ~ dcvariabilitate fenotr

laţie, fapt ce impuJle C(),n~:l\~11Z;aI5a:la;~'ri~.de ·corcl["lţic mari;
pică la ni'Ic]ul caractenSb?llOl Cl: l.p <~:al1 abil pentru selecţia

l\.ealiz,trca modelulUI matcu,;:ttlc pragI 1 . ~ ['1' .• _
. ... <. .. , '"!tc" fj,abordatădupa.stallucaco

matcriah1111i de <11nehQrare vU"!?'... ~. 1 . acestora intre toate ca:"
relaţiilm' cxistcute, ...c\, .. s_cmn~lull Ş~lCl!SU~ u~amblu si caracteristicile-
racteristicile l1paratnllllfohar 11;-" e Jn~n",:.. '
economico-productive alesIec1cl de zu.b<1l.

, , , I ' f]' . la sfecla de zahăr, ca şi la
caractenstICIlor aparaţu UI ....? lai ··d· sebite.·în .. viata .. plantei
impune datorită imp?rtanţle! sa e e~duetiei utile pe de altă
şi .importanţeI sale In rea lzarea pr .. . ' ..

I t ' 'FIii de biosinteză este cel care, înloc a ac IVl <l, " '1 d alitatea
utti~~~:~~~;::ţ~ răspunzător de nivelul producţIeI ull e, e c
şi acesteia.
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şi .importanţeI sale In rea lzarea pr .. . ' ..

I t ' 'FIii de biosinteză este cel care, înloc a ac IVl <l, " '1 d alitatea
utti~~~:~~~;::ţ~ răspunzător de nivelul producţIeI ull e, e c
şi acesteia.



22 A.F.BADHJ·.·.· şiii\.URICA·..··BAIA 51'ABILIREA UNOR CRU'ERII DE seLECŢIELA SFECLA DE ZAHAR 23

, tlntegritat:a ll:orfologică, biologică şi fiziologică a aparatului folia
~le c~nn~~~~~e~enoadade vegetaţie, asigură realizarea unor producţii sigur~

si d Deoa~lc~. 8;par~ul foliar este concomitent sedinl asimilatiei sintez"i
, ~ZaSlml a,l.el su stanţelor organice proprii plantelor in' r~cesul el
~rll:orare y ImIjnn<; optimizarea structurii aparatului foliar Pin al1'am=
a ~n~~1s~~~r~ If t~~ e, 1!1 s~opul re~1iz5.rii la nivelul cultivarc1or' amelio;ate

dinglu~oz~~i~{tl~tf:~rina:~:~~II~r~~~s~l~fr3elf~~~si~~~~~'iţi.cit Inai mari

necesa~e~tru a 01?timiza structuTa .. caracteri7ticilor aparai.:uluifoliar, este
cipalelor ac~~a~~eclzethcare ~ste mfluenţa acestor caracteristici asupra prin
continutul medere. e nIo"oglce adIe plante!:. grentatea medie a rădăcinii,

,. IU In za l.1f, piO llcţla luedlc de zahăr.

să de~i~"acee~s~. i~pune ca. o s:rie de car.acteristici ale aparatului fali ar
dezahăr~ cn efIl e selecţw dIrecte sau Indirecte în ameliorarea sfeclei

risticiînluc:ra~ea no~str~ ne-am p'rbpus să analizălU.8 din cele 19 caracte-

acestor:l~na~~~;~~~l'ci~I~:re~ţt:es~~ciikd~f~C\~iS~O!i~~::edfrii~~~~i f:ilităţii
S-auanah~at. astfel următoarele caracteristici ale aparatulni foliar:·
1. f,mna hmbului;

2.aspectullimbnlui;

3. abundenta - nUltlăr de';frunzo .

4. poziţia f~ţă de verticalK; ",

5. lungimea peţiolului;

6. rezistenţa la făinare;

7. rezistenţa la.cerc()sporioză;

8. tipul de creşterea coletului (hipocotil + eplcoli!).
.. MenţIonăm că în literatura de s "cialit t .• "

nrl la saracteristicile aparatului foliIrc. a e.,Ion~ultata,. nu există refe
cesteaşlcaracterele economico:-produ~eti~lal~Dl: aJl~I~: eXIstente între u
propus fnprima fază să anlIizămd." e.a~. ~·ad3.Glll11. D2 aceea, n2~am
produce variabilitate la nivolul p"ra

1ca tvalnab~lcll~ate~fenotipică a acestuia
. t' ... .... t:: ..:L me n or ['i' a"" III 11 d " 1 1 dna.le stabilite se d"osebes· . 'f' . . < C , aca c.as·o e e 'J1.-

~... . . . ..... . . . .... .. -.. ..... c semnl lcatlv sld8..că .... t l d
111tre caracteristici există si cap -t t". 1 rapoar e e e corelatie

Anali7. ~f' l '. e e~e lp:.l. aC'J3tDr carel1.tii, '
... . .,.a, In lna ~ a Vizat elahorarea un i t d d'

stabIlească oportunitatea .nu "'I.·d leme o.e e calcul, .care să
f '''·· .... •. •.. .......•... . .... ... . .malU UI . (> cas<:>.d'" va i· b'1"t ....•.....
lecaTUl criteriu, redQcer"'a ara-t .. . ~. : .. ~ : T:ll~l~ateJ~nivelul......... f ·b·I····· .. •. .......• . 1:; ~,,:' ora atunclcln-i p"1I1Ca1 ~ 1·' .

sa s ~ 1 ească aceleca.racteristicicare influ .~ .~,~LJ,. ~-alU1pusac:asta
valonle de productie săp" 't" I b enţeaza sufiCient de puternic
1· """.' .......•....... ,' ... -..rml a ea orarr"a, unor re-t . t" ...
lZ~r11unui ruodel mateillati •...... ... ···b··· '1·· ~..'. .:lnc,l1 necesare rea-
f 't'l' ... . . . c plOgrama 1 sistem cnt . 1"
1 il l1zat în selecţia ruaterialului· de aU1~iiora;e.... erIa. ··.care să poată

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Ca material de studiu au fost utilizate surseIe de germoplasmă aflate
in cimpurile de selecţie ale I.C.P.C.I.S.Z.S.D. Fundnlea in anii 1984 şi

1985. Acestea au fost analizate vizual la cca 120 ~ 130 zile de vegetaţie

pentru caracteristicile fenotipice amintite.
Liniile şi familiile studiate au fost analizate individual din punct

de vedere al greutăţii rădăcinii şi conţinutului de zahăr. media cu care
s-au luat în calcul fiind o lneclie arihnetică a valorilor de analiză.

Clasele de variabilitate ale fiecărui criteriu au fost stabilite prin tato
nări in anii 1983 şi 1984, ele asemenea manieră incit să fie expeditive, să .
se înlăture subiedivismul şi săpernlitrto caracterizare cît nlai reală a va
riabilităţii fenotipice a caracteristicilor urmărite. Materialnl a fost clasat
într-o c1asăde variaţie sau aHa atunci cînd caracterul observat s-a lnani
festat identic la cel puţin 75~SO% din indivizii componenţi.

Metoda de calcul aleasă a fost cea a analize! varianţei, pentru a se
putea stabili semnificaţia diferenţelor care an apărut intre clasele de varia
bilitate ale ace1ujaşi caracter.

Datorită discontinuităţii impuse de observaţiile făcute nu s-a pntut
calcula coeficientul de corelaţie,calcnlindu"senumai raportul de corelaţie

intre clasele. de variaţie fenotipice ale aparatului foliar şi caracteristicile
productive,·acesta oferind infonnaţii numai asupra existenţeicorelaţieişi

a puterii sale; nnşi asupra valorii şi semnului acestor corelaţii.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1. Forma limbului.Surse1e de germoplasmă Inate in studiu au mani
festat dau". tipuri geometrice de bază ale limbului frunzei şi anume: triun
ghiular şi lanceolat. în cimp au mai fost identificate şi surse cn cele donă
forme in amestec, in diferite în tabelul 1 şi figura 1 sint redate
o~l~b,i~ia~d,a;telede acest caracter. Se constată să forma tri-
.u llLlWLlllll I"SI" il1eL un nivel luai ridicat al luediei paraniettilo[

paralnetri, Jar că diferenţe semnificative
c,'- ..... - în ceea ce priveşte col1ţinutul de zahăr. De

''''lIl.gll aclllceun spor semnificativ de producţie de
rll1l)n;l]·tplr>r de corelatie, constatăm că intre fauna

nrpc1,wt;p există corela:ţiicaresîntmici cu greutatea
cu conţinutul de zahăr (0,547), corelaţia

mijlocie (0,'116). Grafic forma triunghiulară

a avea sUllla caracteristicilor mai favorabilă decît
clase variabilitate-forma lanceolatăşi amestecul de forme.

2. Aspectul Hmbului.Acest caracter s-a evidenţiat in cimpnl de se-
in două clasecb variabilitate şi ap.ume: surse culimbul neted şi snrse

1W.Wlll gofrat (de la uşor la puternic gofrat) Pentru a pnne in evidenţă
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acest' caracter s~,nl analizat 81 de surse (tabelul 2), cOllstatîndu-se digenotipurile cu linlbul neted se evidenţi(izăprintr-un conţinutnlai ridicatîn zahrLr, rapoartele de corelaţie indicînd lipsa. acesteia·. în ceeace priveştegreutatea medic a T"dkinii (O,OOOOI-practic O), Gwfic (figura 2) se abservăi o ~'!.cunlu12tredecaractere favorabile la sursele Clllimbul neted, caresînt l1et.·superioarc celor cu limbul gofrat la..toate cele trei caractere llrmăritegreutatea D1Cdic a.Tr~Băcinii,.conţinutulnlccliu înzahărj.· producţia el'~ zah(tr,3. Abamlel1ţa _ numărul de frunze. Nmu[Lnllde frunze a fost grupat
initial în patru clase de variabilitate si anum~e:

, plante cu peste 40 frunze; ,
plante intre 30-"-40fruDze;
plante între 20-30 frunze;

_ plante Cllsub O frll11zC.In urma analizei varianţei (tabdlll 3}s-a constatat dl între clasa1 si clasa ;1 II-a ca ~ji între clasa a III-a si clasa a IV-a la nici unul din caracte~e1e studiate nu' există diferenţe sel';nificative, acestea existind practicnulnai între clasa a II-a şic1asa aIII-:a. Acest fapt şianwne lipsa difeTenţei semnificative ne-a COllclus 1~ ideea c01nprinlării celor patru clase elevariabilitate in 2 si anwneclasa A plante cu30-~O de frunze si clasa B-plante cu pin" la 30 frunze, Regruparea şi Teanalizarea statis'tidt a acestor dOl1rl clase a evidentiat deosebirile foarte semniJicative existente întreaceste tipuri de plantc,la toate cele trei caracteristici urrnărite. Analizîndînsă raportul de corelaţie, se constată o corelaţie luai n1are (0,504) la nivelulconţinntului în zaMr; la ceilalţi parametrii (greutatea rădăcinii şi produc-de zah"r) corelaţiile sînt mici spre mijlocii (0,30 I respectiv 0,319).
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4. Poziţia frunzelor faţă de verticală. Analizind acest criterin s-auremarcat in cîmpurile de selecţie cinci. tipuri distincte, clasificate' după
pozIţia pe care o au fruuzele faFl de verticala locului şi anume:

frunze cu unghi pinrl la 20";
frunze cu unghi intre 20° şi 30

0

:

frunze grupate 111 dou~t etaje:
~ etajul infcrior~frllnze cU unghi 30°;
~ etajul superior-frunze cu unghi 20°;
frunze cu unghi de 45°;
frunze cu unghi peste 45-50°.

Analizînd modul in carc poziţia frunzei se reflectă in caracterele economica-productive, se constată cA aceasta prodllccmodificărisemnificative la nivelul tuturor caracterelor (tabelul 4), dar că rapoartele de corelaţiediferrt, corclaţia cea mai puternicrl fiind la nivelul conţinutului de zahăr
(0,610).

Din analiza graJid (fig. '1) rezum, cr, cc1mai favorabil tip de plantadesfecHt de zahăr J din punct de vedere al acestui criteriu, il prezintă tipulcu fr
ll

l1ze1e grupate in cloufl. etaje-centrul buchetului de frunze la cca 20°şiperifc[ia buchctnlui la cca 30°, forma cea lnai nefavorabilă fiin el aceeacurozet,a de frnnze'Îlltinşrl pc sol, al c[tTlli unghi faţă ele verticală depăşeşte
45-500.

:=;.Lungirnea peţiolului. La acest caracter au fost observate trei clase
de variabilitate şi anttnle:

plante cu peţiol mai lung de 35 enl;
plante cu peţiol mai scurt de 35 C111;
plante cu peţiolul frunze10r nnhue din centrul rozetcimai nlic

de 35 CIU şi cupeţiolul frunzelor mature de la perifcrh.~lnai lung de 35 C111.

Fig. 4. - Influenţa poziţiei frullzelor
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Fig. 5 .,.,... InfJm'Jl\:~ lungimii pc liolului
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Analiza variabilit[tţii canletcristicilar cCOl101nico-productivc (tabelul 5) indic" existenţa unor diferenţe semnificative intre mediile surselorde. gerll10plasrnă cOll1ponentc. Se remarcă, de asemenea, existenţa unuiraport de corelaţie lnediu, valoarea cea mai n1ar8 fiind la nivelul conţinu.:.tului de zahăr de 0,525, pentru celelalte caractere acesta fiind seusibil mai
illic.

Analiza grafică (fig. 5) cvidenţiazrl cea lnai favorabilrl din punct devedere al caracteristicilor urnlăritc sursele carelllanifestrl la nivelul frun
zelor ajunse la maturitate cele două tipuri de peţiol.

6. Rezistenţa la [ăinare. Din punct de vedere al rezistenţei la făinares_aadoptatonotarc cu şase clase de variaţie, aprecierean1aterialului făcÎn-
du.:.seîn .donă etape.
;::::-...:0::.- S-a rellla'Tcat la nivelul nlaterialnlui inexistenta clasei 6 si anl1lllE'aceea care SrL 1ll3-nifeste peste 75 % din plante atacate' ele f{dnarc. '

Analiza variauţei efectuată pentru cele 6 clase de variaţie (tabelul 6)a evidenţiat lipsa unor diferenţe semnificative la cel puţin una din caracteristicile studiate intre clasele 3 şi 4, fapt care ne-a dus la concluzia c" intervalele de clas" 3 şi 4 se pot cupla iutr-unul singur, ajungindu-se astfella O notare cu cinci clase de variabilitate. Analiza în această nouă situatieevidenţiaztl existenţa ·unor diferenţe senlnificativc între ll1cdiile caracterelor luate in studiu. Analiza rapoartelor de corelaţie cvidenţi~lză o corelaţieputernice, intre procentul de plaute atacate şi producţia de zahr'r (0,791)
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Tabelul 6

Rezistenţa lafăinare
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- - - ------ ------,
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X 0,628 0,674 0,697 0,770 0,1634 0,1668 0,1712 0,1782 0,1011 0,1107 0,1182 0,1365

r
'"~..

j

Lungimea pcţiolului
Tabe11115

Gn:U!aICil rădăcinii, kg

"
Conţinutul iH zah;lr1), oS

T-'-~- Producţia (u, zahiir, kg

x

0,48911,40 3,13

75

7.255

0,00228

0,00020 """*

0,52513,8 3,13

75

0,00069

0,00005 ***

0,.156

75nt

'1

s::! var. 006-3--:: ,1_=':':'::::"::"__1.5,-14 3;l3

$2 er. 0,0120 ***

1) X 102

Tabelul 6

Rezistenţa lafăinare

""

,__-._G_:e_U-;I"_I'_"~:5_d_",'U_'_I;_k_g'-_-;-I_,1__-._C_O:_!I_UUTI_UI_:_"_'"h_,_,••_),_0'S__-'1_61__, __p_,,_d,"'_'!_'"_:_"_"""_'_"_:":"-'__5_'16-
- -

:E" 51,560 93,810 60,508 24,539 19,259 - 13 ,408 23,188 14 ,856 6,031 4,455 - 8,293 15,394 10 ,226 4,196 3,4.l3 --- ---------- - ------
il 82 139 87 35 25 - 82 139 87 35 25 - 82 139 87 35 25 ~----------------- ---------- - --------------- -
s' 0,0039 O,O 110 0,0072 O,O 115 0,0150 - 0,00057 0,00007 0,0078 0,029 0,00004 - 0,00018 0,00036 0,00029 0,00041 0,00046 ----------
X 0,628 0,674 0,695 0,701 0,770 - 0,1634 0,1668 0,1707 0,1723 0,1782 - O,lOII 0,1107 0,1175 0,1198 0,1365 -

DL ±tl ISem,
DL ±f> I Sem. DL ±f> I

Sem.
5% 1 1% 10,1% 5% 1 1% 10,1% 5% 1 1% 1 0,1%

1-2 0,037 "-0,0-46 0" 0,053 -0,0034 - 0,0071 -Oj0096 "0
------- ------ ------
2-3 0,024 -0,021 - 0,018 -Oj0039 - 0,0062 O,0080 -0,0068 'o----- ------ ---
3-4 0,040 -0,006 - 0,026 -0,0016 - 0,0076 -0,0023------- ------ --- ---
4-5 0,060 0,081 -0,069 , 0,018 -0,0059 ~ 0,0145 O,O 189 -0,0167 "- ------ ---
5-6 - - - - - -

A I B C I D A

I
B C I D A I B C I D

:E" 51,560 93,810 85,017 19,259 13,402 23,188 20,887 4,455 8,293 15,394 14,422 3,413

n 82 139 122 25 82 139 122 25 82 139 122 25

" 0,00046sa 0,0039 0,0110 0,0083 0,0150 0,00057 0,00007 0,00009 0,00004 0,00018 0,00036 0,00036

X 0,628 0,674 0,697 0,770 0,1634 0,1668 0,1712 0,1782 0,1011 0,1107 0,1182 0,1365

r
'"~..



STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA' S%CLADE ZA~R: 35

136
m17.8

.770 100
100

Fig. 6 ~ Influenţa rezist"enţei la făinare

preum.lIlelra ar fi aceea, ctl bolile foliare sint responsabilecare: afectează în acelaşi sens"nega.tiv,zahăr al acesteia şi anulează efectul

REZISTENTA LA FĂINARE

r~,f~'~~;~lt(~ de corelaţie pentru cele trei caractere luate in, la cercosporioză, evidenţiază existenţa unor core-n"'P"'" producţiei de zahăr (0,610), situaţie asem.ănătoareprecedent.

a impus restringerea numărului de clase la 1, intre5 neexistind diferente semnificative la nici unulluate in studiu (tabelul 7).
ononTel in această nouă situaţie reflectă existenţa unor difeluate instudin, asignrate statistic, pentru

un echilibru favorabil intre caracteristicice impune efectuarea selecţiilor
nivelul acestor fenotipuri.

o
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confinuind datele din literatnra de specialitate privind pagubele produsede bolile foliare ale sfeclei de zahăr.Se constată din analiza grafică (fig. 6) existenţa unei relaţii favorabilecaracterele productive la nivelul penultimei clase, fapt care recomandăclasificat in acest interval, pentru luarea in studiu din punctvedere al toleranţei la această boală, eventual ca receptor pentru genelere:dsterltă care se pot presupune a se afla la nivelul gen6mului materia-din A.7. Rezistenţa la cercosporioză. La nivelul acestui caracter s-au stabi6 clase de variaţie, observaţiile din cîmp făcîndu-se in două etape
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6,
l'rodur-j ia de zahăr, kg

Tabelul 7

cercosporioză

I I 1 2 34 5 6

14. ,954 12 ,591 0,609 1 ,561 0,9069,751 2,379 1,609 5,142

105 57 11 951 13457 14 9

0,000 lJ0,000405 0,000408 0,0003 0,000560,00017 0,00007 0,00004 0,00014

0,1115 0,10060,178 0,1008 O, Il 16 {),1199 0,1159 -0,171 (),169

II
D1.

Il> Sem.Il> Sem.
I 1% I 0,1%5%

000o n 0,078 0,0108-0.05.1

-j 0,00020,0186 0,"0 0.0082

0,0158 10,0040+0,0023

1·{),0I)440,0130-1 0,0011

.! 0.0109000 O,O 1510,0088

I C I DI A BC D

14,95':1 20,761 0,90630,328 1,609 5,142

176 951 1.J4176 9

0,000405 0,000387 0,0001.J0,00021 O,OO(H)4 0,000140

0,1176 0,10060,178 0,10008 0,11160,172

Ir
DI- ±t. Sem.±~ Sem. --

I 1% I 0,1%5%

0,0108 000o 0,00780,0053

0,0060 00poo 0,0056 0,00740,0069

+0,0133 .u00 °,0 l.J.J0,0064

I Ft I ~I Ii'cFt ~

41,763

370

0,0200 -{o ,O 3,{)2 0,640,1,02 0,Z88

0,0005 '" *"
1··illlrc 50 -{i(} '/;) 5 îutrc(iO 75% 6 peste75%

plante· atacate plante atacateplaillc' atacate

C Între -10~ 75% D peste ~5%
plante ",ocate ~1;;!t~' atacate

COllţillUlui În

Rezistenţa la
Grcut."ltca râdăcÎldi, !.g

1 I 2 I 3 I , I 5 I 6 1 I 2 I 3
l.:x 32 ,411 91,909 73,381 38,991 9,255 5,082 8.166 22.169 18,198n 51 134 W.l 57 14 9 51 1.14 105---- --- - -S2 0,0066 O ,O 136 O ,O 1.17 0,0125 0,0200 0,0026 0,00022 0,00036 0,00026X 0.635 0,685 0,698 0,684 0.661 0,564 0,160 {),165 0,173

DI-
:1:: 6. I Selll. DL5% I 10 / I 0,1%

5% I 10 ' I 0,1%" '01-2 0,050 -0,050 Q·oo
0.0051 0.068---

2-3
0,070 -1-0.071 *",'"

0,0108-3-4 0,036 -1-0.014 - 0.0045-4_5 0,080
+0,023 - 0,037---

5-6 0,085 0,116 -1-0,097 " 0,0084A I B C ,
D A I Bl.:x 32,411

I
91,909 121.630 5.082 8,166 22,169n 51 131 176 9 51 1345' 0,0066 0,0136 0.0137 0,0026 0,00022 0,00036x 0,635 0,685 0,691 0,561 0,160 0,165

DI-
±t. I Sem. DL5% I 1% I 0,1%

5% I 1% I 0,1%A-B

0,020) •••

0,Q50 -0,Q50

I
·oo()

0,0051 0,0068B-C
-0,005 - 0,0061C-'D 0,063 +0,127 *** 0,0062 0,0079I Fc Ft I ~ I Fcl.:xt 251,032

62,272

I
rit 370

370
Sll var. 0,0821 6,81 3.02 0,225 0,00296 10,96s3 er. 0,0120 *** 0,00027 *~, '"

Observat 1 max. 10% 2 intre 10-40% .3 ·lntre 40-50%plante· atacate plante atacate plante atacate
Calculat A max. 10% I B între lO~40%plante atacate

plante atacate
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Fig. 7 ~ Influcnţ-<l, rezistenţei la ccrcospOriOZ[L
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8. Tipul de cresterea coletului. în parcelele de selecţie s-au evidenţiattrei tipuri de creşt~re a caietului şi anume:
1-2 cm peste nivelul solului;
3~5 cm peste nivelul solului;

10-12 cm peste nivelul solului.

Arializa datelor de producţie (tabelul şi figura 8) pentru aceste tipuri
de creştere a coletului, ca parte integrantă a rădăcinii de sfeclă de zahclr,
au evidenţiat că acestea se dovedesc semnificative la nivelul caracteristi_
cilor de producţie, cu excepţia producţiei de zahăr.

Analiza rapoartelor de corelaţie evidenţiază un coeficient mediu numai
la nivelul conţinutului de zahăr (0,555), la celelalte caractere acestea fiindlnicL

Ca o concluzie se impune aceea că tipul de creştere a caietului menţine
constant nivelul producţiei de zahăr afectind componente ale acesteia: greutatea medie şi conţinutul în zahăr.

Analiza grafică a datelor (fig. 9) evidenţiazel ca tip favorabil de creş
tere rădăcinile cu caietul la cca 3--5 Cm peste nivelul solului.

Analiza rapoartelor de corelaţie a caracterelor discontinui in comparaţie
cu caracterele continui, luate în studiu (fig. 9), evidenţiază faptul că excep
tind cele d()uă tipuri de rezistenţă la boli şi pOziţia frunzelor, corelaţiile
SÎllt mai puternice la nivelul conţinntului de zahăr decit al producţiei derădăcini.

Din punct de vedere a rezistenţei la boli şi Poziţiei frunzelor. rapoar
tele de corelaţie indică corelaţii puternice la nivelul producţiei de zahăr.
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COLETULUI FATĂ DE SOL

STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA SFECLA DE ZAHAR 4.1

CONCLUZII

1. Metoda de studiu aleasă permite evidenţierea existenţei corela
tiilor intre caracterele continui si discontinui ale sfeclei de zahăr.

. 2. Metoda de studiu permite analiza oportunităţii unor clase de va
riabilitate .ale caracterelor discontinui şi permite restrîngerea numărului a
cestora atunci cînd Între mediile caracterelor continui nu există diferente
semnificative. '

3. Analiza rapoartelor de corelaţie permite evidenţierea acelor carac
tere discontinui cu influenţă semnificativă asupra caracterelor continui.

4. Metoda nu permite stabilirea coeficienţilor de corelaţie. Pentru
"CP"',b este necesar ca la nivelul caracterelor cu rapoarte de corelaţie il1ari,
coeficienţE de corelaţie să se stabilească prin continuarea claselor de varia

fenotipică discontinui.
5. Analiza plurifactorială a relaţiilor existente între caracterele apa

foliar, luat in ansamblu şi caracteristicile rădăcinii, pentru reali
unui model matematic de selecţie, va putea fi abordată numai dup"

stabilirea corelaţiilor existente, a sem:tului şisensului acestora.
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This papcT i5 dealing with ilIe study of faliate apparatus charactcristic5 at sugar Leet.
nemsa,:!' for setting up sume se1ection criteria aud for gctting informations for the idiotype.

researcbcs aim ,vas ta ·set up· tlle influence qf ialiate apparatus characteristics Oil

ec.Qn,,,nic-p'odue:tive eharacteristics· of sugar beet (root illCUl1 'weight, mcdium sugar contcnt,
yicld), UI1d of thecorrelations existing behvccn them for getting sclcctioll of the
possess in. optimum these characteristics.

researches alsa aimcd atperforming a calculation method for .ctting up the oppor
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COLETULUI FATĂ DE SOL

STABILIREA UNOR CRITERII DE SELECŢIE LA SFECLA DE ZAHAR 4.1

CONCLUZII

1. Metoda de studiu aleasă permite evidenţierea existenţei corela
tiilor intre caracterele continui si discontinui ale sfeclei de zahăr.

. 2. Metoda de studiu permite analiza oportunităţii unor clase de va
riabilitate .ale caracterelor discontinui şi permite restrîngerea numărului a
cestora atunci cînd Între mediile caracterelor continui nu există diferente
semnificative. '

3. Analiza rapoartelor de corelaţie permite evidenţierea acelor carac
tere discontinui cu influenţă semnificativă asupra caracterelor continui.

4. Metoda nu permite stabilirea coeficienţilor de corelaţie. Pentru
"CP"',b este necesar ca la nivelul caracterelor cu rapoarte de corelaţie il1ari,
coeficienţE de corelaţie să se stabilească prin continuarea claselor de varia

fenotipică discontinui.
5. Analiza plurifactorială a relaţiilor existente între caracterele apa

foliar, luat in ansamblu şi caracteristicile rădăcinii, pentru reali
unui model matematic de selecţie, va putea fi abordată numai dup"

stabilirea corelaţiilor existente, a sem:tului şisensului acestora.

88

100

01

7.

98

A.F. BADIU şi AUIUeA BAIA

8 - Influenţa pazit.iei 1eoetului faţă de sol
Fig.

F-ri"'-..-j3- 5

POZITIA

c.'T1

1~ 2

90

BO

100

70

60

40

Tables

Limb farm
Limb aspect
Abunrlance - riches· of lcm'es bUl1ch
Leaves pOSitiOll tothe vertical
Lenght of leal staU,

1
2

SU11lmary

This papcT i5 dealing with ilIe study of faliate apparatus charactcristic5 at sugar Leet.
nemsa,:!' for setting up sume se1ection criteria aud for gctting informations for the idiotype.

researcbcs aim ,vas ta ·set up· tlle influence qf ialiate apparatus characteristics Oil

ec.Qn,,,nic-p'odue:tive eharacteristics· of sugar beet (root illCUl1 'weight, mcdium sugar contcnt,
yicld), UI1d of thecorrelations existing behvccn them for getting sclcctioll of the
possess in. optimum these characteristics.

researches alsa aimcd atperforming a calculation method for .ctting up the oppor
of variatiau c1asses numl'cr at the level of cach criterium, these {,luracteristics that in-
!'itrongly enough yi(~ld values aud permit restrictiollS Olt pcrfonnirg a progrumme mathe
modd which can Le used for:ielectiJlg 1.11C amelioratioll material.

The studyof 8 irom 19 chamcteristics of tlIe foliate apparatus concluded that there are
C~~'t~~{~i;:s,between continuQus aud discontinuolls characters Olt sugar bect and discontinuous
c wi"th significant influellce on continuous characters.

The ,study did 110t cstalJlish thecQrrelation',s coeffidents and ihat demand the contilluity
of 'tariahlcnessat tlle characteristics level with high correlation reporb.

prQgramme mathematical model for selecting ameliGratioll material is
sctting upthe existent correlatioIls, their sign and SCnSC betwecn aU the charac

apparatus and tllC economic-productive characteristics of sugar Leet.

SETTING UP OF SOME SELECTION CRITERIA AT SUGAR BEET CROP
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Figlt1,cS Zusamm':nfasst/lIg

L'ouvrage compre Il
de la bettcrave.sucriere ~~~ud~S r,cchcn::hcs Sur l'etl1de des caracterist" .'
ct pour obteni, les inf~nilati neces?ulTC pour Hablir des critcrcs d~ 11~eş ?e l' appareil foliaire
, . Lesrecherchcs UJitrc ri:n~l1CCe~Salr~s pOur fairel 'icleotvoc. se ectlOn ponT ceHe plante

'lIre Sur Ies caracteristi . p.,"es on~ ctablt l'inf1uence desc... · ':, ..
de. la racine, le cOIltenuq~;:6 .:conomlco-prodllctives de Ia~bc~~:l~.~nStIqll.~Sde l'appareil foli_
e:n~tentes entreccux~ci lY n el.lsncre, Ia productionnio 'C ... e SUCr1erc (le poids moyen
nst!ques en optimum 1 OUl' attelI){ire la sclection des fon~esnne.de~ucre) et des corre1ations

'.. .. •. qlU pmsscnt a'l-oir ees earactc
1'0 .Les.}·~cherches ontvise aussi l' '1 _. ... -
. pportu~llte du Ilombredes 1 ." .c ab~ra~lOIL(l'une methode el .

tlql1CS gur pell',.-ent infIuencerC
f
assesde VilnatlOn au IJi?enu de eh" C cal~ule qlll peut ctahIir

:Ies restrictioJlS necessaires ) 1 o,rt~lTlez:t les va1eursclcproduct' ,-,-q~lC cntere. les caracteris_
ctrc utilisc dans la selecti~~ <\reaI1sa~l~m d'unmoclelemathema~~nc pCfmettrc l'cJaboratioll

L"td 1. .. (u matcne1 d';:unelioration. .. queprogrmllmableqllipuisse
111 ,. e Ue (e. 8. caracteristi( ues le . , ..

,c!ic.aux conclusions suhante 1 ... ( .1 apparcl1 foIiaire (dcs19· "
tet~lstt;:Iue.s. cOlltinues et eliscont~: onpcut c':idcncier 1esCOIT~latioP:1S~:dans I'obscrvation) a
enec slgmftcathc Sur les Oraet .n~~~ et aUSSl Cos caI'acteristiqucs d~' c. etn.ducs clltre les carac-

I ';t 1 < ens lqnes continucs. ' SCOl} luncs aveculle inI1u_
~ e U( e lle permet e-' .'

{;olliinuer les classc5 " p~~, :tabhr les cocfficients el. '.
pports de correlati~n(~r:~:~~abIJitephcnotypiquc au ·niv~a~D~I~C;~t1~n't;h.os?qui impose fairc

. . . . . ... alac enShqlles a?ec d .
La realtşatio d . es 1 il-

d'ame1ioration cun, lJ modele llw.tcmatiquCTOfY
sigila! et leur s!ns ~n~:,~et~bordable selon l'ct~li~srciri~~ib~:/ot1r!as.clection du materieI
et les caracteristiqucs ccono~~fs ~es cnrac,teristiqucs de l'appareifo:r1~1~t.lOns.existuntcs,leur

coproduchves de Ia bettera•.c· .,0 laue pnses cn enscmbJe
, SUCt1erc.

Inf1ucnce Qflimb [ann

InfIuenceof .limb aspect
Il1fluence of· Ieaves .. abund<J.ncc

Influence ofIeave.s positioll
Inf1uence of leaf stalk Ienght
Influence of resistance ta milelew

I
Influcncc of resistuncc ta cercoSpora
nflucnce of parcel position lcafspot

Aualysis of correlation reports

Pe3/0MC

KACAIOJllI1ECl1 YCTAHOBJlEHHl1 HEKOTOPbIX KPI1TEPI1B
CEJlEKI\1111 CAXAPHOB CBEKJlbI

I1cCJJel];OllallIUI OTlIOClf.'IJICb TZlIOKC K pa3pa6oT!\c TdJWrO IIlCTO;J:a I1ClIllCJleHHfI lWTOpbli't
6hl ylllecTIJOCTb {lUCJla K,fIaCCOl:\ uapnaUHlI Ha ypOBUC l{a}J{J\oro Ji:pUTepUn, Te xapaK

Tep"CT""" KOTOpblC BJlHJIJOT Ha npOJI;YJ<TUOHl>le CTOJDIOCTIl II n03BOJJIl,TJ ehI pa3pa6oT<lTb orpa

"~,~::~::~.i~~ yCJ10BH5I, Hco6xOAHlIlb!e Ţ(JUI c03.IJ;am1Jl M<lTeill<lTH1.JCCIWii 1I1O):iCJ1H JJ.,TJ5l nporpaMMII·
P KOTOpyJO MOlImo OhrJlO eLI J1CnOJIl>30naTb nrn OTGape ce,rrel';ll.lIOlHlOrO MaTepna/la,

8 ):IallllOj.1 pa60Te UpeJJ;cTalwellLr lICCJIe):lOlJaHIlH 1~<lCaIOlU.HCCJ:( 1I3)H1ClIllfl xapaKrepHCTHK
J1UCTLeB caxapHoii Cr;CKJJLl, ncc,rrc;::{ouaHlIR Heo6xoi'J;!IMble C UC/lLIO yCTallOBJIeHHfl UCKOTOpbI X
KpllTeplleB CCJ1CKUlJU -'Hora P<lC1CHlIfl H nOJly1.JCUlUI HCKOTOpl>IX CBCJ-telluii Hco6.xo}J;IlMhIX AJIJl
COCTZlIVIenHn llAcOTUUa.

8 npennpnmlTLIX IICCJlC~~O!3JH1l5lXU;C.'lb COCTOS!,7W n YCTElt:OiVleltHH BmHlHllJi xapmncpnc
mlCTbCB Ha 3IWIlOi\mQeCJnle npO;J;yKTHBllLle xapaJ<TepllCTlmIJ caxapHof! CnCKJlh! (cpe,D;Hlli-i

IWPlUi, cpe~~HeeCO;rJ;ep:a<alJnecaxap<l, CpC,IţllHii c60p C<lxapa) II cyw:eCTBYlOll-V1X I\"oppeJI5IJJ;uil
]l;JJ51 CCJICI<JJ;IHl qlOIH.l co,n;epn<mllIlX. C nO.'Ionnrre.nbJloil TO%n spemIfl, STlI x<lpaK-

Die vorliegendc Arheit enth[ilt Ulltersud1l111gen hinsichtlich des Stlldiums der l\Ierkmale
des Blattapparatesfiir Zuckerriiben, Stuclitim das fiir die Bestimmung einiger Sclcktions
kriterien zu dieser p[1anze und Hir clic Vermittlung 'Ion Informationcn zur Ailsarbeitung des
Ideotyps notwendig ist.

Die uurc11gcfiihrtcn Untersllch1lngen lmtten aIs Zweck clic Bestimmlwg des EiufluBes
?derkmalc des Blattapparatcs aui clic wirtschaftlich-proclllkti'>fcn Charaktedştikcn der

bICllC.'T"!'cn {durchschnittliches Riibengcwicht, durchschnittlicher Zllckcrgehalt-und Ertrag)
die Bestimmung der zwischen ihnen vorhandencn Korrclationen llm zur Selekticrung jenar

,'cn .. '"'" zu gelangen, die aII diesa Charakterbtiken im h6chsten Grad entlmltcn.
AuBerdom, zielten dic Untersuchungen auch aui dîc Ausarbeitung einer Rechnullgs~

m'c!llQ,lc, clie festlegt, ob die Variationsklasscnzahl fiiI' das Niveau jedes Kriteriums angc
jene IVIerkma1c die Produktionswcrtc stark genug bceinflussen und clie Ausarbeitun

Beschriinlmngen crlaubtcn, clic notwendig sind, fur die Realisierung eines programmie
mathematischcn l'dodells, clas zm Selcktion des Ziichtungsmaterials verwenden we]'

kann.
Das Studium der 8 Merkmalc eles Blattappa.rates '1"0.11 den 19 untcrstlchten 1Ierkmalen

zu den folgenden SchluBIolgerungcn gefiihrt: mall kann die erweiterten \Vechsclbczie
z1vischen den kontilluirlichen BUcI den unkontinuirlichcn Zuckerrilbcumerkmalcn

auch jcne unlmntinllirlichen Merk111ale hct"'lorheben.
Das durchgefiihrtc Studium erlallbt nicht die Bestimmllng der Korrelationslwcffizcntcll'

ein KontinllUlll der pkinotypischen Variahilit~ltskJa"5cnbis zu den i\ferkmalen mit groBcn
notwendig macht.

Dic Ausarbcihmg des programmicrbaren mathematischen l\Iodclls fi.ir die Selektion
Ziichtungsl11aterials kann nul' behanuclt 1\'erden nach der Bestimmung eler 'Torhundenen

'~:~"~'~:'C;;'~~';l,",le~~;rellZeichcn uud Richtung, untcr den Gcsamtmer}oualen des Blattapparates,
u elic der wirtschaftlich-produI;;tI'ren Zllckerriibcnmerkmalen.
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CERCETĂRI PRIVIND HETEROZISUL LA HIBRIZII SIMPLI
ANDROSTERILI ŞI LA HIBRIZII TRILINIARI MONOGERMI

DE SFECLĂ DE ZAHĂR

1. GHERl\IAN, MAHlA J{OYATS, A. BAN,
C. HENEGAR. D. RADA

În lucrare sint prezentate ,"ulorile heterozis şiprOcolltul

heterozis la hibrizii simpli androsterili şi la hibrizii triliniari
pentru producţia de rădăcini, conţinutul iuzahăr şi producţia de
zahăr. biologic.

Hibrizii simpli undrosterili diploizi monogermi (obţinuţi

prin încrucişarea unei linii ms cu olinieOneomoloagă)auinre
gistrat valori heteroziş mari (semnificative) cuprinse între 13,6 şi

50% pentru producţia de rădăcini şi valori heterozis cuprinse intre
14,1 şi .65,2% •pentru. producţi;J, de· zahăr .. biologic;

Hibrizii trîlîniari monogormi diploizi:şi triploizi (obţinuţi

prin Încrucişarea hibrizilor simpli androsterili cu familii diploide
monogerme sau familii tetraploide plurigenne) au inregistrat
valorilteterozis mai mici (majoritatea nesemnificative), ca hibrizi
simpli androsterili pentru producţia de rădăcini (1,9- 11%) şi

pentru producţia de zahăr biologic (0-27,0%).
La coriţinutul in zahăr hibrizii· simpli aridrosterili şi hibrizii

triliniari au înregistrat valori heterozis mici (in majoritatea ne
semnificative) cuprinse intre O şilJ,2%.

Valorile heterozisobţinute la producţia de rădăcini la con
ţinutul.Înzahiir şi :producţia de zahăr a hibrizilor triliniari nu au
fost influenţate semnifkativ de gradul de plnidi'C; al hibriduluL

Dintre plantele alogame cultivate la noi iu ţară porumbul şi sfecla de
manifestă cel mai puternic efect heterozis [6].
în cadrul fiecărei specii manifestarea fenomenului. heterozis prezintă

UlJ:er<Blllfe foarte mari de la o combinaţie hibridă la alta.
La noi În ţară. cercetări privind heterozisul la sfecla de zahăr s-au fă

la hibrizii diploizi şi poliploizi plurigermi şi monogermi, obţinuţi prin
in"rucişarE'a liniilor, familiilor diploide şi tetraploide plurigerme şi monoget

[1, 2, 3, 4, 5, 7].
S-au studiat, de asemenea, efectul heterozis obţinut la producţia de

conţÎnntul În zahăr şi producţia de zahăr a hibrizilor simpli triplD
monogermi, obţinuţi prin Încrucişareaunor linii Ms cu polenizatori tetra

plurigenni [10].
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Hibrizii trîlîniari monogormi diploizi:şi triploizi (obţinuţi

prin Încrucişarea hibrizilor simpli androsterili cu familii diploide
monogerme sau familii tetraploide plurigenne) au inregistrat
valorilteterozis mai mici (majoritatea nesemnificative), ca hibrizi
simpli androsterili pentru producţia de rădăcini (1,9- 11%) şi

pentru producţia de zahăr biologic (0-27,0%).
La coriţinutul in zahăr hibrizii· simpli aridrosterili şi hibrizii

triliniari au înregistrat valori heterozis mici (in majoritatea ne
semnificative) cuprinse intre O şilJ,2%.

Valorile heterozisobţinute la producţia de rădăcini la con
ţinutul.Înzahiir şi :producţia de zahăr a hibrizilor triliniari nu au
fost influenţate semnifkativ de gradul de plnidi'C; al hibriduluL

Dintre plantele alogame cultivate la noi iu ţară porumbul şi sfecla de
manifestă cel mai puternic efect heterozis [6].
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in"rucişarE'a liniilor, familiilor diploide şi tetraploide plurigerme şi monoget
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ctia de rădăd?l, c~m:1 riIe heterozis obtiiute If/~~~~r'la hibrizii sImplI ŞIS,au calculat va â t' de zahăr b10 OglC
tnnllLU' în zahăr ŞI pro uc ,la

1. GHERMAN Şi cOlaboratorii

întruCÎt la noi in ţară nu s,au efectuat studii privind valoarea lJeterozis
la lJibrizii simpli diploizi monogermi androsterilj şi la llibrizii triliniari mo,
nogermi de sfeclă de zahăr, ne'am propus să stabilim valoarea heterozisului
si procentul de heterozis pentru principalele caractere de producţie laaceşti hibrizi şi influenţa gradului de ploidie a lJibrizilo

r
aSUpra valorii heterozis la aceste caractere.

REZULTATE OBŢINUTE

, ,,' li androsterili ma~oti cei 6 lllhnzi slI)'E de la Braşov Ş;n rezultă din tabelul. 1,te ~'tdăcini în condlţlll~oti cei 6 hibrizIAŞ,;~~'odo.,," " P'":':;:~~" ,';, ~'o(;:: '::'1Jh;0;ci "'",':',:,
Valorile heteroZls . ,II de la Roman, "1 mai miCI de ra ac ,1~(mmli"'b"e'le localităţi. înfcon~~ţ~~~nificati:e. Prodduetp'~e~ipitaţii înregistrat lU

al' heteroZls oar d f' 'tulm mare e
va on datoresc e lC; tă localitate, "" (48 501 laohtirlUle la Braşovtse 'n anul 1986 lU aceas ducţia de rădacIUl, 'ei':uai

'1Jel<"~:",_ de ,:e~~i~lev~loare hebtetŢoz~sl~~ibr~dul simpRlu Hs:)s ~,al~~r~gistra~
mal ) s a o mu '13 60/ la orna . elasl' 50% la Ron;an - OI I~ Braşov ŞI '/0., h'brizi citaţt au ~~ _ 'Bl'aşov Ş\ heteroZlS (18,? /n° Întrucît ambn 1 b' tivă specIfIca a,rellll'~d va oare androstenl S':'S2~ a acitatea com. lUa 'briziloL

1Wo,.__• OI""I>'" 0-129) rezulta ca,oc !alorii heteroZl:;" hi~i se datoresc

un rol mare în ~eter~~~ţ:ela producţia de 1';'1 ~~te de interacţi
heterozis man ~b; nninat în cea mal mar rteetului heterozlS.",>..,- t aracter este ee... ză manifestarea .

tq 'JlU.u" " d~~~'''ivi,",o ,"ce ',v~"," " '''o,,, "wU mo'"'r'
F T nifestă un efec , le, îşarea a doua 1,S1111I':. androsten 1 ma, t obtinuţi pnn lUCŢUJl la hibrizii tnlI-u._.:~, deoarec';, el :lU

e
ho~ozigotă, pe ~lUF

majoritatea ale\elo\;~I~I~~ în stare heter?z~goh~briziiîntre liniiD"trllIlţll au maJonta ea ( . 1 te mai puternIC a
heteroZlSu es 6] . " .

L lantele alogame"" au soiuri [5, " 'te de hibnzn tn,
1: Bibrizii între famllI~:ate valorile h~ter,ol~l~aOr~ţ~~ufostobţinudţi lr:~

2 preze , C i 12 hibnzl tn It;' olenizator 11' o,I
,r'oduclfl": de răd~clUl.leandrosterili cu c.'tle u':)Psi cu un tetraplOldjjN~±1;';iŞa~r~",; hibnZl SIrop 1, ( .. t l'linian clIp 01Z1 ,

6 hlbnzl 1', , ")(olJţiU1U~u';~~ trilinian (npIOlz~ , , ,'nt mai mici ca ccle

6 toti hibrizii tntllUnlau~~~i un singur hlbbrIld

e
' . . Ancerca 1 ( t' în alTI e

cei 12 hibrIzll '; heter~zis semnifica '~.':,nificativăî
nn,gls;JCa' va or 1 heteroZlS S d't"le

'nre istrat va.oare Roman, În con I,n
1 gI"3L'12 nummla 'b ' "1 simplI alldro'hîbLL(1tu "' d - It hl nZl " t

tn,lnll:-" s!tl~iaţi ~~'i~Yi~; triliniari au ~~~r:~or~
La Br;:{~~;ă (H3L-2 cu 0,8 tjha ŞI .' 'd

. '. . singur ,hfi:>I1 _studîaţi lluma,l un
ai

mari la pro-WIl>·v~~,.,. valori heteroZlS fi

Hn = Xp , - XMP,

calculat după formula;

HF,
Hn % = XF

1
• 100

MATERIALUL ŞI ME:TODA DE CERCETARE

Pentru efectuarea cercetării s,au utilizat linii androsterile diploide
monogerme, linii. O diploide nwnogerme neomoloage, polenizatori diploizi
monogermi şi tetraploizi plurigermi, lJibrizi simpli androsterili diploizi
monogermi, hibrizi triliniari diploizi şi triploizi nwnogerml.

Hibrizii simpli androsterili s,au obţinut prin incrucişarea liniilor an,
drosterile diploide monogenue cu linii O diploide monogerme neomoloage.

La obţinerea celor 6 hibrizi simpli androsterili s,au utilizat 4 linii andro_
sterile care atI fost încrucişate cu 3 linii O neomoloage, fiecare linie neomoloa_gă fiind încrucişată cu 2 liniiandrosterile.

Prin încrucişareahibrizilorsimpliandrosterili cu polenizatori diploizi
monogermi fertili S-au obţinut lJibrizi triliniari diploizi monogerml.

Hibrizii triliniari triploizi monogermi Iltilizaţi s-au obţinut prin în,crucişarea lJibrizilo
r

simpli androsterili cu polenizatori tetraploizi plurigermi
fertili.

în tabelepolenizatorii diploizi monogermi sînt notaţi cu literele A,B, C, iar polenizatorul tetraploid plurig
enn

cu Y.

Pentru determinarea Valorii heterozisului obţinut la hibrizii simpli
androsterili, fiecare.lJibrid simplu a fost comparat cu cele 2 linii parentale.
Hibridul triliniar a fost comparat cu lJibridul simplu androsteril şi Cu pole,nizatorul fertil (cei doi părinţi ai săi).

Liniile şi hibrizii au fost semănaţi in culturi comparative de tipul
25 >(3 (blocuri randomizate), fiecare variantă fiind formată din 2 rînduri
de 11 lU lungime,distanţele dintre rinduri au fost de 50 cmşi 20 Cm intre
plante pe rînd, suprafaţarec?ltabilăa parcelei a fost de 10 m2..Culturile COrn,
parative s-au efectuat in anul 1986 în cîmpurile experimentale, de las,C.P:C.S.Z.Braşovşis.c,P,c.s.z. ROman. Datele experimentale obţinuteau fost calculate prin analiza Varianţei.

ValoarealJeterozis (H) s,a calculat faţă de media formelorparentaledItpă' iOmula ;

Procentul heterozis
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% /somn;.!he~J:o, [icaţia

l{oman

nri-irluctia de rădăcinI

)- Valoarea
PmducI;' / hcterozisului

... tjha ..

+1"_ 1

Dt

Braşov

/
"'/somn;.!1":::'. ';"1;'I I

Val,",,,
Producţia hcterozisului

t/ha. .

t/ha I %

Valoriie hetemzi, obţinute ia hib,izii 'impÎi m, diplolzi monoge'mi ia pmducţi. de 'ădătini

Linii şi llibriti

-
-

,-

, '"
HsMs1 (ms! X 01)

31,3 5,6 22,0 17,9 ..
5%=3,7 57,0 12,5 28,0 21,9 *** DL=5;9

ms,
17,0

1%~5.0 33,0
1%=7;8

O,
31,1

0,1=6,5 56,0
0,1= iD,2

MP
25.7

11,5- - - - - - -
Hsms: (msl X 0:1)

29,3 1,6 18,6 15,7 • 3,1 50;0 6,0 13,6 12,0 • 5,9

rusI
26,3

1,6 50,0
7,8

O,
23,1

6,0 38,0
10,2

MP
21,7

11,0- - - - - - -
Hsnuls (msa X 01)

26,2 7,2 37,9 27;5 • 5,7 52,0 13,5 35,0 26,0 ...
5,1

m',
21,2

7,7 36,0
6,8

O,
16,8

10,0 41,0
8,9

MP
19,0

38,5
. - - - - - - - -
Hsms4 (ms:! X °2 ) 30,0 9,8 18,5 32,6 .. 5,7 57,0 19,0 50,0 ,l,),-.l *** j,l

ms,
21,2

7,7 36,0
6,8

O,
19,2

10,0 40,0
8,9

MP
20,2

38,0- - - - - ---
Hsmss (msa X Da)

30,1 9,7 17,9 32,2 *"'* 4,5 52,0 14,0 36,8 26,9 *** 6, i

m', 18,6
6,0 42,0

8,2

O,
22,1

7,8 31,0
iD,7

MP
20,3

38,0- - - - - - - -
Hsmso (ms4 X0:l)

6,0 28,8 22,1 •
7,0 14, 9 12,9 • 1

m'.
O,
MP

Tabelul 2

Va,lor1lehe:fer(}2isobţlIl1.lte lti.hibdiHtrlUnÎaddiI>loÎzi şi tdploiii nlOnogermi la!,~

'Braşo~' Roman

i-Ilbrlzii şi părinjii
Valoarea

"
Valoarea

%Producţia heterbzisului '" Se!1lnifi. l'rodliciia lletero7.isului Semni-
tlhâ hetcro- catia DL tjlw. h<:tcro-

licaţiâ DI.
zis zi;

t/ha I "' tjha

I ~~
," --- ---

1 2 3 1 5 6 7 8 ~ 11 12 13

B:3L-1 (Hsms1 >< B) 30,3 3,6 13,5 11,8 • 3,'4 50,0 6,0 13,6 12,0 - 8,7
Hsms1 25,2 4,6 45,0 11,6
B (2X mm) 28,2 6,0 43,0 i5,1
MP 26,7 41,0

--- --- '--- ------
HJL~2 (Hsms1 X Y) 31,"1 0,9 2,0 2,8 3,4 59,0 8 ..5 16,8 14,1 8,7
B:srns1 29,6 4,6 51,0 11,6
Y (4xMM) 31,4 6,0 50;0 i5,1
MP 30,5 50,5

--- --- ------
H3L~3 {Hsrns2 X 13) 32,0 3,4 12,0 10,6 , 3,4 56,0 9,5 20,4 17,0 , 8,7
Hsms~ 29,3 4.6 50,0 11,6
B 28,2 6,0 '13,0 15,1
lUP f 28;6 46,5

--- --- ---
H3L~4 (.Hsms2X Y) 30,5 0,2 0,6 0,5 3,4 56,0 6, ° 12,0 10,7 - 8,7
Hsms:l 29,3 4,6 50,0 11,6
Y 31,4 6,0 50,0 15,1
MP 30,3 50,0

--- --- -- ------
1-IJL-5 {Hsmsa X C) 31,9 4,8 17,7 15,1 - 5,7 53,0 2,0 3,9 3,8 - 5,1
Hsmsa 26,2 7,7 52,0 6,8
C 28,1 10,0 50,0 8,9
MP 27,1 ;>1,0

--- ---
HJL-6 (Hsmsa X Y) 30,6 3,1 12,5 11,1 - 3,7 55,0 4,0 7,8 7,2 5,9
Hsmsa 26,2 5,0 52,0 7,8
Y 28,3 6,5 50,0 10,2
MP 27,2 5i,O

...
"

....
"'

DI.

'Iabe/u/-l

2

d

Dt

Braşov

/
%/somn;-f1":,:'- ';"1;'
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'Braşu~'

Valoarca
% Senmi-

DI.
l'roelliciia lletero7.isului

ll<:tcro- licaţb

Valoarea
" Se!1lnifi.heterbzisului '" DI. tjlw.

zis

i-Ilbrlzii şi părinjii Producţ.ia
hetcro- cutia

I ~~
tlhâ

zis
tjha

--- ---I
%

11 12 13

t/ha

8 95 6 72 3 1

12,0 8,7

1

50,0 6,0 13,6
11,6

11,8 • 3,'430,3 3,6 13,5
4,6 45,0

i5,1

B:3L-l (B:sms1 >< B)
25,2

6,0 43,0
Hsms1

28,2
41,0

--- --- ---
B (2X tllrn)

26,7

16,8 14,1 - 8,7

MP
--- --- . ---

3,4 59,0 8.5
11,6

2,0 2,8 -

51,0
i5,1

31,"1 0,9
4,6

H3L~2 (Hsms1 X Y)
29,6

6,0 50;0
Hsrns1

31,4
50.5

--- ----

y (4xMM)

-- , 8,7

30,5
--- --

56.0 9,5 20,4 17,0
11,6

MP

10,6 • 3,4

15,1

32,0 3,4 12,0
4,6 50,0

H3L~3 {Hsrns2 X 13)
29,3

6,0 "13,0
Hsms~

28,2
46,5

-- ----_...----
8,7

B

;' 28;6

6, O 12,0 10,7 -

lUP
--- --- --

3,4 56,0
11,6

0,2 0,6 0,5 -
50,0

15,1

30,5
4,6

H3L~4 (.Hsms2X Y)
29,3

6,0 50,0
Hsms:l

31,4
50,0

--- --.

y
30,3

3,9 3,8 - 5,1

MP
--- --- ----

5,7 53,0 2,0
G,8

4,8 17,7 15,1 -
52,0

8,9

31,9
7,7

H3L-5 {Hsmsa X C)
26,2

10,0 50,0
Hsmsa

28,1
51,0

---- --- -----
5,9

C
27,1

7,8 7,2 -

MP
-- '------

3,7 55,0 4,0
7,8

12,5 11,1 -
52,0

10,2

30,6 3,1
5,0

H3L-6 (Hsmsa X Y)
26,2

6,5 50,0
Hsmsa

28,3
5i,O

y
27,2MP
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ducţia de rădăcini decit hibridul scmifrate diploid (H3L-II). diferenţelefiindînsă nesenlnificative.Din datele prezentate în tabelul 2 rezultt, că valorile heterozis la pro-Ull.C\lld de rădăcini a hibrizilor triliniari nu sînt influenţate semnificativ dede ploidie a hibriduluLLa conţinutul in zahăr, hibri7.ii simpli androsterili (tabelul 3) inregis-valori heterozis Dlici, nesemnificative, excepţie fiind numai H Sm81in condiţiile de la Roman, deptlşeşte media liniilor parentale cU I,SoS,e,""""U- un procent hetcrozis de J .1,6% (distinct semnificativ).Hibrizii triliniari (tabelul 4) inrcgistrcazr, valori heterozis miei pentru

f
~~ţ~m;:ij7~in zahăr; 2 hibrizi in conditiile de la Brasov si alti 2 hibrizi inde la Roman nu manifestfl h'eterozis la ace~t c~raet~r. Un numărtriliniari (2 la Braşov şi 1 la Roman) an inregistrat un conţinutzahăr mai mic decît media celor 2 părinţi.Conţinutul in zahăr al hibrizilor triliniari triploizi este mai mare (inambe]le localităţi) decît conţinutul în zahăr al hibrizilor semifraţi diploizi.~~~i~~~ţ~~c~rhes~,:tere a conţinutnlni în zahăr al hibrizilor triploizi se datoreşte pol, tetraploid plurigcrm, care este zaharat şi transmite bine acestla hibrizi.Ca la prodncţia de rr,dăcini şi la conţinutul in zahăr valorile hetero-nh,tiomte la hibrizii triliniari nu sînt influenţate semnificativ de gradul deplc)îdic a hibridului.Valorile heterozis mici obţinute la continutnl in zahăr al hibrizilor se[l~;~:;~;ţil~~~yn;'''h'; că acest caracter este determinat în cea luai luare parte dei genice de aditivitate, care nu favorizează lnanifestarea efectlliuila hibrizi.La dc zahăr biologic toţi hibrizii simpli diploizi androsteriliInanifest, heterozis (tabcluI5). La Braşov toate valorile heterozis sint semniiar la Roman nn singur hibrid are valori nesemnificative pentrucaracter. Valorile heterozis (%) şi procentul de heterozis înregistratehibrizii simpli pentru producţia de zahăr biologic (ambele localiBlai mari ca cele obtinute la productia de rădăcini; 2 dintre hi1n'cp<,ich-c,; valori hetel~ozis de peste 50'% în ambele localităţi (H,,,,,.

12 hibrizi triliniari studiaţi, 10 hibrizi au înregistrat heterozisde zahăr biologic (3 hibrizi an obţinut valori heterozis 50mR",cr'" şi 7 hibrizi cu valori heterozis semnificative la Roman).6 triploizi stndiaţi, 2 hibrizi (unul la Braşov şi nnulla Ro-inregistrat producţii de zahăr biologic luai nliei decit luedia părinţi-lau"ml 6).
în cazul producţiei de rrldăcini şi a conţinutului în zahăr, valorileobţinute pentru producţia de zah1lr biologic nu sînt influenţate5emla gIadul de ploidie al hibridului triliniar.Valorile heterozis mari obţinnte pentru producţia de zahăr biologic[l~tOl'escfaptuluică acest caracter este determinat în cea mai mare parte degenice de neaditivitate, care favorizează nlanifestarea efeetuluihibrizi.
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ducţia de rădăcini decit hibridul scmifrate diploid (H3L-II). diferenţelefiindînsă nesenlnificative.Din datele prezentate în tabelul 2 rezultt, că valorile heterozis la pro-Ull.C\lld de rădăcini a hibrizilor triliniari nu sînt influenţate semnificativ dede ploidie a hibriduluLLa conţinutul in zahăr, hibri7.ii simpli androsterili (tabelul 3) inregis-valori heterozis Dlici, nesemnificative, excepţie fiind numai H Sm81in condiţiile de la Roman, deptlşeşte media liniilor parentale cU I,SoS,e,""""U- un procent hetcrozis de J .1,6% (distinct semnificativ).Hibrizii triliniari (tabelul 4) inrcgistrcazr, valori heterozis miei pentru

f
~~ţ~m;:ij7~in zahăr; 2 hibrizi in conditiile de la Brasov si alti 2 hibrizi inde la Roman nu manifestfl h'eterozis la ace~t c~raet~r. Un numărtriliniari (2 la Braşov şi 1 la Roman) an inregistrat un conţinutzahăr mai mic decît media celor 2 părinţi.Conţinutul in zahăr al hibrizilor triliniari triploizi este mai mare (inambe]le localităţi) decît conţinutul în zahăr al hibrizilor semifraţi diploizi.~~~i~~~ţ~~c~rhes~,:tere a conţinutnlni în zahăr al hibrizilor triploizi se datoreşte pol, tetraploid plurigcrm, care este zaharat şi transmite bine acestla hibrizi.Ca la prodncţia de rr,dăcini şi la conţinutul in zahăr valorile hetero-nh,tiomte la hibrizii triliniari nu sînt influenţate semnificativ de gradul deplc)îdic a hibridului.Valorile heterozis mici obţinute la continutnl in zahăr al hibrizilor se[l~;~:;~;ţil~~~yn;'''h'; că acest caracter este determinat în cea luai luare parte dei genice de aditivitate, care nu favorizează lnanifestarea efectlliuila hibrizi.La dc zahăr biologic toţi hibrizii simpli diploizi androsteriliInanifest, heterozis (tabcluI5). La Braşov toate valorile heterozis sint semniiar la Roman nn singur hibrid are valori nesemnificative pentrucaracter. Valorile heterozis (%) şi procentul de heterozis înregistratehibrizii simpli pentru producţia de zahăr biologic (ambele localiBlai mari ca cele obtinute la productia de rădăcini; 2 dintre hi1n'cp<,ich-c,; valori hetel~ozis de peste 50'% în ambele localităţi (H,,,,,.

12 hibrizi triliniari studiaţi, 10 hibrizi au înregistrat heterozisde zahăr biologic (3 hibrizi an obţinut valori heterozis 50mR",cr'" şi 7 hibrizi cu valori heterozis semnificative la Roman).6 triploizi stndiaţi, 2 hibrizi (unul la Braşov şi nnulla Ro-inregistrat producţii de zahăr biologic luai nliei decit luedia părinţi-lau"ml 6).
în cazul producţiei de rrldăcini şi a conţinutului în zahăr, valorileobţinute pentru producţia de zah1lr biologic nu sînt influenţate5emla gIadul de ploidie al hibridului triliniar.Valorile heterozis mari obţinnte pentru producţia de zahăr biologic[l~tOl'escfaptuluică acest caracter este determinat în cea mai mare parte degenice de neaditivitate, care favorizează nlanifestarea efeetuluihibrizi.



Tabelul 3 L~

Valorile heterozis obţinute la hibrizii simplims diploizi monogermi la conţinutul de zahăr

Braşov Roman

Linii şi hibrizi

os

Semni~

ficaţi:!. DL

Valoarea
DigeStibi-1 hett:rozi5 Ihelem-
litatea, oS zis

oS 1 %

Semni
ficaţia DL

DL5%=1.2
1%= 1,6
0,1~2,1

"

,.,
1;2

I~1,6
2,1 a:

>z
1,0 li1,4
1,9

o
"•<J

1,0 I o.".1,4
1,9

-
1,8
2,4
,', .1

,--1-;:-;:5

2,1
2.7

4,9

6;9

0,3

5,6

11,6

10,6

5,1

0,3

5,9

13,2

11,2

--,--,--1-----

1,8

0,6

0,7

1,4

D,1

5%~ 1,5 I 15,4
1%=2,0 12,6
0,5%=2,1 14,7

13,6

-1 1,0 14,5
1,3 14,5
1,7 12,5

13,5

1--1
1,7 13,3
2,2 13,3
2,9 12,0

12,6

-1
1,7 13,3
2,2 13,3
2,9 11,8

12,5
-

1,2

I
13,7

1,6 10,O
2,0 13,6

12,2

-
0,9

I
l3,7

1.2 12,6
1,5 14,6

13;6

4,9

5,1

2,3

4,6

2,4

5,4

4,8

0,8

0,8

:tIs mSi (msi X Or) 16,6
m'l 14,7
0 , 16,8
MP 15,7

Hs mS2 (msl;-~ 02) 17,0
m'l 16,7
0, 16,5
MP 16,6

Hs mS3 (ms:!x 01) 15,0
mS2 14,0
0 , 14,4
MP 14,2

Hs mS4 (ms2x02) 15,3
mS2 14,0
0, 15,0
l\'lP 14,5

lIs nlS 5 (ms3 X 03) H,9
mS3 14,.1
0, . 14,6
MP 14,5

-
lIs msr, (ms4 X 03) 16,7

ms4. 15,7
0, 16,2

MP 1.1,9

Tabelul 4

Valorile heterozis obţinute Ia hibrizii triliniari diploizi şi triploizi mODogerm la conţinutul in zahăr

Braşov Roman

Hîbritii şi părinţii
Valoan'a

%
Valoarea

%Digestibi- hderolisului Semni- Digestibi- helcrozisullli Semni-
litalca, "S hctcro- ficatia DL litatca, "$ hetem- fic:\ţia DL

zis zi$
"S [% "S

I~---
1 2 3 4 5 " 7 H 9 10 11 12 13

H31.-1 (Hsms1 XB) 17,6 0,6 3,5 3,4 ~ 0,9 15,4 1,2 8,4 7,7 - 1,2

Hsms1 16;2 1,3 1.1 ,5 1,7

B (2Xmm) 17,9 1,7 14,9 2,2

MP 17,0 14,2
--- --- --- --- ---

H3L-Z (Hsms1 X Y) 17,7 0,3 1,7 1,6 - 0,9 16,3 0,3 2,5 2,4 - 1,2

Hsmsl 16,2 1,3 14,3 1,7

Y (4 XMM) 18,6 1,7 17,5 2,2

MP 17,4 15,9
--- --- --- --- --- ---

H3L-3 (Hsms, X B) 17,0 -0,1 - - - 0,9 15,2 0,5 3,4 3,3 - 1,2

Hsms:l 17,0 1,3 11,5 1,7

B 17,9 1,7 14,9 2,2

MP 17,1 14,7--- --- ---
H3L.1 (H'm', XY) 17,8 - 0,9 16,6 0,6 3,7 3,6 - 1,2

Hsmsa 17,0 1,3 14,5 1,7

Y 18,6 1,7 17,5 2,2

MP 17,8 16,0--- --- --- ---
H3L-5 (Hsmsa XC) 16,9 1,3 8,3 7,6 - 1,7 15,1 1,5 11,0 - .. 1,1

Hsmsa 15,0 2,2 13,3 1,4

C 16,3 2,9 14,0 1,9

MP 15,6 13,6

I
~
~

~

~

~
~

~
t:
i!l

I
'"...

Valorile heterozis obţinute la hibrizii simpli.ms diploizi monogermi la conţinutul de zahăr

Tabelul 3 ~

Linii şi hibrizi

os

Braşov

Semni~

ficaţi:!. DL

Roman

Valoarea
Digestibi. hett:rozi5 helem-
litatea, oS 1-..",-,-----1 t.Îs

oS %

Semni
ficaţia DL

:tIs mSi (msi X Or) 16,6
m'l 14,7
0 , 16,8
MP 15,7

Hs mS2 (msl_;-~ 02) 17,0
m'l 16,7
0, 16,5
MP 16,6

Hs mS3 (ms:!x 01) 15,0
mS2 14,0
0 , 14,4
MP 14,2

Hs mS4 (ms2x02) 15,3
mS2 14,0
0, 15,0
l\'lP 14,5

Hs nlS s (ms3 X 03) H,9
mS3 14,.1
O, 14,6
MP 14,5

Hs msr, (ms4 X 03) 16,7
ms( 15,7
0, 16,2

MP 1.1,9

0,8

0,4

0,8

5,4

2,4

2,4

4,8

5,1

2,3

4,9

2,3

4,6

5%= 1,5 15,4
1%=2,0 12,6
0,5%=2,1 14,7

13,6

1,0 14,5
1,3 14,5
1,7 12,5

13,5

1,7 13,3
2,2 13,3
2,9 12,0

12,6

1,7 13,3
2,2 13,3
2,9 11,8

12,5

1,2 13,7
1,6 10,9
2,0 13,6

12,2

0,9 1.1,7
1.2 12,6
1,5 14,6

13;6

1,8

1,0

0,6

0,7

1,4

[),1

13,2

7,4

5,1

5,9

11,2

0,3

11,6

6;9

4,9

5,6

10,6

0,3

" DL5%=1.2
1%= 1,6
0,1~2,1

,.,
1,2 Q

ţI:

1,6 l'l

2,1 ".a:
>z

1,0 '"1,4 o
g

1,9 •c-
o
"•

1,0
<J
ţ:

1,4
1,9

1,8
2,4
.l, "'

( 1,5
2,1
2.7

Tabelul 4

Valorile heterozis obţinute Ia hibrizii triliniari diploizi şi triploizi mODogerm la conţinutul in zahăr

Braşov Roman

Hîbritii şi părinţii
Valoan'a Va.1o'lrea

%Digestibi- heterolisului % Semni- Digestibi- hdcrozisullli Semni-
litalca, "S hctcro-

ficaţia
DL litatea, "$ helem- fic:\ţia DL

zis zis
"S [% "5

I~---
1 2 3 4 5 " 7 H 9 10 11 12 13

H31.-1 (Hsms1 XB) 17,6 0,6 3,5 3,4 ~ 0,9 15,4 1,2 8,4 7,7 - 1,2

Hsms1 16;2 1,3 1.1 ,5 1,7

B (2Xmm) 17,9 1,7 14,9 2,2

MP 17,0 14,2
--- --- --- --- ---

H3L-2 (Hsms1 xY) 17,7 0,3 1,7 1,6 - 0,9 16,3 0,3 2,5 2,4 - 1,2

Hsmsl 16,2 1,3 14,3 1,7

y (4 XMM) 18,6 1,7 17,5 2,2

MP 17,4 15,9--- --- --- --- ---
H3L-3 (Hsms, XB) 17,0 -0,4 - - - 0,9 15,2 0,5 3,4 3,3 - 1,2

Hsms:l 17,0 1,3 14,5 1,7

B 17,9 1,7 14,9 2,2

MP 17,4 14,7
--- --- --- ---

H3L.1 (Hsms2 xY) 17,8 - 0,9 16,6 0,6 3,7 3,6 - 1,2

Hsmsa 17,0 1,3 14,5 1,7

y 18,6 1,7 17,5 2,2

MP 17,8 16,0--- --- ---
H3L-5 (Hsmsa XC) 16,9 1,3 8,3 7,6 - 1,7 15,1 1,5 11,0 - .. 1,1

Hsmsa 15,0 2,2 13,3 1,4

C 16,3 2,9 14,0 1,9

MP 15,6 13,6

I
'"...
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Tabelul 4 (continuare)

I
11 I J?1 9 I 1087131~l 5l 61

2, , , -H3L·6 (Hsm" XY) 18,2 1,5 9,0 8,2 " 1,1 15,8 0,2 1,3 - I - 1,1Hsmsa 15,0 1,4 13,3 1,1Y (4 x MM) 18,5 2,0 17,9 1,9MP 16,7 15,6
---- ----1I3L-7 (Hsms4 X C) 16,2 0,1 2,5 2,4. - 1,7 13,6 - - - 1,1Hsms4 15,3 2,2 13,3 1,4C 16,3 2,9 11,0 1,9MP 15,8 13,6
---- ------H3V8 (Hsms4 X Y) 17,9 1,0 5,9 5,5 1, I 15,7 0,1 0,7 0,6 - 1,1Hsms4 15,3 1,4 13,3 J.4Y 18,5 2,0 17,9 1,9MP 16,9 15,6

Tabelul 5

Valorile heterozis obţinuteîa hibtÎzii simpli fi!:; diploÎzi monugermi laproducţîa de zahăr biologic

Braşov Roman

Linii şi hibrid
Valoarea o' Valoare:l. o,

Producţ ia hctcrozisului 'o Scmni~
Di..

Producţ ia hctcrozisului 'o Scmni~

\/ha hctera· ficaţia tlho. hetcro- fic::i.ţia DL
zis

I
zis

tll1a I o' t/htl. %,0

Hsms1 (IUS1 X 0 1) 5,2 1,0 23,6 19,1 * 0,8 8,8 2,7 -44,2 30,7 **'" 1,1
ros. 2,lî 1,1 1,1 1,1
0. 5,8 1,4 8,2 1,50
MP 4,2 6, I

--- --- ---
Hsmsa (roSt X O,,) 5,0 1,0 25,0 20,0 ** 0,7 7,2 1,3 22,0 18,0 * 1,1
ms. 1,3 0,9 7,2 1,1
0, 3,B 1,1 4,7 1,5
MP 4,0 5,9

--- --- --- ---
Hsms3 (msll X 0 1) 3,9 1,5 60,0 37,5 "* 1,1 6,9 2,1 42,2 39,7 **'" 0,9
ms, 2,4 1,5 4,8 1,2
o, 2,4 l,lJ 4,9 1,5
MP 2,4 1,8

--- --- --- ---
Hsms" (ms2 X O2) 4,6 (8 65,2 39,5 " 1,1 7,6 2,8 58,3 36,8 *** 0,9
ms, 2,1 1,5 4,8 1,2
0, 3,1 1,9 1,8 1,5
MP 2,8 4,8

--- --- --- --- ---
Hsmss (msaX 0a) 4,5 1,5 51,6 31,0 *" 0,8 7,2 2,6 56,5 36,1 ** 1,5
ros, 2,7 1,1 1,5 !,O
0, 3,2 1,4 4,7 2,6
MP 3,0 4,6

~ --- --- ---
Hsmso (ms4. X°3) 4,5 1,2 36,1 26,5 * 1,0 7,3 0,9 14,1 12,3 - 1,3
m" 3,3 1,4 7,3 1,7
0, 3,3 1,8 5,5 2,3
MP 3,3 6,4

~
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~
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~
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"'..Tabelul 4 (continuare)

I
11 I J?I 9 I 10

87
1

3
1

4
1

5
1

6
1

2
~ 3

H3L"6 (Hsm" XY)

I
-

18,2 1,5 9,0 8,2 " 1,1 15,8 0,2 1,3HsmSa
- - 1,1

15,0 1,4 13,3 1,1Y (4 x MM) 18,5 2,0 17,9
MP 16,7

1,9
15,6

H3L-7 (Hsms4 X C)
----

16,2 0,1 2,5 2,4. ----- 1,7 13,6
Hsms4

- - - 1,1
15,3 2,2 13,3

C 16,3
1,4

2,9 11,0 1,9MP 15,8
13,6

H3V8 (HsmS4XY)
----

17,9 1,0 5,9 5,5
----

1,1 15,7 O, I 0,7 0,6
Hsms4

- 1,1
15,3 1,4 13,3

Y 18,5
1,4

2,0 17,9 1,9MP 16,9 15,6

Tabelul 5

Valorile heterozis obţinuteîa hibtÎzii simpli m~ diploÎzi monogermi laproducţîa de zahăr biologic

Braşov Roman

Linii şi hibrid
Valoarea

o' Valoare:l.
M

Producţ ia hctcrozisului 'o Scmni~
Di..

Producţia hctcrozisului 'o Scmni~

ţiha hctera· ficaţia tlha hetcro-
ficaţia DL

I
zis

I
zis

tlha o' t/htl, M
'o "

Hsms1 (IUS1 X 0 1) 5,2 l,a 23,6 19,1 * 0,8 8,8 2,7 -44,2 30,7 **'" 1, I
ros. 2,lî 1,1 1,1 1,4
O. 5,8 1,4 8,2 1,50
MP 4,2 6,1

-- ----
HSIUSi (IUSl X O,,) 5,0 1,0 25,0 20,0 ** 0,7 7,2 1,3 22,0 18,0 * 1,1
ms. 1,3 0,9 7,2 1,4
0, 3,B 1, I 4,7 1,5
MP 4,0 5,9

-- --- --
Hsms3.·(mSIl x 0 1) 3,9 1,5 60,0 37,5 ""' 1, I 6,9 2,1 42,2 39,7 **'" 0,9
ms, 2,4 1,5 4,8 1,2
o, 2,4 l,lJ 4,9 1,5
MP 2,4 4,8

----- ----
Hsms" (ms2x O2) 4,6 (8 65,2 39,5 " 1,1 7,6 2,8 58,3 36,8 *** 0,9
ms, 2,4 1,5 4,8 1,2
0, 3,1 1,9 1,8 1,5
MP 2,8 4,8

---- --
Hsmss (msax 0a) 4,5 1,5 51,6 31,0 *" 0,8 7,2 2,6 56,5 36,1 ~, '" 1,5
ros, 2,7 1,1 4,5 !,O
0, 3,2 1,4 4,7 2,6
1o.lP 3,0 4,6

~---- ----
Hsmso (ms4. X03) 4,5 1,2 36,1 26,5 * 1,0 7,3 0,9 11,1 12,3 - 1,3
m" 3,3 1,4 7,3 1,7
0, 3,3 1,8 5,5 2,3
MP 3,3 6,4



Tabel!'! 6 rg:
Valorile heterozis obţinute la hibrizii triliniari diploÎzi şi triploizi monogermi la producţia de zahăr biologic

Btaşov Rom:>!}

Hibrizii şi parinlii I I Valoarea % Valoare.1 I % ISem"i·
ProdilCţb hctcrozlsului Scnllli- Prodl'ctia Iincrozisil!ui

hct,.ro-Jicalb 1tjha hekro- ficalb DL tfha DL
~i3 ZI;

ti ha I·.•~ tjba I "'", I 3 , 5 6 7 H , JO I Il I 12 I 13

H3L-l (HS11l51 X B) 5,3 0,6 12,1 11,3 - 0;6 7,7 1,5 24,1 19,5 , 1,2
Hsms1 ·1,5 0,8 0,1 1,6 ,..
13 (2x lTIm) 5,0 1,1 6,3 2,1 "MP 4,7 6,2

1, lI:
M------ --- --- ---
~H3L-2 (Hsms1 X Y) 5,6 0,3 5,6 5,3 - 0,6 9;1.\ 1,8 22,5 18,3 ** 1"),- ,.

HSlllSl 4,8 0,9 7,3 1,6 Z
'2).Y (1xMM) 5,8 1,1 8,7 2,1 oMP

5,3 8,0 2---- --- --- --- g.
oH3L-3 (H,m" X Bl 5,5 0,5 10,0 9,0 - 0,6 8,6 1,8 26,4 20,9 ** 1,2 "~

HsmsJi 5,0 0,8 7,.? 1,6
o
8:

B 5,0 1,1 6,3 2,1
'MP 5,0 6,8--- --- --- ---
H3L-4 (H,ms, X Y) 5,1 -0,3 0,6 8,7 0,8 10,1 9,2 - 1;2
Hsms2 5,0 0,8 7,2 1,6
Y 5,8 1,1 8,7 2,1
MP 5,1 --- --- 7,9 --- ------
H3L-5 (Hsms3 X C) 5,1 1,2 27,0 22,2 ,

1,1 \ 8,0 1,1 15,9 13,7 •

I
0,9

Hsmsa 3,9 1,5 6,9 1,2
C 4,6 1,9 7,0 1,5
MP 4,2 6,9

~

!
-m

I
~

fi
t'
~

;
~

I

13

Tabelul 6 (continuare)

Il I 12\ 9 I 1037
1

3
1

1
1

5 1 6
1

2, , ,

H3L-6 (Hsms:J XY) 5,6 1,2 26,3 21,4 • 1,1 8,7 0,8 10,1 9,2 • 0,8
Hsins3

3,9 1,5 6,9 1,1
Y 1,9 1,9 8,9 1,5
'MP 1,1 7,9

-- --
H3L-7 (H,ms, x Ci 5,5 0,9 19,1 16,3 ~ 1,1 8,1 0,8 10,9 9,8 • 0,8
Hsms4 1,6 I.5 7,6 1,1
C 4,6 1,9 7,0 1,5
MP 4,6 7,3

---- ----
H3L-S (Hsms, X Y) 5,7 1,0 19,6 17,5 - 1,1 8,9 0,7 8,5 7,8 - 0,8

Hsms4 4,6 1,5 7,6 1,1

Y 4,9 1,9 8,9 1,5
MP 4,7 8,2

-- ----
H3L-9 (Hsms, x Ci 4,8 0,8 19,8 16,5 , 0,8 7,3 0,4 5,7 5,5 - 1,5
Hsms 5 4,4 1,1 7,1 2;0

C 3,6 1,4 6,7 2,6
MP 4,0 6,9

---- ----
H3L-10 (fIsms5 XY) 4,9 0,3 6,5 6,1 - 0,8 7,2 -0,5 ~ 1,5

Hsms5 4,5 1,1 7,2 2,0

Y 4,8 1,1 8,2 2,6
MP 4,6 7,7

------ ----
H3L-l1 (HsmsoxA) 5,0 0,2 3,5 3,4 - 1,0 8,3 0,5 6,4 6,0 - 1,3

Hsmso 4,5 1,1 7,3 1,8

A 5,1 1,8 8,4 2,3

MP 4,8 7,8

---- ----
H3L-12 (I-!sms1) XY) 5,5 0,5 9,9 9,0 - 1,0 9,5 2,0 26,6 21,0 " 1,3

Hsrns lI 4,4 1,4 7,3 1,8

Y 5,6 1,8 7,7 ' '.... , ..l

MP 5,0 7\5

Tabel!'! 6 '"'"Valorile heterozis obţinute la hibrizii triliniari diploÎzi şi triploizi monogermi la producţia de zahăr biologic

Btaşov Rom:>n

Hibrizii şi parinlii Valoarea Valoare.1
Producţb hctcrozlsului % Scnllli- Prodl'ctia hNcrozisului % Scmni-

tjha hekro- ficalb DL lfha llcllro- ficalb DL
~i3 zL;

ti ha I o7
tjba I "'", 3 5 6 H , JO Il 12 13

H3L-I (HS11ls1 xB) 5,3 0,6 12,1 11,3 0;6 7,7 1,5 24,1 19,5 , 1,2
Hsmsi ·1,5 0,8 0,1 1,6
D (2x lTIm) 5,0

,..
1, I 6,3 2,1 "MP 4,7 6,2 lI:

---- M----
~H3L-2 (Hsms1 X Y) 5,6 0,3 5,6 5,3 0,6 9;1.\ 1,8 22,5 18,3 ** 1")

HSlllSl

,- ,.
4,8 0,9 7,3 1,6 Z

Y (1xMM) 5,8 1, I 8,7
'2),

MP
2,1 o

5,3 8,0 2------- ---- g.
H3L-3 (Hsms.:JXB) 5,5 0,5 10,0 9,0 0,6 8,6 1,8 26,4 20,9 **

o
1,2 "

HsmsJi
~

5,0 0,8 7,.? 1,6
o
8:

B 5,0 1,1 6,3 2,1
MP 5,0 6,8---- ----
H3L-4 (Hsms.:JXY) 5,1 -0,3 0,6 8,7 0,8 10,1 9,2 1;2
Hsms.:J 5,0 0,8 7,2 1,6
y 5,8 1,1 8,7 2,1
MP 5,1 7,9----- ------
H3L-5 (Hsms3 X C) 5,1 1,2 27,0 22,2 1,1 \ 8,0 1, I 15,9 13,7 • 0,9
Hsmsa 3,9 1,5 6,9 1,2
C 4,6 1,9 7,0 1,5
MP 4,2 6,9

I

Tabelul 6 (continuare)

Il I 12\ 9 I 107
1

3
1

1
1

5
1

6
1

2

H3L-6 (Hsms:J XY) 5,6 1,2 26,3 21,4 • 1,1 8,7 0,8 10,1 9,2 • 0,8
Hsins3

3,9 1,5 6,9 1, I
y 1,9 1,9 8,9 1,5
MP 1,1 7,9

-- --- --
H3L-7 (Hsms 4 x C) 5,5 0,9 19,1 16,3 - 1,1 8, I 0,8 10,9 9,8 • 0,8
Hsms4 1,6 1,5 7,6 1,1
C 4,6 1,9 7,0 1,5
MP 4,6 7,3

---- -----
H3L-S (HSllS, X Y) 5,7 l,a 19,6 17,5 - 1,1 8,9 0,7 8,5 7,8 - 0,8

Hsms4 1,6 1,5 7,6 1,1

Y 4,9 1,9 8,9 U
MP 4,7 8,2

-- ----
H3L-9 (Hsms, x C) 4,8 0,8 19,8 16,5 , 0,8 7,3 0,1 5,7 5,5 - 1,5
Hsms 5 4,1 1, I 7,1 2;0

C 3,6 1,1 6,7 2,6
MP 1,0 6,9

-- ------
H3L,1O (Hsms5xY) 1,9 0,3 6,5 6,1 - 0,8 7,2 -0,5 - 1,5

Hsms5 1,5 1,1 7,2 2,0

Y 4,8 1,1 8,2 2,6
MP 4,6 7,7

-------' ------
H3L-ll (Hsmsox A) 5,0 0,2 3,5 3,1 - l,a 8,3 0,5 6,4 6,0 - 1,3

Hsmso 1,5 1,1 7,3 1,8

A 5,1 1,8 8,4 2,3

MP 4,8 7,8

---- --
H3L-12 (Hsms1)xY) 5,5 0,5 9,9 9,0 - 1,0 9,5 2,0 26,6 21,0 " 1,3

Hsrns lI 1,1 ],4 7,3 1,8

Y 5,6 1,8 7,7 ' '.... , ..l

MP 5,0 7\5
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CONCLUZII

1. Hibrizii simpli androsterili diploizi monogenni studiaţi de noi au
inregistrat valori heterozis mari (semnificative) cuprinse intre 13,6 şi 50,0%
pentru producţia de rădăcini şi valori heterozis cuprinse Între 14,1 şi 65,2%
pentru producţia de zahăr biologic.

2. Hibrizii triliniarLulonogermi au înregistratvaloriheterozis mai
mici (majoritatea nesemnificative) ca hibrizi! simpli androsterili pentru
producţia de rădăcini şi pentru producţia de zahăr biologic.

3. Valorile heterozis mari, obţinute la producţia de rădăcini şi la pro
ducţia de zahăr biologic, se datoresc faptului că aceste caractere sînt determi
nate in cea mai mare parte de interacţiunile genîcc de neaditivitate, care
favorizează manifestarea efectului heterozis la hibrizi! F"

Capadtateacombinativăspecifică a liniilor arc un rol luare în deter~

lninarea· valorii·· heterozis a hibrizilor.
4. La conţinutul În zahăr, hibrizii simpli androsterili şi hibrizi! tri

liniari au inregistrat valori mici heterozis (În majoritate nesemnificative)
cnprinse Între °şi 13,2%. Valorile heterozÎs mici ale conţinutului de zahăr la
hibrizi se datoresc faptului că acest caracter este determinat în cea mai mare
parte de interacţiunile genice de aditivitate, care nu favorizeazămanifesta
rea efectului heterozis la hibrizi.

5. Valorile heterozis obţinute la producţia de rădăcini la conţinutul

În zahăr şi producţia de zahăr a hibrizilor triliniari nu au fost influenţate

semnificativ de gradul de ploidie al hibridului.

9. Stănescu Z., Georgescu C.l\L, Ştefănescu P., Pamfil Gh
H6I'itamlitatea prodl'-c,tiei derădăcilli ,si ci COl/ţinutului de zahăr şi heterozisul la
sfecla polipZ<;idă, 1979.
Lucrări Ştiinţifice, voI. IX pag. 13-24.

10. Stă nes c tt Z., Ba d î u A.F., G e ară V" Hibri::i triploizi la sfecla dc zahăr.

Luci". ţ't. Sfeclo. de zahăr, voI. XIV p. 15-2':1, 1986.

HETEROSIS VALUES AT SINGLE ANDROSTERILE HYBRIDS AND TRILINEAR
l\lOKOGEIUI HYBIUDS OF SCGAR J3EET

Slll1lJlla ry

This pn.per presents thc hctcrosis valucs aud perccntage at ",ing1e androsterile hybrids
and trilinenr one'; farroot yic1d, sugar content anrI lJiological sugar yie!d. ..

The single anrlrosterile diploid monogerm hybrids (get lJy crossing J'lIs hn~ wlth a
non-homologous one) rcgistred high heterosis valnes between 13,5-50% at root yteld and
heteroşis values betwecn 11,1-65,2% at biologic<;l.lsugar yielci. .

Trilinear lItOnogenn diploid and triploid hybrids (get by crossing single androstcn~e
hybrids with mOllogerm diploid OI' plurigerm tetraploid familics) registere(~ smaUer heterasts
values {mostof them being non signifieant) between 1,9-14% at root Y1eld and 0-27,0%
at biological sugar yield. . .

Single alldrosterile hybrids and trilinear hybrids registered smalt heteros15 values
betwecn O-13,2 u/ o at sugar content. . ' . .

Heteras)s valucs get at roots yield,,sugarcontent and sugur Yle1d by tnlmearhybnds
Wcre not significant1y inf1uenced by thc ploidy clegree of tIte hybrid.

Tables

Resume

RECHERCHES SUR L'Hit1'EROSIS AUX HYBRlDES SIMPLES ANDROSTERILES El'
AUX HYBRIDES TRlLINEAIRES MONOGERl\lES CHEZ LA J3El'l'ERAVE SUCRlERE

L'ouvrage presente les valeurs hcterosis et Ici pourcentage heterosis aux hybrides simples
androsteriles ot aux hybrides tritineaires pour la production de racines, le contenu· en sucrc
et la production de suere biologique.

Les hybrides simples androsteriles diploidcs monogenncs ont enregistre des valeurs
hGtt1rosis grandes cbmprises entre 13,6-50% pour la production de racincs et des valeurs entre
14,1-65,2% pour la prbductionde sucre biologique.

Les hybrides trilineaires monogermes diplbides ct triploides (resultes par le croisement
des hybrides simples androstedles a·"ec les famillcs diploides monogermes ou familIes tetra-
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CONCLUZII

1. Hibrizii simpli androsterili diploizi monogenni studiaţi de noi au
inregistrat valori heterozis mari (semnificative) cuprinse intre 13,6 şi 50,0%
pentru producţia de rădăcini şi valori heterozis cuprinse Între 14,1 şi 65,2%
pentru producţia de zahăr biologic.

2. Hibrizii triliniarLulonogermi au înregistratvaloriheterozis mai
mici (majoritatea nesemnificative) ca hibrizi! simpli androsterili pentru
producţia de rădăcini şi pentru producţia de zahăr biologic.

3. Valorile heterozis mari, obţinute la producţia de rădăcini şi la pro
ducţia de zahăr biologic, se datoresc faptului că aceste caractere sînt determi
nate in cea mai mare parte de interacţiunile genîcc de neaditivitate, care
favorizează manifestarea efectului heterozis la hibrizi! F"

Capadtateacombinativăspecifică a liniilor arc un rol luare în deter~

lninarea· valorii·· heterozis a hibrizilor.
4. La conţinutul În zahăr, hibrizii simpli androsterili şi hibrizi! tri

liniari au inregistrat valori mici heterozis (În majoritate nesemnificative)
cnprinse Între °şi 13,2%. Valorile heterozÎs mici ale conţinutului de zahăr la
hibrizi se datoresc faptului că acest caracter este determinat în cea mai mare
parte de interacţiunile genice de aditivitate, care nu favorizeazămanifesta
rea efectului heterozis la hibrizi.

5. Valorile heterozis obţinute la producţia de rădăcini la conţinutul

În zahăr şi producţia de zahăr a hibrizilor triliniari nu au fost influenţate

semnificativ de gradul de ploidie al hibridului.

9. Stănescu Z., Georgescu C.l\L, Ştefănescu P., Pamfil Gh
H6I'itamlitatea prodl'-c,tiei derădăcilli ,si ci COl/ţinutului de zahăr şi heterozisul la
sfecla polipZ<;idă, 1979.
Lucrări Ştiinţifice, voI. IX pag. 13-24.

10. Stă nes c tt Z., Ba d î u A.F., G e ară V" Hibri::i triploizi la sfecla dc zahăr.

Luci". ţ't. Sfeclo. de zahăr, voI. XIV p. 15-2':1, 1986.

HETEROSIS VALUES AT SINGLE ANDROSTERILE HYBRIDS AND TRILINEAR
l\lOKOGEIUI HYBIUDS OF SCGAR J3EET

Slll1lJlla ry

This pn.per presents thc hctcrosis valucs aud perccntage at ",ing1e androsterile hybrids
and trilinenr one'; farroot yic1d, sugar content anrI lJiological sugar yie!d. ..

The single anrlrosterile diploid monogerm hybrids (get lJy crossing J'lIs hn~ wlth a
non-homologous one) rcgistred high heterosis valnes between 13,5-50% at root yteld and
heteroşis values betwecn 11,1-65,2% at biologic<;l.lsugar yielci. .

Trilinear lItOnogenn diploid and triploid hybrids (get by crossing single androstcn~e
hybrids with mOllogerm diploid OI' plurigerm tetraploid familics) registere(~ smaUer heterasts
values {mostof them being non signifieant) between 1,9-14% at root Y1eld and 0-27,0%
at biological sugar yield. . .

Single alldrosterile hybrids and trilinear hybrids registered smalt heteros15 values
betwecn O-13,2 u/ o at sugar content. . ' . .

Heteras)s valucs get at roots yield,,sugarcontent and sugur Yle1d by tnlmearhybnds
Wcre not significant1y inf1uenced by thc ploidy clegree of tIte hybrid.

Tables

Resume

RECHERCHES SUR L'Hit1'EROSIS AUX HYBRlDES SIMPLES ANDROSTERILES El'
AUX HYBRIDES TRlLINEAIRES MONOGERl\lES CHEZ LA J3El'l'ERAVE SUCRlERE

L'ouvrage presente les valeurs hcterosis et Ici pourcentage heterosis aux hybrides simples
androsteriles ot aux hybrides tritineaires pour la production de racines, le contenu· en sucrc
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ploides. plurigenllcs) out enregistrc des valeurs hHcrcisis plus· petites (la majoritc nonsignificative$) pareil aux hybrides simples androsteriles pour la prodnctioll des racines (1,9- B %)et pour la productiol1 de ,Sucre biologique (Q-27,0).
Pour le contenu cn sucre, les hybrides simples aIlrlrosthiles ct les hybrides trilineaircsont cnregistre des valeurs heterosi5 petitcs (0-13,2%).
1..C5 vaJeurs heterosis obtenue5 pour la production de racines, pour le coutenu en finereet paur Ia produetion de sucre aux hybridcs triUn€'aircs n'ont pas Cic signifieativement inf1uencccş par le degre de diploîdie du hybride.

UNTERSUCHUNGEN HINSICHTLICH DES HETEROSIS BEI DEN EINFACHEN MĂNN
LICH STEIULEN UND BEI DEN TRIUNIAREN MONOGERMEN HYBRIDEN DER

ZUCl\ERRVBEN

Zusmirmcl1fâssulIg

In der vorliegendcu Arbeit sincl die Hcterosiswerte-und Prozentsatz der einfachenmănulich sterilen Hybride und dertriliniarcn Hybride !fir den Rubenertrag, Zuckcrgehaltund biologisehen Zuckerertrag daniestcIlt.
Die eiufachcn miinn1ich·· sterilen· diploiden monogermcn Hybride (erzeugt durch die}{reuzung einer l\fs-Linie und eincr homologen O:-Typ Linie) haben hohe bedeutende HcteTosÎswerte zwischcll 13,6 und 50% fUr denRilbeIlertrag und Heterosi5werte zwischen 14,1UIld 65,2% !tir den biologischcn Zuckerertrag verzeichnet.
Die triIiniareli monogermen diploiden und triploiden Hybride (erzeugt durch die Kreuzung der einiachcn mănnIich sterilen Hybride mit mOJlogermcn diploiden Familien oderplurigermen tetraploiden Familien) verzeichnetcn ldeinere Heterosiswerte (die meisten sind un~wichtig) ais die einiachen mann1ich ştcrilen Hybride hissichtlich des Riibenertrags (1,9- 14%)uud des biologischen Zuckerertrags (0-27,0%).
Bei dem .. Zuekergehalt verwidmeten dic einfnchcn maUIJlich sterileu Hybride und dietrilil1iarenHybride kleineHeterosis,vcrte (die mei5tcll umvichtig): zwischen Q-13,2%.Die bei demRiibencrtrag,Zuckergchalt ulldZuclrerertrag cler triliniaren HybrideerhaItenell Heterosiswerte wurdcnnkht wesentlich von dem Ploidiegrad des Hybrids beein,:,fhiEt.

'

I1CCJIE,llOBAHH)l I<ACAIOlll,I1EC5I fETEP0311CA Y OBblKHOBEHHblX
AH,llPOCTEPHJIbHbIX fHBPI1,llOB 11 Y TPEXJIHHEI1HbIX O,llHOPOCTKOBbIX

tfI1BPl"LlOB CAXAPHOI1 CBEKJIbl

B pa60Te npegcTaBJleHhI .3HalleHllJI li npOll,eHT reTepo3Hca y OCi:>lIUIOBcIlHbIX aHgpocTepHJIhHhIX m6pHgoB n y TpeXJlHlleiiuhIx rJ1oplIl~OB TIa ypO)IWlO KopIieii,coll.epmaHHlo caxapaJi 00 c60py 6HOJlOrHllecKoro caxap<J.
06bmHoBeHHble, aUll.pOcrepllJlbUble; )J;HllJlOu,1:I)Jble, O,ll;HOpOCTKoBble rn6pu)l,bI . (nOJIYlIcHJlhIe npUCKpcIlţHBaIIHHo.rUlOii JIUHHIf M" C JIHIIUcii °uecoOTBcTcrneHlIoii) Hl'Ile.TJII DblCOKlIe reTCP03Hcilble 3lWlIeHIHI (3lialIHreJlhJJhle) DT 13,6 ,ll;0 50% TIO ypomaIO Kopuejj H ar 14,1,ll;0 65,2%nO c60py 6uoJlOrUQeCKOrO caxapa.
TpeXJIHHeifahle, O,ll;HOpOCTlwBble,.lJ)InJlOn,ll;Uble H TpnllJlOH,n;lJbIe TH6pH.D;bl (nOJlYlIeuHblcnpu CI(peI..LtuBaHHIf 06hIKHoBeuHhIx, aHll.pOCTepnJIbHhlx rn6pU.J:I:OB C ,ll;UTIJlOn,n;HbIMn, O.J:I:HOpOCTKOBblMU ceMh.H'M~[HJlHc<TeTpanJIOU,l.l;HhIMH... MHOfOpOCTKOBbIMH .... celllhSlMU) HMeJIH MeHblllHe reTP03J!:cHhIe 3Ha lleJJHJI(B 60JJhllIHliCTBe He3IHllIm€JIhHble) qeM 06hIKlIoBeHHhIeaH)l,poCTeplIJIhHbIern6pll.J:I:bI ilO ypomaIo KopHeii: (1,9-14%) lInoc6opy 611oJloruQeCKOro caxapa (0-27,0%).
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epUJIbllhle ru6pngbI II rpeXJHIHeiiubleTIa co.n;ep:m:<U1H10 caxapa 06hIKI10BeHpl~~c:H(!O~~JIhWUIICTBeue3H<PlHTeJIbHbIC) OT O AOrH6pm~bf IiMe.TJH Ile60JlbUfue 3H3 1leHHJI rere
13,2%. . P alo roplleii no CO,ll;ep:m:alltllO caxapa H noTIOJlytICllllbIC 31{HQCI1HSI reT(~p03HCa 1I0 Y om \. B 3H~qHTC!lbJ-!OH Mepe nap; BJllHllll1eMc60py caxapa Y TpeX.rlllHeihlbIX m6pU,u;OB He OIi:<J3alIHcb • .
crcneuunJlonguu rJI6pu.n;a.
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HIBRIZII SIMPLI DIPLOIZI SI TRIPLOJZI MONOGERMI CREAŢI

PE BAZĂ DE ANDROSTERILITATE PLASMOGENICĂ LA SFECLA
DE ZAHĂR

MARIA KOVATS, 1. GHERl\IAN,
A. DAN, D. RADA

În lucrare sînt prezentate rezultatele obţinute de hibrizii
~imp1i fertili diploizi şi triploizi JIlOnogenni şi de liniile ms În
comparaţie cu martorul (soiul poliploid monogerm Braşov 519)
la producţia de rădăcini, conţinutul Înzaharoză şi.produclia de
zahăr alb.

1\;Iajoritatea liniilor androsterile diploide monogerme stu
diate au rcoJizat proc1-ucţii de rădăcini şi de zahăr alb sub nivelul
martorului.

Bibrizii simpli diploizi motlQgcrmi feriili au realizat pro·
ducţii de didăcini şi de zahăr alb şi conţinutul în zaharoză apro
piate de nivelul martorului. Polenizatorii diploizi monogermi nu
<lU reuşit săinfluenţete prea mult aceste caractere ale hibrizilor.

Hibrizii simpli triploizi fertiliau realizat producţii de
rrtc1ăcil1i apropiate de nÎ';telul martorului, superioare celor l-eali
zate de hibrizii diploizi (cu diferenţe neasigurate statistic).

Polenizaiorul tetraploid plurigenn zaharat a ridicat conţi

nutul in zaharoză al hibrizilor triploizi, determinînd n~tfe1 o
creştere substanţială a producţiei de zah~ir alb al acestora compa
rati'T cu hibrizii diploizi, depăşil:cl şi soh]l Braşo"r j 19 cu sporuri
cuprinse Între 2,7 şi 17,8%. I

Hibrizii sin1pli iertili nu reuşesc s!~ realizeze producţii

mari de rădăcini şi de: zahăr alb din cauza nivelului SCăZ\lt alpro
ducţiei de rădrlCini şi al conţinuhilui in zahawză a liniilor ms

. lllamă; de aceea se impune imbunrltrtţirea calităţii acestorn.

. După descoperirea de către O w e n a liniilor O la sfecla de zahăr, au
inceput cercetările pentru crearea de hibrizi de sfeclă de zahăr pe bază de an
drosterilitate.

În ultimele două decenii s-au obţinut succese importante pe plan mon
dial in crearea de soiuri şi hibrizi de sfeclă de zahăr pe bază de androsterili
tate plasmogellicrt, l11ajoritateasoiurilor noi de sfeclă de zahăr cultivate în
prezent fiind create pc această bază.

La noi în ţar~L astfel ele cercetări au început nlai' tîrziu [1] şi s-au creat
o serie de hibrizi simpli diploizi şi triploizi obţinuţi prin încrucişarea liniei
rns cu Ul) polenizator diploid sau tetraploid monogerrn sau plurigerrn [2].
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Producţiile de rădăciiIisi de 1 ~ Ib, za Iar il .. ale liniilor androsterilc diploide monogerme

RPM 519 JLl 100 O 16,3 -4,3 100 °
L ms 44 28,5 91,7 -2,5 16,2 3,9 91,4 _0,4

Lms 45 24,5 79,1 -6,0 15,8 3,3 75,9 -1,0

Lms 46 31,0 99,7 -0,1 16,7 4,4 103,0 0,1

Lms 5'1 31.2 100,5 0,1 16,9 4,3 100 °
Lms 56 26,3 8;,7 -4,8 14,6 3,2 74,6 -1,1

Lmş58 26,3 84,7 =4,8 15,9 3,6 83,0 -0,7

Lms59 29,8 96,0 -1,3 16,5 4,2 98,9 -0,1

Lms 61 32,0 103, t 0,9 16..] 1,5 104,0 0,2

Lms 62 27.7 89,3 -3,4 16,6 4,0 92,2 =0,3

Lms 63 22,4 71,9 -8,7 15,5 3,0 69,4 -1,3

Lms66 28,0 90,1 3,1 16,0 3,8 88,7 -0,5

Lms 67 27,4 88,2 -3,7 16,4 3,8 88,7 -0,5

PrcidţlGţiadc fădăcini Digcs- pfilducţin dezal15r alb

Va6anta I"lo' ,,1 <1ilo-

tibiJi-

I""'tiV'1tlh.. I;""mi- t'ltpa dUc- I"mni_
1\ . rcali! ficaţia oS t!ha renta iieaţia

RPM 519 34,1 100 O

L ~s 10

15,8 ;,; 100 °2;,9 73,2 ~0,2 voo 15,0 3,0 69,1 -1,4 000

L ~ns Il 29,!J 87,8 ~4,2 15,6 3,8 86,5
L ms 13

-0,6

29.3 86,0 ~4,S 15,4 3,8 86,5
.L tuS 20

-0,6

29,5 86,4 -4,6 15,0 3,6 83,2 -0,8
L ms21 20,5 77,8 -7,6 00 15,0 3,3 75,5

L ros 25

-1,1

32,5 95,3 ~ 1,6 14,3 3,7 84,~1 -0,7

L ms 26 29,8 87,6 ,-4,3 14,9 3,7 84,3 -0,7

.L Ins 37 21,5 63,1 -12,6 000 15,0

L m 5 41

2,7 60,5 - 1,7 000

28,0 82,1 -6,1 14,7 3,4 77,3 -1,0

DL 5% .(,9

DL 1% 6,6
0,7

DL 0,1% 8,8
1,0
1,3

1,4
1,.
2,5

Tabelul 1

8,8
11,8
1.'\,8

DL5%
PL 1%
DLO.t%

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Din cele 21 linii androsterile diploide monogerme luate în studiu (tabe
lul 1) numai 2 linii au producţii de rădăcini mai mari ca martorul (L 1IIs-
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şi L 1IIS 54), celelalte 19 linii realizind producţiide rădăcini cu 0,1-12,6 tfha
mai mici decît rnartorul.

Majoritatea liniilor "'s studiate se situează sub nivelul martorului şi
la conţinutul in zaharoză, numai 4 linii (L ms-46, L ms 54, L ms-62, L ms- 67)
depăşesc soiul Braşov 519 eu 0,1-0,6'S.

Producţia de zahăr alb a majorităţii liniilor ms s-a situat sub nivelul
martor'ului, 7 linii realizînd diferenţenegative semnificative, 3 liniiau reuşit
să se situeze' la nivelul martorului (L ms-Il, L ms-13, L Ji1s'C54).

Majoritatea hibrizilor simpli diploizi fertili studiaţi realizează produc
ţii de rădăcini mai mici decît martorul (10 hibrizi din cei 15 studiaţi inregis
trează diferenţe negative semnificative faţă de martor). Un singur hibrid se
situeaz" la nivelul martorului la producţia de rădăcini (Hs ms-26 xD), care
depăşeşte martorul cu 3,89 tfha.

Din cei 15 hibrizi diploiai 14 depăşesc soiul Stupini la producţia de
rădăcini (8 hibrizi realizează sporuri semnificative).

La conţinutul in zaharoză, 2 hibrizi simpli fertili depăşesc soiul Braşov
519 Hs (ms63 X D) şi HS(11ls 46 X A,), ceilalţi hibrizi au inregistrat valori
sub niveluLmartorului şi 11 hibrizi depăşesc soiul Stupini la conţinutulin
zaharozrt.

REZULTATE OBŢINUTE

Ca mat~rial iniţial s-au utilizat 21.liniiandro~teriletriploidemono
germe aflate in BC" trei polenizatori diploizi monogermi, un polenizator
tetraploid plurigerm şi hibrizii simpli diploizi şi triploizi fertili obţinuţi prin
încrucişarea liniilor fiS cu poleni~atoriL

Liniile şi hibrizii au fost studiaţi la S.c.p .C.S.Z Braşov comparativ
cu martorul (soiul poliploid monogerm Braşov 519) in culturi comparative
aşezate in grilaj balansat de tipul 25 X 3, suprafaţa recoltabilă a parcelei a
fost de 10 m 2 • Lucr,,,ile de pregătire a terenului, fertilizare şi intreţinere in
cîmpul experimental s-au efectuat conform tehnologiei sfeclei de zahăr.

La recoltare s-a determinat producţia de rădăcini, conţinutul în zaha
roză, conţinutul in zahăr alb, producţia de zahăr biologic şi producţia de
zahăr alb. Datele experimentale au fost prelucrate prin analiza varianţei.

în această lucrare ne propunelU să stabiliul comportarea hibrizilor sim
pli diploizi şi triploizi monogermi, comparativ cU liniilc ms diploide mono-
genne şi cu martorul (soiul Braşov 519), '

5_ .2U
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Producţiile de rădăciiIisi de 1 ~ Ib, za Iar il .. ale liniilor androsterilc diploide monogerme
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L ms 44 28,5 91,7 -2,5 16,2 3,9 91,4 _0,4

Lms 45 24,5 79,1 -6,0 15,8 3,3 75,9 -1,0
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Lms 56 26,3 8;,7 -4,8 14,6 3,2 74,6 -1,1
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PrcidţlGţiadc fădăcini Digcs- pfilducţin dezal15r alb

Va6anta I"lot ,,1 <1ilo-

tibiJi-

I""'tiV'1tlh.. I;""mi- t'ltpa dUc- I"mni_
1\ . rcali! ficaţia oS t!ha renta iieaţia
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-1,1
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L m 5 41

2,7 60,5 - 1,7 000

28,0 82,1 -6,1 14,7 3,4 77,3 -1,0

DL 5% .(,9

DL 1% 6,6
0,7

DL 0,1% 8,8
1,0
1,3

1,4
1,.
2,5

Tabelul 1

8,8
11,8
1.'\,8

DL5%
PL 1%
DLO.t%

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
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lul 1) numai 2 linii au producţii de rădăcini mai mari ca martorul (L 1IIs-

61
şi L 1IIS 54), celelalte 19 linii realizind producţiide rădăcini cu 0,1-12,6 tfha
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Majoritatea hibrizilor simpli diploizi fertili studiaţi realizează produc
ţii de rădăcini mai mici decît martorul (10 hibrizi din cei 15 studiaţi inregis
trează diferenţe negative semnificative faţă de martor). Un singur hibrid se
situeaz" la nivelul martorului la producţia de rădăcini (Hs ms-26 xD), care
depăşeşte martorul cu 3,89 tfha.

Din cei 15 hibrizi diploiai 14 depăşesc soiul Stupini la producţia de
rădăcini (8 hibrizi realizează sporuri semnificative).

La conţinutul in zaharoză, 2 hibrizi simpli fertili depăşesc soiul Braşov
519 Hs (ms63 X D) şi HS(11ls 46 X A,), ceilalţi hibrizi au inregistrat valori
sub niveluLmartorului şi 11 hibrizi depăşesc soiul Stupini la conţinutulin
zaharozrt.

REZULTATE OBŢINUTE

Ca mat~rial iniţial s-au utilizat 21.liniiandro~teriletriploidemono
germe aflate in BC" trei polenizatori diploizi monogermi, un polenizator
tetraploid plurigerm şi hibrizii simpli diploizi şi triploizi fertili obţinuţi prin
încrucişarea liniilor fiS cu poleni~atoriL

Liniile şi hibrizii au fost studiaţi la S.c.p .C.S.Z Braşov comparativ
cu martorul (soiul poliploid monogerm Braşov 519) in culturi comparative
aşezate in grilaj balansat de tipul 25 X 3, suprafaţa recoltabilă a parcelei a
fost de 10 m 2 • Lucr,,,ile de pregătire a terenului, fertilizare şi intreţinere in
cîmpul experimental s-au efectuat conform tehnologiei sfeclei de zahăr.

La recoltare s-a determinat producţia de rădăcini, conţinutul în zaha
roză, conţinutul in zahăr alb, producţia de zahăr biologic şi producţia de
zahăr alb. Datele experimentale au fost prelucrate prin analiza varianţei.

în această lucrare ne propunelU să stabiliul comportarea hibrizilor sim
pli diploizi şi triploizi monogermi, comparativ cU liniilc ms diploide mono-
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Tabelul 3

Producţia de rădăcini, conţinutul. in zahăr.şi producţia de zahăr alb a hibrizilor
simpli triploizi mODogermi

0,8
},1
15

5,2
7,0
9,:3

5,6
7,5

10;0

46,2 100 O 15,2 IOD 5,5 100 O
29,4 63,2 -16,8 000 15,8 103,9 3,7 68,2 -1,8
33,0 71,4 -13,2 15,6 102,6 4,1 74,2 -1,4

7,'
}0,4
13,8

10
PL 1%
DL 0,1%

DL 5%
1%

0,1%

DL 5 /0
DL 1%
DLO;I%

RPlvI 519
STUPINI

Hs 3 X (ms37 X ZZ)

Producţia de riidll.cini Digestia Producţia [le <:ahăr alb

Varianta I . Idll,- Isero.l- 1"10",,t/ha relattv{l renla 'S II dlf,- Isero.!-
ficaţia tjha relativă renţa Iicaţia

RPM-519 44,6 100 O 15,1 100 5,1 100 O
STUPINI 31,8 71,4 ~ 12,8 000 13,6 88,3 3,3 65,1 -1,8 000

HS 3 X (ms14 X ZZ) 44,6 iOD O 16,4 106,5 7,0 117,6 0.9 •
HS 3x (msI7xZZ) 43,9 98,5 - 0,7 15,7 101,9 5,6 110,3 0,5
HS 3X (ms24xZZ) 41,5 93,1 - 2,7 16,5 107,1 5,7 111,2 0,6
HS 3x(ms4IxZZ) 39,2 87,8 - 5,1 16,9 109,7 5,5 106,9 0,-4
HS 3x(msllxZZ) 42,1 94,3 - 2;5 17,0 110,1 5,9 115,5 0,8
HS 3x (ms42xZZ) 11,1 92,2 - 3,5 16,2 105,2 5,4 105,5 0,5
HS 3 X (ms63 X ZZ) 37,6 81,3 - 7 ,O o 17,2 111,7 5,3 105,0 0,2
HS 3x(ms26xZZ) 36,8 82,5 - 7,8 00 16,0 103,9 4.8 93,3 -0,3
HSJ X (ms59xZZ) 11,1 92,0 - 3,5 16,1 104,5 5,4 105,5 0,3

PL 50

RPM 519 43,3 100 O - 16,2 100 5,6 100 O
STUPINI 32,7 75,5 ~ 10,6 000 15,1 95,0 1,1 72,0 -1,5 000

Hs 3x (m545xZZ) 41,0 94,5 - 2,3 17,0 101,9 5,8 102,7 0,2
Jifs 3 X (ms58 X ZZ) 41,7 96,3 - 1,6 16,4 101,2 5,7 100,6 0,1
Hs 3x (msI5xZZ) 41,8 96,5 - 1,5 17,1 105,5 5,9 105.0 0,3
Hs 3 X (msl3 X ZZ) 43,6 100,5 0,3 17,4 107,1 6,3 111,0 0,7
Hs 3x(msI6xZZ) 43,5 100,4 O~2 16,8 103,7 6,0 106,5 0,-4
Hs 3x(msI8xZZ) 43,3 100 O 17,0 104,9 6,1 107,7 0,5
Hs 3 X (ms46 X ZZ) 40,8 94,1 - 2,5 17,4 107,4 5,9 105,0 0,3
Hs 3x(msI2xZZ} 46,3 106,8 3,0 17,2 106,1 6,6 117,8 1,0 *
Hs 3 X (ms67 X ZZ) 42,0 96,9 - 1,3 16,8 103,7 5,9 105,0 0,3
Hs 3x(ms25xZZ) 39,4 90,8 - 3,9 15)8 97,5 5,0 88,8 -0,6
Hs 3x (ms22xZZ) 39,4 91,0 - 3,9 16,9 104,3 5,6 100,0 O
Hs 3 X (msl9x ZZ) 38,7 89,2 - 4,6 16,9 104,3 5,4 96,6 -0,2

"

Tabelul 2

Productia de rădăcini, conţinutul in zahăr şi producţia de zahăr alba

, hibrizilorsimpli diploid monogcrmi

Productia de zahăr alb a majorităţii hibrizilor diploizi este mai mică
ca a martoruiui (9 hibrizi au inregistrat cliferenţe negative semnificative faţă
de mart(jr). Ca şiin cazul IJTod~cţiei de ră~1cini hi~ridul Hs(,,:s -:- 26.~ P)
se situ~ază la uivelul martorulUI la producţIa de zahar alb. ToţI cel 15 hIbriZI
simpli diploizidepăşescsOÎl;l Stu'piui la producţia ~e ~a~ăr alb, d.int~e car~
8 hibrizi cu diferenţe semmhcatlve .. Ma];:>rJtatea ~;brlZl1~r "sl~rh trlrlOIZI
monog~rmi studiaţi (tabelul 3) reahzeaza producţll.de rad.a91111. la mvelul
martorului (4 hibrizi inregistrează diferenţe negative semmhcatJve faţă de
martor),

PL 5% 5,2 0,7

PL t ~i,) 7,0 1,Z

DL 0,1% 9,3 1,3

RPM 519 44,6 iOa o 15,4 5.1 IOD o

STUPINI 31,8 71., ~ 12,8 13,6 3,4 65,1 ~1,7

Hs ms45 x A ·.1 35;5 79,5 ':""9,1 15,1 4,2 81,8 -0,9

Hs ms66 x A 2 37,4 83,8 ..",,;7,2 15,0 4,4 85,7 -0,7

71.6 -::- 12,7 1-1.6 3,8 74,3 -1,3
.-

Hs ms4.5xA 2 11,9

DL 5% 5,6 0,8

1% 7,5 1,1

0,1% 10,0 1,5

Prodilcţin de rădăcini Producţia de zabl\.r ..Ip

loo""v',1

Digci;tia I . Idlf,- I"ro.i-Varianta difc- I"ro.l- oS
tilla rulatlvă rcnţaficaţiat!ha renta ficaţia

RPM 519 42,0 100 O 15,3 5,1 100 O

STUPINI 32,2 76,6 ~9,8
000 14,5 3,7 71,3 -1,1

Hs (ms 46XO) 36,0 R5,7 ~6,O
o 14,4 ":1,2 81,0 -0,9 o

Hs (ms 37xO) 33,5 79,6 ~8,5 00 14,7 3,9 76,6 -1,2

Hs (ros 63x O) 36,3 86,.1 -5,6 o 15,5 4,5 87,6 -0,6

Hs (ms 62xO) 36,1 85,9 -5,9 o 14,9 4,3 84,0 -0,8

lis (ms 26xO) 43,6 103,8 1,6 15,0 5,3 102,4 0,2

Hs (ros 66xO) "l0,2 95,7 -1,7 13,9 4,3 84,0 ':""0,8 o

Hs (ms 59xO) 37,5 89,4 -4,4 14,4 4,3 84,0 -0,8 o

Hs (ms 41xO) 39,4 93,8 -2,6 14,9 4,7 90,6 -0,1

Hs(fus37xAl) 38,0 90,1 _1,0 14,9 1,6 89,1 -0,5

Hs (ms 46xA 1) 39,6 94,4 .:....2,3 15,7 5,0 %,6 -0,1

Hs (ms 62X A 1) 36,2 86,1 -5,8. o 14,1 4,3 84.0 -0,8 o

Hs (ms66xA I) 40.9 97,0 -1.0 15,0 4.8 9·1,0 -0,3
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Tabelul 3

Producţia de rădăcini, conţinutul. in zahăr.şi producţia de zahăr alb a hibrizilor
simpli triploizi mODogermi

0,8
},1
15

5,2
7,0
9,:3

5,6
7,5

10;0

46,2 100 O 15,2 IOD 5,5 100 O
29,4 63,2 -16,8 000 15,8 103,9 3,7 68,2 -1,8
33,0 71,4 -13,2 15,6 102,6 4,1 74,2 -1,4

7,'
}0,4
13,8

10
PL 1%
DL 0,1%

DL 5%
1%

0,1%

DL 5 /0
DL 1%
DLO;I%

RPlvI 519
STUPINI

Hs 3 X (ms37 X ZZ)

Producţia de riidll.cini Digestia Producţia [le <:ahăr alb

Varianta I . Idll,- Isero.l- 1"10",,t/ha relattv{l renla 'S II dlf,- Isero.!-
ficaţia tjha relativă renţa Iicaţia

RPM-519 44,6 100 O 15,1 100 5,1 100 O
STUPINI 31,8 71,4 ~ 12,8 000 13,6 88,3 3,3 65,1 -1,8 000

HS 3 X (ms14 X ZZ) 44,6 iOD O 16,4 106,5 7,0 117,6 0.9 •
HS 3x (msI7xZZ) 43,9 98,5 - 0,7 15,7 101,9 5,6 110,3 0,5
HS 3X (ms24xZZ) 41,5 93,1 - 2,7 16,5 107,1 5,7 111,2 0,6
HS 3x(ms4IxZZ) 39,2 87,8 - 5,1 16,9 109,7 5,5 106,9 0,-4
HS 3x(msllxZZ) 42,1 94,3 - 2;5 17,0 110,1 5,9 115,5 0,8
HS 3x (ms42xZZ) 11,1 92,2 - 3,5 16,2 105,2 5,4 105,5 0,5
HS 3 X (ms63 X ZZ) 37,6 81,3 - 7 ,O o 17,2 111,7 5,3 105,0 0,2
HS 3x(ms26xZZ) 36,8 82,5 - 7,8 00 16,0 103,9 4.8 93,3 -0,3
HSJ X (ms59xZZ) 11,1 92,0 - 3,5 16,1 104,5 5,4 105,5 0,3

PL 50

RPM 519 43,3 100 O - 16,2 100 5,6 100 O
STUPINI 32,7 75,5 ~ 10,6 000 15,1 95,0 1,1 72,0 -1,5 000

Hs 3x (m545xZZ) 41,0 94,5 - 2,3 17,0 101,9 5,8 102,7 0,2
Jifs 3 X (ms58 X ZZ) 41,7 96,3 - 1,6 16,4 101,2 5,7 100,6 0,1
Hs 3x (msI5xZZ) 41,8 96,5 - 1,5 17,1 105,5 5,9 105.0 0,3
Hs 3 X (msl3 X ZZ) 43,6 100,5 0,3 17,4 107,1 6,3 111,0 0,7
Hs 3x(msI6xZZ) 43,5 100,4 O~2 16,8 103,7 6,0 106,5 0,-4
Hs 3x(msI8xZZ) 43,3 100 O 17,0 104,9 6,1 107,7 0,5
Hs 3 X (ms46 X ZZ) 40,8 94,1 - 2,5 17,4 107,4 5,9 105,0 0,3
Hs 3x(msI2xZZ} 46,3 106,8 3,0 17,2 106,1 6,6 117,8 1,0 *
Hs 3 X (ms67 X ZZ) 42,0 96,9 - 1,3 16,8 103,7 5,9 105,0 0,3
Hs 3x(ms25xZZ) 39,4 90,8 - 3,9 15)8 97,5 5,0 88,8 -0,6
Hs 3x (ms22xZZ) 39,4 91,0 - 3,9 16,9 104,3 5,6 100,0 O
Hs 3 X (msl9x ZZ) 38,7 89,2 - 4,6 16,9 104,3 5,4 96,6 -0,2

"

Tabelul 2

Productia de rădăcini, conţinutul in zahăr şi producţia de zahăr alba

, hibrizilorsimpli diploid monogcrmi

Productia de zahăr alb a majorităţii hibrizilor diploizi este mai mică
ca a martoruiui (9 hibrizi au inregistrat cliferenţe negative semnificative faţă
de mart(jr). Ca şiin cazul IJTod~cţiei de ră~1cini hi~ridul Hs(,,:s -:- 26.~ P)
se situ~ază la uivelul martorulUI la producţIa de zahar alb. ToţI cel 15 hIbriZI
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martor),

PL 5% 5,2 0,7
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o 14,4 ":1,2 81,0 -0,9 o

Hs (ms 37xO) 33,5 79,6 ~8,5 00 14,7 3,9 76,6 -1,2

Hs (ros 63x O) 36,3 86,.1 -5,6 o 15,5 4,5 87,6 -0,6

Hs (ms 62xO) 36,1 85,9 -5,9 o 14,9 4,3 84,0 -0,8

lis (ms 26xO) 43,6 103,8 1,6 15,0 5,3 102,4 0,2

Hs (ros 66xO) "l0,2 95,7 -1,7 13,9 4,3 84,0 ':""0,8 o

Hs (ms 59xO) 37,5 89,4 -4,4 14,4 4,3 84,0 -0,8 o

Hs (ms 41xO) 39,4 93,8 -2,6 14,9 4,7 90,6 -0,1

Hs(fus37xAl) 38,0 90,1 _1,0 14,9 1,6 89,1 -0,5

Hs (ms 46xA 1) 39,6 94,4 .:....2,3 15,7 5,0 %,6 -0,1
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S111l!11ltl1"Y

BIBLIOGRAFIE

SINGLE DIPLOID AND TlUPLOID MONOGERM HYBRIDS BASED ON PLASMOGENIC
ANDROSl'ElUUl'Y Al' SUGAR BEET

. 4 .. Hibrhii si:n~lf ~iploizişitriploiz!ferti1in,:, renşesc să realizeze
prod?~ţll m"ar: de .ra?acml ~I de z~"r alb dm canza mvelului scăzut al pro
ducţIeI de radaCInI ŞI a conţInutulUI-În zaharoză a liniilor 1tLSmamrt; de aceea
se impune îmbunătăţirea calitrtţilor acestora.

Hootand whitc sugar yieldsofalidrosterile diplQld mOIlogenn lines

Roat yic1d,sug;Lr conterit and white sugar yiclel of singlc diplold lllQl1ogermhy
brids

Hoot yieId, sl1garconteJ1taridwhitcsl~garyicldof sillgle tripIoid mOIlogerm
11ybrids

Tal;le 1

Table 2

Table 3

. In this papCI" .are presclltcd ~hc rcsults obtained by single diploid and triploid mOllogerm
hybnds and by' JIlshncscomparatvrcly to thc control (polyploid monogenncultivar.:-" Braşov
519) at root ylcld, s;:lccharosecolltent and whitc sllgar yieId.

. Thc majority of thc androstcrilc dipIoi:d lllonogerm lines mider stuuy gave root aud
wh,te sugar ywlds under the Control lcvcl.

T~le ,~~ngle diploid mon.ogerm hybrids gavc root and whitc sugar yiclds c10sed to control
Jeve1. DlplOld mOJlogcrm polhnatiOTJlinesdidu't succccd to influence thcsc hybrids characters
too much.

Thc. sin.?lc trip.loîd hybrids. g?,vc f?otyicIds closed to thc control Ie-rel, superior to
tl1Cs.c0r, (hpl~nd hybnds (non stahsbca.l dlffcrences). The tetraploid plurigerm saccharifyicd
pO]~lnahol1 lm.e kr:lled sacc~arosc contcnt of ,triploid l.lybriels determining the increaseof
'\'~lItc sugar yIC'ld, In companson wîth diploid hylJrids, excecding Draşoy~519 cultivar too,
wlth a gro\vth of2,7-17,8%.

The single .hylJrids el i?n 't succeed-to p'erform bigh yield of mot and1vhitesugar because
of tlIe smalllc'/e1 of Toot ylCltl and of sacc1:iarose cont{lut of motlIcr hnes 1JlS; therefore it is
neccssary to impro"lc thcir quality;

1. Stănescu Z., Bârsan !\Iaria., l{ovat:; Maria, Aspecfep}'ivindalld1'O~
sterilitatea la sfecla de. ;}alJăr.

Analele LC.C.S., voI. 11, p. 11-16, 197 .

2. St.ănescu Z., Budiu A.F., Genril V., Hibrizi il'iploi::i la sfecla dc·zaJu'ir.
LucI". şt. Sfecla dc zahăr, I.C.P.C.LS.Z.S.D. Fundulca voI. XIV p. 15~24"
1986. • , ,

"

1. Majoritatea liniilorandrosterile diploide monogerme stndiate au
realiz,at producţii de rădăcini, conţinutul în zaharoză şi producţiide zahăr alb
sub nivelul soiulni Braşov ~ 19.

2 . Hibriziisimpli diploizi fertili au realizat producţii de rădăcini şi
de zahăr alb, precum şi conţinuturi în zaharoză apropiate de nivelul marto
rului. Polenizatorii diploizi monogenni nu reuşesc să inflnenţeze prea mult
aceste caractere ale hibrizilor.

3, Hibrizii simpli triploizi fertili au realizat producţiide răd;iciI)l apro
piatedeniyelulmartorului, superioare c~lor realizate de hibrizii diploizi (cu
diferenţ; nea.signrate statistic).

~olenizatorul tetrapl()ili plurigerm zaharat a riliicat mtllt conţiI)utul
în zaharoză al hibrizilor triploizi, determinind astfel o creştere substanţială
a producţiei de zahăr alb al acestora comparativ cu hibrizii simpli diploizi,
depăşind soiul Braşov 519 cu sporuri cuprinse intre 2,7 şi 17,8%.

Din cei 22 hibrizi simpli triploizi studiaţi 20 hibrizi depăşesc soiul Stu
pini la producţia de rădăcini cu diferenţe semnificative.

La conţinutul în zaharoz" 21 hibrizi depăşesc soiul Braşov 5 19 cu spo
ruri cuprinse între 1,9% şi 11.7%. soiul Stupini fiind, de asemenea, depăşit

de 21 hibrizi din cei 22 hibrizi studiaţi.

Conţinutul ridicat in zaharoză al.hibrizilor simpli triploizi comparativ
cu liniile ms şi hibrizii simpli diploizi se datoreşte polenizatorului tetraploid
plurigennzaharat, care a transmis bine acest caracter la hibrizL

La producţia de zahăr alb 19 hibrizi triploizi dep'lşesc soiul Braşov
519 cu sporuri cuprinse intre 2,5 şi 17,8%, 2 hibrizi au inregistrat sporuri
semnificative Hs(ms 17x Y)depăşind martorul cu 17,6%, iar hibridul
Hs{ms 12 X X) realizeazăun spor 4e 17,8%). Toţi cei 22 hibrizi triploizi îne
cercaţi depăşesc soiul Stupini cu :diferenţe semnificative la producţia de
zahăr al1:>. " '

Din datele prczentateîri tabelele [-3 rezultă că polenizaţoriidiploizi
lllonogermi, nu reuşesc săînlbunătăţească·.preamult.,producţia de. rădăcinii
conţiI)utul în zaharoză şi proliucţi", de z;iMr alb a hibrizilor simplidiploizi
fertilL , ' • ' : '

Polenizatorul tetraploicl plurigerm ~aharat a ridicat conţinutul în zaha
I()z;i <\1 hibrizilor triploizi, determinînd astfel o creştere substanţială a pro_
ducţiei de zahăr alb a hibrizilor triploizi comparativ cu hibrizii diploizi.

Datorită nivelului scăzut al producţieide rădăcini şi al conţinntului în
zaharoză a liniilor androsterile, hibrizii $impli diploizi obţinuţi prin încru
cişarea lor directă cu polenizatori yaloroşi nn reuşesc să depăşească nivelu
rile de producţie ale soiului II)artor,; de aceea se impune îmbunătăţireacali-
tăţilor de producţie a liniilorms., ,,' .
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LES HYBRIDES SIMPLES DIPLOIDES ET TRIPLOIDES MONOGERMES AYA.."!T A
LA BASE L'ANDROSTERILIT)! PLASMA.. GENIQUE CHEZ LA BETTERA"E SUCIUERE

Risumi

L'ouvrage presente les resultats obtcntls par les hybrides sitnples fertiles diploidcs ct
triploides mOllogerrnes et par les lignccs ms eu comparaison avec le ternoin (la varietc poly
ploide mOllogerme - Braşov 519},â )aproduction de racines, au contenu eu saccharose et
a la productian de silere blanc.

La majorite des lignecs androst6rile."i diploides monogermesetudices a daune des pro
ductions de racillcs ct de sucrcblanc 50US le niveall dtitemoin.

Les hybrides simples diploidestnonogermes fcrtnes ant realisedes productions de 1'a
dues et de lmcre blaJlc etun contcnu CIi saccharose prachesdu Jliveau du temoin;Lespoleni
sateursdiplaidc.<; monogermesn'ont pas influcncebeallcoup ces caracteresdes hybrides.

Les hybrides simples· tdploirles· fcrtilcs· ont don1l6 des prodtictions du racines proches
du niveau du tcmoin, superieures il celles donnecs par les hybrides diploides.

Le polenisateur tetraploide plurigcrme saccharutc a eleve le contenu en.saccharosc
aux hybrides triploides determinant ainsi unc crQissancc de la production de sucrc blanc en
comparaison avec les hybridcs diploides d6pa..s.;;ant aussi lavariet6 Bra~o·,,-519 avec des gains
cornpds e l1tre 2,7~.17,8%

Les hybrielcs simples Iertiles nepeuvent pas fcali8e:r des productioos grandes de racines
et de sucre blanc a cause du niveau bas de la productioll de racine et du contclltt eu saccharose
de lignees ms mere; cela demande l'amelioration de leur qualite.

ElNFACHE DIPLOIDE UND TRIPLOlDE MONOGERME HYlJlUDE AUF PLASMO
GENETlSCHE Mi\NNLlCHSTEIULE BASlS BEl DEN ZUCKERRlJBEN

Zusa-l1HncJlfassung

Die vor'licgende Arbeit stcIlt__die Ergebnissc dar, dic dic ciuf achen fcrtilelldiploidell
nnd triploiden· manogenncn ... Hybride nnd .cJie ·1nS - .. Linien. irn. Vergleich zur. Kontrollsorte
(die poliploide rnonogcrme SaTte Braşov..,519) _beim Rlibenertrag, Saccharoscgehaltund bei
der 'YeiB:zuckerproduktion erzielten.

Bei den .. meisten·· mannlich .sterileu. diploiden J:llOllogermen .. Linien, ·die studiert wurclen,
wllr'denRiiben~und.'VeiBzl1ckerertrăgeverzei?hnet,dicunter den Kontralhverten Iagon.

Dic einfachen diploide monogermen fertilen Hybride verzeichneten Riihen-und \VeiBzu~

ckerertrage uud einen Saccharoscgehalt, dic sich den KontrolIwertcn nâherten. Die diploiden
monogermcn Bestăuber lwnnten diesc Hybridemer1rmale nicht schr stark beeinfluBell.

Die einfachen triploiden fertilen Hybridc erzielten Riibenertrăge, die· sich clcn Kontrol
llwertell năherten und die graDer als die der diploiden Hybridc (mit .statystisch nicht gcsi
chertenUnterschieden) sinel.

Der tctraploide plurigenl1.c Be..'ittlubcr hat den Saccharoscgehalt cler triploiden Hybride
erhaht,wasimVergIeich zu dcn diploidcn Hybridenzucinerwesent1ichen Erhohung der
WeiBzllckcrproduktionfiihrte, dieauch die Sorte Braşov-519 mit einem Zuwachs von 2,7
17;8% ··1iberschreitet~

Dieeii1.fachen fertilen Hybride konntcn nicht graDe Riiben-und \YeiBzuckerertrage
erzielenwegeudes kleinenRiibellertrags und Saccharosegehaltes cler m..-Mutterformen, wQbci
ihre Ql1aIWits~'ierbesserungerforderlich ist.

05bIKHOBEHHbIE, O,II,HOPOCTl,OBbIE ,II,11I1Jl0I1,II,HbIE 11 TPI1I1JlOI1,II,HbIE
fl15PI1,II,bl C03,II,AHHbIE HA OCHOBE I1JlAC~IOfEHWIECKOtI AH,II,POCTEPI1TEJlb..

HOCTfl Y CAXAPHO~l C5EKJlbi

Pes,'ONe

B pa60Te npHBo;:J;51TCJI J1o.'1y~eIlHble PC3~t;.rihŢClTbl D tDfl311 t O.G:bIKBOnNlIIbIMH, ypomaii
HblllUI, AlIflJIOUAllQlMU II TpHnJlOHJnlblllU! O)1HOPOCTl\OE.bI1llH rH6pHI~al\1H II C JllIHH511\1II 1IIS B

cpaBHeHlIH C KOliTPOJ1CM (nommJIOlI)J;Hblii OJl,HOpOCTKOlJbliicOpT EpawoD-519) no ypoiKalO JWp"
Heii;, cOIJ;epXWIlHlo caxap03bl II c60py ee.noro caxapEl.

Y 60JlbIUlIllCnw aH;et;pOCTCpH.llbHbIX, IJ;HnJiOU;J;UbIX, O;"WOpOtTKOBbIX JIUl-IUii (bUllI nOJly
qeHbl ypO>Kaii KopHeH II COOpbl 6eJloro caxapa 1I1ellbWC qe;..t il KOllTpO.lIe.

Y 06blKlloBellllblx, ypomaihlblx. O)J;1I0pOtTKOBbIX, IJ;IInJ10HAI1:bIX rn6plllJ;OLl uW:IIl IlOJly
qeHb! ypo}li:au KopHei't II CCOpbl 6eJIOrO caxapa a TalOl~e cO,'J;cpmaHue taXapo3bl 6JiH3KUe K ypOBlllO
KOlI'rpOJlfl. nIIn.rIOUI~Hble, o.n;UOpOCTKOBbIC OnbIJlllTC.TII !le nOBJIIl5l.'Hl Ha ElTU XapaIGepUtTlfJ{H
f1I6pfllWB. y 06bIKHOBellllbIX, ypomaiiHblX. TPllf1i101l;l[~I)lX ruOpU.n;OB OblJiU nOJlyQCllbl ypmlcau
KopHeii 6m13I\HC K ypOBIIIO KOIlTPOil5L BbHi!C Te;.;, nO.TJytICHllblX ţ~UIlJIOHAHbIMU I'IIGpuHai'>lil (c
paHHual\lH cTaTHCnrqeCI\II lIeo6eCneQellHbrMlI).

TeTpaOJlOHfJ;Hblii, l>lHorOpOCT)WBblH: caxapllbtii Oflbl.'lllTe..lb nOBbltHJI COJJ;Cp}KaHl1e caxa
P03bI y TPUflJlOHP;HbIX fI16PUP;OB Bb13bIB3f1 TaKHM 06pa3Q;11 cyw,eCTBeHllblH pOCT coopa 6eJIOrO
caxapa B cpaBHeHHH C .n:.UOJlOlIJJ;llbII\lH fH6pH)];m.1U npCBblcHB li COpT 13pallIoB-519 ua npUpOtTbl
OI' 2,7 ).1;0 17,8%.

06buulOBeulIblc, ypolKaiillble rn6puAbl lIe naiOT BbrCOJ\HX ypolKaeB IwpHeO li CQopa 6e
JIoro caxapa n3..,3a IlU3KOrO ypOOIlH ypom.a51 KopHeii U CO;:J;CplKUHlIH caxap03bl y ~larepUlIClmx

JIUIHf.H ms, n03TOlllY I!e06xo.n:.HMO yJly1fUleHIIe I-iX IHlqeCTBa.
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qeHb! ypo}li:au KopHei't II CCOpbl 6eJIOrO caxapa a TalOl~e cO,'J;cpmaHue taXapo3bl 6JiH3KUe K ypOBlllO
KOlI'rpOJlfl. nIIn.rIOUI~Hble, o.n;UOpOCTKOBbIC OnbIJlllTC.TII !le nOBJIIl5l.'Hl Ha ElTU XapaIGepUtTlfJ{H
f1I6pfllWB. y 06bIKHOBellllbIX, ypomaiiHblX. TPllf1i101l;l[~I)lX ruOpU.n;OB OblJiU nOJlyQCllbl ypmlcau
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IDBRIZII TRILINIARI DIPLOIZI ŞI TRIPLOIZI MONOGERMI CREAŢI
PE BAZĂ DE ANDROSTERILITATE PLASMOGENICĂ LA SFECLA

DE ZAHĂR

MARIA KOVATS, 1. GHERi\:1AN, D. RADA,
C. HENEGAR, A. BAN

În lucrare sint prezentate rezultatele obţinute de hibrizii
simpli 1IIS şi hibrizii triliniari diploizi şi· triplaizi tnOllogenni,
comparativ cu soiul Braşov 519 la producţiade rădăcini şi de zahăr

şi la conţinutul în zaharoză.

Hibrizii simpli androsterili au rcalizatprQducţiide r[tdrtc1ni
şi de zahăr. superioare liniilor parentale (ms şi O), .. majoritatea
hibrizilor studiati sitl1Îndu-se la nivelul soiului martor.

Hibrizii t~i1iniari diploizi au realizat producţii de rădăcini
şi de zahăr biologic superioare celor obţinute de· hibrizii simpli
111S, în condiţiile de la Braşov, 32% din aceşti hibrizi au deptlşit
martorul la producţiade rădăcinişi 35% din ei au depăşit martQrul
la pl'oducţia de zahărbiblogiccu diferenţe semnificati'rc.

Hibrizii triliniari triploizi reaUzează producţii de rădfiCini

şi de ;-;ahăr biologic superioare celor obţinute de hibrizii simpli mS
şi chiar faţă de o parte din hibrizii triliniari diploizi. La produc
ţia de zahăr biologic, 41% din hibrizii incercaţi la Braşo'rşi 22%
din hibrizii încercaţi .la· Roman depăşesc martorul cu diferenţe

serrlliHicative.
Utilizarea hibrizilor simpli androsterili (cu un potenţial

mai mare de producţie decît liniile 11ls) in crearea hibriziJor tri
tiniari a contribuit la creşterea semuificati·....ă a potenţialului de
producţie a acestora, comparativ Cu hibrî7.ii simpli fertili obţinuţi

prin incrucişarea directă a linieims cu un polenb:ator diploid
sau tctraploid.

În u~macercetflxilorefectuate,la noiîn ţarrl s~au creat o serie de hibrizi
sil11Pli diploizi şi triploizi obţinuţi prin incrllcişarealiniilorms cu un poleni
zator diploid sau tetraploid monogerm sau plurigerm [3, 4J.

Deoarece s-a observatcil o scrie de hibrizi sinlpli diploizi şi triploizi
nu pot realiza un potenţial filare de producţie, din cauza nivelului sdiznt al
producţiei de rădăcinişî a conţinutului· in zaharoză al liniilor Jns [1], ne-anl
propus să inlbunătăţinl caracterele de producţie ale liniilor ms prin încruci
şarea lor cu linii O neOlubloage şi obţinerea unor hibrizi simpli androsterili
care manifestă efect heterozis pentru producţia de rădăcini şi de zahăr [2].

Prin încrucişarea.hibrizilor silnpli androsterili .diploizL nl0nogenni cu
polenizatori diploizi sau tetraploizi,se obţin hibrizi triliniaridiploizi sau
triploizi monogermi.
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Aşa cum rezultă din figura 1, la Braşov linia "'5-125 şi liniile O
neomoloageau realizat producţii de rădăcini sub nivelul martorului. Hi
brizii simpli androsteriliobţinuţiprin incrucîşarea acestei linii cu liniile
0- 150 şi 0-155, precum şi hibrizii triliniari diploizi şi triploizi inre
gistrează producţii de rădăcîni practic egale cu martorul.

La, Roman, liniile şi hibrizii simpli au realizat producţiipractic egale
cu cea a martorului" hibrizii triliniari diploizi obţinuţi cu polenizatorii
Aşi Cau realizat producţii cu 11,5-13,4% mai mari ca martorul(semni
ficative).

Producţiile micî de rădăcîni obţinute in 1986 la Braşov se datoresc
deficitului luare deumidîtate înregistrat în acest an în perioada de vegetaţie.

Linia "'5~126 şi linia 0-155 (fig. 2) inregistrează producţii de rădă

cîni cu 20-'--25% mai micî ca martorul in ambele localităţi. La Braşov,

hibrizii simpli şitriliniari au producţii practic egale cu martorul, 2 hibrizi
triliniaridiploizLdepăşescmartorulcu diferenţe semnificative. La Roman
toţi hibrizii au reahzat producţii practic egale cu martorul.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

REZULTATE OBŢINUTE

Ca material iniţial s-au utilizat 5 liniiandrosterilc diploide monogermc
in Be3 , 6 linii O diploide monogerme neomoloage, hibrizii simpli androsterili
obţinuţi prin încrucişarea lor, hibrizi triliniari diploizi obţinuţi prin încru
cişarea hibrizilor simpli androsterili cu trei polenizatori diploizi luonogermi
(A, B, C) şi hibrizi triliniari triploizi obţinuţi prin incrucişarea hibrizilor
simpli androsterili cu un polenizator tetraploid plurigerm zaharat (Y).

Liniile şi hibrizii au fost studiaţi la S.C.P .C.S.Z. Braşov şi Roman in
1986, comparativ cu soiul poliploid monogerm Braşov 519 in culturi compa
rative aşezate in grilaj balansat de tipul 25 x3, suprafaţa recoltabilă a par
celei fiind de 10 m'. Lucrările de pregătire a terenului, fertilizare şi intreţi

nere in cîmpul experimental s-au efectuat conform tehnologiei sfeclei de za·
hăr. '

La recoltare s-a determinat producţia de rădăcini, conţinutul in zaha
roză, conţinutul in zahăr alb (extractibil), producţia de zahăr biologic şi

producţia de zahăr alb. Datele, experimentale au fost prelucrate prin analiza
varianţei.

întrucît la noi in ţară nu s-au efectuat pină in prezent studii asupra
acestor tipuri de hibrizi, ne-am propus să stabilim comportarea hibrizilor
triliniari şi a hibrizilor simpli androsterili comparativ cu soinl poliploid
monogerm Braşov 519.
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0- 150 şi 0-155, precum şi hibrizii triliniari diploizi şi triploizi inre
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cu cea a martorului" hibrizii triliniari diploizi obţinuţi cu polenizatorii
Aşi Cau realizat producţii cu 11,5-13,4% mai mari ca martorul(semni
ficative).

Producţiile micî de rădăcîni obţinute in 1986 la Braşov se datoresc
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triliniaridiploizLdepăşescmartorulcu diferenţe semnificative. La Roman
toţi hibrizii au reahzat producţii practic egale cu martorul.

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

REZULTATE OBŢINUTE
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obţinuţi prin încrucişarea lor, hibrizi triliniari diploizi obţinuţi prin încru
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Braşov ROIru\n

Linii şi hibrizi
% variante cu producţia % variante cu producţia

> Bm,'v I ~ B",,,v I< Braşov > Bm,ov I= Braşov I< Braşov

5\9 5ltJ 519 519 5\9 519

Linii O - 45 55 - - 100
Linii ms - 60 40 - 40 60
Hs ms 8 76 16 - 80 20
H3L 3x 32 68 - - 88 12
H3L 2x 42 58 - 25 75 -

Evoluţia producţiei· de răgăcini· prin hibridarea liniilor

Tabelul 1

Hibrizii simpli ai liniei 1/IS~ 145 (fig. 3) au realizat producţii egale cu
'martorul la Braşov şi R01l1an; 8 din cei 12 hibrizi triliniari ai acestei linii
depăşesc martornl la Braşov cu diferenţe semnificative.

Linia 1/IS~ 146 arc producţia de rădăcini cu 20~40% mai redusă ca
martorul in ambele localitr,ti, dar din cei Il hibrizi triliniari ai acestei
linii numai 9 an depăşit ma~torul cu sporuri semnificative la Braşov (fig.
4 şi 5) .

Aşa cum rezultă din tabelul 1, liniile 1/IS şi O nu depăşesc martorul
la producţia d" .rădăcini. Majoritatea hibrizilor simpli androsterili (76%
la Braşov şi 80% la Roman) au realizat producţii de rădăcini practic egale
cu martorul şi numai 8% din -hibrizii simpli androsterili încercaţi la Braşov

au depăşit soiul Braşov-519 la producţia de Tr,dăcini.

Majoritatea hibrizilortrilinîari triploizi au realizat producţii de ră

dăcini ega.le cu martorul şi numai 32% din ei au depăşit martorlll, la Braşov.

Producţia de rădăcini a. hibrizilor triliniari triploizi .a fost influenţa.tă de
polenizatorul tetraploidplurigerm zaharat, care are o producţie de rădăcini

mai scăzută şi care şi-a traIlşITIis bine şi acest caracter la hibrizi. Producţii

mai mari de rădăcini alI realizat hibrizii triliuiari diploizi (25% au depăşit

martorul, la Roman şi 42%, la Braşov.

Aşa cU!llFezultă din figurile 6- 10 liniile androsterile •. şi liniile O
(diploide monogerme) se;caracterizeazr, printr-un conţinut scăzut în zaharoză

şi zahăr alb, nici una din aceste linii nu a depăşit martontlla aceste carac
tere, ,liniile tUS avind în general un conţinut Înzaharoză ITlaiscăzut decît
liniile O neomoloage. Astfel, în condiţiile de la Roman (tabelul 2) 80% din
liniile msîncercate au Înregistrat un conţinut in zaharoză mai mic decît
martorul, iar 20% din linii au înregistrat valoripraetic egale cu ale marto
rului. Dintre liniile O încercate la Roman, 63% au avut un conţinut în za
haroză mai mic decît martorul şi 37% din linii au înregistrat valori practic
egale cu cele ale martorului. La Braşov, 40% din liniile 1/IS şi 44% din li
niile O au egalat martorul la conţinutul în zaharoză.
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martorul, la Roman şi 42%, la Braşov.

Aşa cU!llFezultă din figurile 6- 10 liniile androsterile •. şi liniile O
(diploide monogerme) se;caracterizeazre printr-un conţinut scăzut în zaharoză

şi zahăr alb, nici una din aceste linii nu a depăşit martontlla aceste carac
tere, ,liniile tUS avind în general un conţinut Înzaharoză ITlaiscăzut decît
liniile O neomoloage. Astfel, în condiţiile de la Roman (tabelul 2) 80% din
liniile msîncercate au Înregistrat un conţinut in zaharoză mai mic decît
martorul, iar 20% din linii au înregistrat valoripraetic egale cu ale marto
rului. Dintre liniile O încercate la Roman, 63% au avut un conţinut în za
haroză mai mic decît martorul şi 37% din linii au înregistrat valori practic
egale cu cele ale martorului. La Braşov, 40% din liniile 1/IS şi 44% din li
niile O au egalat martorul la conţinutul în zaharoză.
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Tabelul ;2

Evoluţiaconţînutu.fui lnzaha:roză 'prin, hibri.darca liniilor

Roma\l

% Vad;\llte cu producţia

= nra;;ov I < Brnşov
519 519> .. Bra'YlY·'.519

Linii şi hibrizi

Linii mş 40 60 20 RO

Linii O 'i'I 56 37 63

Hs ITI' 75 25 40 60

H3L 2::-: J 94 :) 74 26

H3L 3x:. 54 46 100
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A iOSl-OxSlt- SW ) IE4 -
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u

Axi SSL -Ox91l- SW )1 E4

Hibrizii simpli androsterili nu depăşesc soiul Braşov 519 la conţinu

tul in zaharoză; la Braşov, 75% din hibrizi! simpli au inregistrat valori ale
continutului în zaharoză egale cu cele. ale martorului, la Roman numai 40%
din 'hibrizii simpli se situează la nivelul martorului la acest caracter. Creş

terea numărului de hibrizi simpli cu conţinut de zaharoză mai ridicat (apro
piatde cel al martorului) comparativ cu liniilems şi O se datoreşte capaei
tfltii combinativ~ specifice a liniilor şi efectului heterozis manifestat de
hibrizii simpli (fIg. 11).

Hibrizii triliniari diploizi au inregistrat în l11area lor majoritate un
continut de zahăr mai ridicat ca hibrizii simpli. Astfel. in condiţiile de la
Bra~oV, 94% din hibrizii triliniari diploizi monogermi au conţinutul în za
har~ză. practic egal cu al martorului, numai 3% din hibrizi se situează

sub nivelul martorului, iar 3% din hibrizi depăşesc martorulla conţinutul

În zaharoză.Această creştere a conţinutului în zaharoză)a hibrizii triliniari
diploizi se datoreşte polenizatorilor diploizi monogermi zaharaţi, care au
transmis acest caracter la hibrizi. Din cei trei polenizatori diploizi utili
zaţiJpolenizatorulC a transmis cel mai bine conţinutul de zahăr la hibrizi.

Hi1?rizii triliniari triploizi înregistreză o creştere mai mare a conţi

nutului în zaharoză şi în zahăr alb decît hibrizii simpli şi decît hibrizii
trilinÎ'lri diploizi. Astfel, în condiţiile de la Roman, toţi hibrizii triliniari
triploizi au conţinutul în zaharoză şi în zahăr alb egal cu al martorului;
la Braşov, 46% din hibrizi au un conţinut de zaharoză egal cu al martorn
lui. dar majoritatea hibrizilor (54%) depăşesc soiul Braşov 519 la conţi

nutul în zaharoză şi zahăr alb, cu diferenţe semnificative şi distinct semni
ficative. Cele mai ridicate va.lori ale conţinutului în zaharoză le-au înregistrat
hibrizii triliniari triploizi ai liniei 11's-145 (4 hibrizi) (fig. 8). Hibrizii tri
liniari triploizi ai liniilor ms-126 şi ms-125 înregistrează un conţinut în
zahăr alb mai ridicat decît conţinutul în zaharoză şi calităţi tehnologice
superioare.
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la Braşov, 46% din hibrizi au un conţinut de zaharoză egal cu al martorn
lui. dar majoritatea hibrizilor (54%) depăşesc soiul Braşov 519 la conţi
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Lillii şi hibrizi

Evoluţia producţiei dezabăr biologic. prin hibridarea liniilor

Continutul ridicat în zaharază şi In zahăr alb al hibrizilor triliniari
triploizi ~e datoreşte polenizatorului tetraploid plurigenn, Care transmite
bine acest caracter la hibrizi.

Producţia de zahăr biologic (fig. 12~ 16) la majoritatea liniilor 1118

şi O studiate se situeaz" sub nivelul martorului. La Braşov numai 20%
din liniile O şi 20% din liniile ms realizeaz[l producţii egale cu ale marto
rului (tabelul 3), la Rcman toate liniile O au realizat producţii sub nivelul
martorului şi numai 20 DA, din liniile 1Jl.s au egalat martorul.

Maioritatea hibrizilor simpli andrasterili an realizat producţii de zahăr

biologi, superioare liniilor O şi 1118. Astfel, in condiţiile de la Braşov, 91%
din hibrizi realizeaz~i producţii egale cu martorul. Creşterea producţiei de
zah"r biologic la hibrizii simpli se datoreşte efedulni heterazis (acest ca
raetereste detern1inat în cca mai luare parte de interacţiunile geniec de
neaditivitate) care favorizeazrl. manifestarcahetcrozisului la hibrizi.

La producţia de zahăr biologic 35% din hibrizii triliniari diploizi
depăşesc martorul cu diferenţe semnificative la Braşov: la Roman numai
5~/o dip: aceşti hibrizi depăşesc martorul şi 87~o se situează la nivelul mar
torului.

Producţia de zahăr biologic a hibrizilor triliniari triploizi este supe
rioar" celei realizate de hibrizii simpli andrastedli şi de unii din hibrizii
triliniari diploizi. Astfel, la Braşov, 41 % din aceşti hibrizi depăşesc soiul
Brasov 519 cu sporuri semnificative şi foarte semnificative~ Cele mai ridi
cate' sporuri (cuprinse intre 40 şi 60%) faţă de martor le realizează hibrizii
tril iniad triploizi ai liniei 1i1S" 145, unnaţi de hibridul liniei 1118-146 (fig.
14, 15şi 16).

Producţiile mari de zahăr biologic ale acestor hibrizi triploizi trili
niari (comparativ cu martoml) se datoresc efedului heterozis realizat la
acest caracter.

In condiţiile de la Roman, numai 22% din hibrizii triliniari triploizi
depăşesc semnificativ martoruL la producţia de zahăr biologic.

Tabelul 3
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triploizi ~e datoreşte polenizatorului tetraploid plurigenn, Care transmite
bine acest caracter la hibrizi.

Producţia de zahăr biologic (fig. 12~ 16) la majoritatea liniilor 1118

şi O studiate se situeaz" sub nivelul martorului. La Braşov numai 20%
din liniile O şi 20% din liniile ms realizeaz[l producţii egale cu ale marto
rului (tabelul 3), la Rcman toate liniile O au realizat producţii sub nivelul
martorului şi numai 20 DA, din liniile 1Jl.s au egalat martorul.

Maioritatea hibrizilor simpli andrasterili an realizat producţii de zahăr

biologi, superioare liniilor O şi 1118. Astfel, in condiţiile de la Braşov, 91%
din hibrizi realizeaz~i producţii egale cu martorul. Creşterea producţiei de
zah"r biologic la hibrizii simpli se datoreşte efedulni heterazis (acest ca
raetereste detern1inat în cca mai luare parte de interacţiunile geniec de
neaditivitate) care favorizeazrl. manifestarcahetcrozisului la hibrizi.

La producţia de zahăr biologic 35% din hibrizii triliniari diploizi
depăşesc martorul cu diferenţe semnificative la Braşov: la Roman numai
5~/o dip: aceşti hibrizi depăşesc martorul şi 87~o se situează la nivelul mar
torului.

Producţia de zahăr biologic a hibrizilor triliniari triploizi este supe
rioar" celei realizate de hibrizii simpli andrastedli şi de unii din hibrizii
triliniari diploizi. Astfel, la Braşov, 41 % din aceşti hibrizi depăşesc soiul
Brasov 519 cu sporuri semnificative şi foarte semnificative~ Cele mai ridi
cate' sporuri (cuprinse intre 40 şi 60%) faţă de martor le realizează hibrizii
tril iniad triploizi ai liniei 1i1S" 145, unnaţi de hibridul liniei 1118-146 (fig.
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niari (comparativ cu martoml) se datoresc efedului heterozis realizat la
acest caracter.
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1. Liniile 1ns şi O diploide lllonogerme de sfeclă de zahăr studiate
s-au situat sub nivelul martorului (soiul Braşov 519 poliploid monogenn)
la producţia de rădăcini, conţinutulinzaharoză şi producţia de zahăr bio
logic.

2. Hibrizii simpli androsterili diploizi monogermi au realizat produc
ţii de rădăcini şi de zahăr biologic superioare liniilor "'S şi O parentale,
majoritatea hibrizilor studiaţi situindu-se la nivelul martorului, nici un
hibrid nu a depăşit martorul cu diferenţe semnificative.

3. Hibrizii triliniari diploizi au realizat producţii de răd'lcini şi de
zahrlr biologic superioare celor obţinute de hibrizii simpli ms~ La Braşov

32% din hibrizii triliniari diploizi depăşesc soiul Braşov 519 la producţia

de r"dădni, iar 35% din ei dep'lşesc martorul la producţia de zaMr hiologic
cu diferenţe semnificative.

4. Hibrizjj triliniari triploizi realizeaz'l producţii ele rădăcini şi de
zahăr biologic superioare celor obţinute de hibrizii simpli inS şi chiar de
o parte din hibrizii triliniari diploizi. La producţia de rădăcini, 42% din
hibrizii încercaţi la Braşov şi 25% din cei încercaţi la Roman depăşesc mar
tornI cu diferenţe semnificative.

La producţia de zaMr biologic, 41% din hibrizii incercaţi la Braşov

şi 22% din hibrizii incercaţi la I~oman au dcp'lşit martorul cu diferenţe

sClunificative,

5. La conţinutul în zaharoză 540/0 din hibrizii triliniari triploizi 1:1'1
cereaţi la Braşov au depăşit lllartorul cu diferenţe senlnificativc. Conţinu

tul ridicat in zaharoză al acestor hibrizi s-a datorat polenizatomlui tetra
ploidplurigernl zaharat, care tranSlllite bine acest caracter lahibrizi.

6,. Utilizareahihrizilor simpli androsterili,. cu un potenţial 111ai nlare
de producţie decît liniile ms, în crearea hibrizi101' triliniari, a contribuit
la creştcrcasemnificativrl a potenţialuluicle producţie al acestora, COD1
parativ cu hibrizii sinlpli fertili obţinuţi prin încrucişarea direetrl a liniei
ms cu un polcnizator diploid sau tetraploid.

CONCLUZII

Din datele prezentate in tabelele 1-3 rezultă că la toate cele trei
caractere cantitative principale studiate s-au iuregistrat diferenţe mari intre
cel~. 2 localităţi, datorită influenţei condiţîîlor de mediu asupra variabili
tăţ1l acestor caractere.

Din datele prezentate in figurile Il şi 17 rezultă că de la hibrizii
trîliniari diploizi si triploizi se obtin productii de rădăcini si de zahăr mai
mari deCÎt de la hibrizii simpli dlploizi şi triploizi fertili.'
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1. TI os em.u r l~N; ?; Polyploidy Gndllybrid" breeding inslIgtil'6eet. S"rerigcfi Utsădc
fercntllgs hdskrift, Supplement ~hm6, 1969.

2. La b y H., Etude de la faculte dc combLltaţ'son entre diploide male-stcrile el tdraploide.
~ Raportul ne 13Ja Congresul de iarnă alI.l.R.B, 1969.

3. Sta tI e seu Z B i·· . M . I~ .. . .. ;., .. rsa naTIa, '-o vats 1\larl-a., Aspect!: pdvindandro
sienlttatea la sfecla de :;{1 !Iăr.

_ An. l.c.C.S.' voI. rI.p. 11'-16,1970.
1. Sta Il e seu Z., B a el i. u A. ~., G car ii V., . Hibrizi triploizi la sfecla de ::ahăl';

i~98't.· ,şt. Sfecla de zahar LC.P.C.r.S.Z.S.l1. FUI!du1ca, '.rol. XIV p. 15~24,
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." lhc.tnl~ncar ;diploid hybridş gavc roots.and biological sugar vieId:::; sn crior ," ta the
s~~glc, '~IS hYbn.~s. Under Braş(J",r conditions, 32% of thcsehyhridsexc"'cedcd th~cont~ol c\ll~
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t
'd°.offts y Ieiel aod J5% ofthe01 cxccededthe control at biological !'ill'rar yicld with sig-

nI lcall ", ~erellces, .," .• ", .. ", . . .' '" . "',
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98 MARIAKQVATS şi colaboratorii

TRILlNIARE DIPLOlDE UN D TRIPLOlDE :;IONOGERME ZUCKERROBENHYBRlDE
AUI' PLASMO-GENETlSCHE "L'.NNLlCH STERILE BASIS

ZI!SammenJasstmg

In cler "rorliegendcnArbeit. sind dia Ergebnisse der cillfachen ms-:Hybride und der td
linîanm diploiden und triploiden monogermen Hybrideim Vergleîch zur Braşmr-519 Sorte
beim. Rlibcnund .Zuckerertrag und heiInSac:clmrosegehalt. dargcstellt.

Dic einfachen mtinnlich sterilen Hybriderealisiertenhohere Ruben-tind Zuckerer
trăge ,aIs clie der Parentallinicl1(ms-und O-Typ Linen); dic meîsten untersuchten Hybridc
befinden sich aui dcm Ni'lefLu der Kontrollsortc.

Die triliniaren diploidcn Hybride. realisierten hahrc. Riibcn-:und biologische Zuckcrer
trage ils dic dic mit einfachcn ms-Hybridcl1 crzielt ·wurden. In den 'ff)rhandenen Bedingungen
van Braşo'~ habcn 32% 'Ion diescn Hybridendie Kontrollprobe beirn R'libenertrag iibcr~

schritteIl, ,viihrend 35% 'IOn ihncn die I\:ontrollpi"obe bcim biologiscben Zuckerertrag mit
wichtigen Unterschiedcll.ubc1"schreiten.

Die triligiaren triploiden I-lybride realisicrcn l!5.hereRtilJei:l::'ulldbiCllogische Znckcrer
trage als dic die mit einfachen 1Ils-Hybride und sogar mit einem Teil dertrili~iarendiploiden
Hyhride crzielt wurden. 41% 'lan den in Braşovgepriiften Hyhriden und 2L.% vanden in Roman
gepliiIten Hybridcn iiberschreiten beim biologischen Zuckerertrag dic Kontrollproben mit
wescntlichen Unterschieuen.

Die Verwcl1(hwg 'lOII einfachen munnlîeh sterilen Hybriden (mit einem groBeren Pro
duktiotJspotential <lIs dic der ms-Typ-Lincn) furdie Erzeugung der triliniaren Hybride hat an
derwesentlichen Erhohullg des Produktiollspotentials beigctragcn im Vergleich 2U den ein
fachcll fertilen l-lybriden, dic durchdirekte Krcuzung van ms~Typ-Linen und einem diploiden
odertetrop!oitlen Be5tii.n l)cr erzeugt .. wunlcll.

INDICI DE CALITATE LA SAJ\.IINŢA DE SFECLA DE ZAHAR 101

Tabelul 2

Lungimea ·}lipocotilului (cm)

Snhu:-i

NI.".
HPM SI!) Sillpin i

crt. adînrilllta de scm:lnat, CITI adincimea dC5cmănal, CJll

;J 2 X 3 2 X

5,7 3,7 3,0 1, J3 1,1 2,9 1,1 2,90

2 "1,9 5,0 2,6 1,16 5,8 3,9 2,5 1,06

3 5,9 4,3 3,.5 .oJ,56 5,5 3,1 1,9 3,60

1 5,5 3,2- 3,5 -4,06 5.3 2,8 2,3 3,-Hî

5 6,0 4,8 3,0 1,60 1,7- 2,4 2,6 3,23

G 5,0 3,0 2,~ 3,86 1,1 2,7 3,1 3,50

7 3,6 :;,7 3,2 3,50 1 ' 3,4 3,0 3,56",
8 5,0 4,5 3,5 1,33 2,8 1,0 4,2 3,66

9 5,9 3,K 2,6 1,10 1,1 2,7 2,3 3,03

10 G,2 3,7 ' o 4, .16 3,8 3,6 2,6 3,33j."

Tttbcllli 3

X 5,3 o.!.O J,O 4,1 4,5 3,1 2,6 3.9

16,7>1"

8,6

5 '2

8,1

Greutatea germenilor (mg)

X '\2 SUI",

86,3 lG4,1 12,8 H,8

7S,2 1.'12,0 13,5 17,3

M,rt 207, 17,2 21,7

3 '/.

DL Ş~{, =14,07
1 ':;" = 19,:m

0,1 '){, = 26;27

5,

RP]\-I 519

Arlilleilllca (j,.:
s"mrlllal., Clll.

RPM .519 p~ cele trei adincimi. de la 86,3 mg la 69.6 mg, cu o medie ge
nerală de 78 mg, In cazul soiulni Stupini. valorile au fost cuprinse Între
4.5,8 mg şi 33,9 mg, cu o medie de 39,2 mg, .

În ceea ce priveşte lungimea hipocotilului acesta a reprezentat valori
în cadrul soiului RPM .519 cuprinse Între .5,3 şi 3.0 cm. cu o medie de
4,1 cm, iar la soiul Stupini de 4,.5-2,6 cm o medie de 3,9 apropiat'l de
cea a soiului RPM .5 19 (tabelul 2),

Pentru a constata gradul semnificaţiei diferenţelor de valori obţinute

la acest indice, s-a recurs la analiza statistică a diferenţelor (tabelul 3),
În ceea ce priveşte soiul RPM .519, se constată diferenţe semnificative

la greutatea gen11enilor numai la să1nînţa cultivată la 3 şi 2 efi.

TPEXJJI1HEJ1HblE, JlHIlJJOHJlHblE H TPI1IlJJOHJlHbIE OJlHOPOCTKOBblE fHB
PI1JlbI C03JlAHHblE HA OCHOBE IlJJACMOfEHl1lJECKOJ1AHJlPOCTEPI1JJb

HOCTl1Y CAXAPHOJ1 CBEKJJbI

B pa60Te npe;rJ;CTarl.liCHhlnOJIyqCHH.hIC peaY;IhTaTh! J3 CBD3H C 06hlKHoneiIlIhlMU rH6pn

;rJ;aMH. 11lS,.C .TpeX;'1HHeiIHhIMll .. ;a.IIn.-;oHi(l!pI~nI ruCpHţ~mlH.Hc. TpH llJIOli)I.Hbilr;Il o;;gopOCTl":ODhIMH
B. cpanHeHlIH ecoprOllI :Eiparno!3.-519n CI\!LICJle ypmKi:HI JCOpHCH, cGopa caxapau co;a.cpnwuHn
caxap03hL

Y QthmlWEemlhlx, mmpOerCpllJll:>HbIX rllGpIlIWBGbIJIlI . nOJlYlJeI-lhlypO}KaUKopHeI'i li

CGQPhl caxapaGoJI.ee IwqeCTnCllHI;IC . ye)I yp0.IlIUe,;rJbCKlIX .'ilf}HIii (nzs li O), DOJlbIlHIHCTBO
H3yrweMbJX rJl6pli)J;OB UhIJlII Ha ypoBHeKOIlTpOJm:.

Yl-PCXJllIBe?iIJbIX ;rJ;I1nJlOHWIhIXpI6puII.:OB 6blJIU nOJlytICHbIypOXWHKopneii H CC;OpbI

CHOJIorUl!\CKoro caxapa JiaqeCTceHHee·. qeM ..·Y 06hIJ{HOEellHbIX .rn6pU)J;OB.
B. yCJIOBH5lXSOHbl Epamona 32% 3TIIX nl6puiJ:Oil npeB3011JJIII KOHTpOJIb B C!,IhlCJle ypo~

)f{i:JllKOp/fei'rn .. 35% .. 3TUX m6PlIiioB npCB30l1JJIU l\OHTPOJlb UO eGopy 6HOJlOflfllCeKoro caxapa,
rrpe,n;cTaBJIJUI 3l-!a l IllTeJlbHbJe pa3EHUbl.

}f TpeXJUmei1Eblx , TpUnJlOH~VLbIX rJlLplmOD ypomau Iwpn:eii II eGopLT 61IOJlorlJlICCKOro
caxapa.!\attCC'fBClIlIee lJeflITC y. 06hIl\HOBCUUbIX· fJI6pI1ţJ;OD ·ms .. II.· ŢJ;a)Ke !IeiY1 .. y .. qaCTHTpeXJlII
HcihIhIX. ):i;IITI.'lOH)J,HhIX ·fn6pu,IJ;Q.ll.

DO •.. cCopy6HO~'1 0]:'11 lIei:Korocaxapa. 4.1% .. HCCJJe;iJ.ye:-'lhlx ·fII6pu]I;OB. .• Bpamooe ....•u22~b
rHQPH1J;OnHCCJlcgyeMhlx D POMallenpeBocxo~flT I\OI'!TPOJlb npe;n:cTanJI5HI 3Ua1lHTeJlhHhle pa3HHUhI.

gCTIHJlb30B;:iHHcaH)J;pocŢepHllbHhIX.06hIKHOBCllHhIX .rn6pH)J;oB .. (c 60JlbUIHM ·noTcn?-lla.rroM
)rp()jKa?I ':l~i\I .• ·.. Y.JlIlHIIII •.. •'llS) ... npuco3JtaI-llrii TpeXJlllHerIHhlxrn6pU)J;OB .. noc()g~ikTsosalIo. 3HatIll
T~.rr~I'IO;"lYPOcTYI10Iern.u,a.l !a .IIX. ypqm25IBCpaUHcHuii C OUbIKHoj3eHHbHlIH .. YP.oLIwiiHhlMII ru6pu·
;r;;3I1mnOJlYllcIIŢlLIJ'iiH fIpII npnM(jl>' cKpew;IIIWHllllJlHHHH ms CŢl;IIHJlOIlIl:HbIM)IJlHTeTpaIIJlOuA~

lIhIM·· OnbTJJllTeJJCM~

Pe31O.lte
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In cler "rorliegendcnArbeit. sind dia Ergebnisse der cillfachen ms-:Hybride und der td
linîanm diploiden und triploiden monogermen Hybrideim Vergleîch zur Braşmr-519 Sorte
beim. Rlibcnund .Zuckerertrag und heiInSac:clmrosegehalt. dargcstellt.

Dic einfachen mtinnlich sterilen Hybriderealisiertenhohere Ruben-tind Zuckerer
trăge ,aIs clie der Parentallinicl1(ms-und O-Typ Linen); dic meîsten untersuchten Hybridc
befinden sich aui dcm Ni'lefLu der Kontrollsortc.

Die triliniaren diploidcn Hybride. realisierten hahrc. Riibcn-:und biologische Zuckcrer
trage ils dic dic mit einfachcn ms-Hybridcl1 crzielt ·wurden. In den 'ff)rhandenen Bedingungen
van Braşo'~ habcn 32% 'Ion diescn Hybridendie Kontrollprobe beirn R'libenertrag iibcr~

schritteIl, ,viihrend 35% 'IOn ihncn die I\:ontrollpi"obe bcim biologiscben Zuckerertrag mit
wichtigen Unterschiedcll.ubc1"schreiten.

Die triligiaren triploiden I-lybride realisicrcn l!5.hereRtilJei:l::'ulldbiCllogische Znckcrer
trage als dic die mit einfachen 1Ils-Hybride und sogar mit einem Teil dertrili~iarendiploiden
Hyhride crzielt wurden. 41% 'lan den in Braşovgepriiften Hyhriden und 2L.% vanden in Roman
gepliiIten Hybridcn iiberschreiten beim biologischen Zuckerertrag dic Kontrollproben mit
wescntlichen Unterschieuen.

Die Verwcl1(hwg 'lOII einfachen munnlîeh sterilen Hybriden (mit einem groBeren Pro
duktiotJspotential <lIs dic der ms-Typ-Lincn) furdie Erzeugung der triliniaren Hybride hat an
derwesentlichen Erhohullg des Produktiollspotentials beigctragcn im Vergleich 2U den ein
fachcll fertilen l-lybriden, dic durchdirekte Krcuzung van ms~Typ-Linen und einem diploiden
odertetrop!oitlen Be5tii.n l)cr erzeugt .. wunlcll.
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Tabelul 2

Lungimea ·}lipocotilului (cm)

Snhu:-i

NI.".
HPM SI!) Sillpin i

crt. adînrilllta de scm:lnat, CITI adincimea dC5cmănal, CJll

;J 2 X 3 2 X

5,7 3,7 3,0 1, J3 1,1 2,9 1,1 2,90

2 "1,9 5,0 2,6 1,16 5,8 3,9 2,5 1,06

3 5,9 4,3 3,.5 .oJ,56 5,5 3,1 1,9 3,60

1 5,5 3,2- 3,5 -4,06 5.3 2,8 2,3 3,-Hî

5 6,0 4,8 3,0 1,60 1,7- 2,4 2,6 3,23

G 5,0 3,0 2,~ 3,86 1,1 2,7 3,1 3,50

7 3,6 :;,7 3,2 3,50 1 ' 3,4 3,0 3,56",
8 5,0 4,5 3,5 1,33 2,8 1,0 4,2 3,66

9 5,9 3,K 2,6 1,10 1,1 2,7 2,3 3,03

10 G,2 3,7 ' o 4, .16 3,8 3,6 2,6 3,33j."

Tttbcllli 3

X 5,3 o.!.O J,O 4,1 4,5 3,1 2,6 3.9

16,7>1"

8,6

5 '2

8,1

Greutatea germenilor (mg)

X '\2 SUI",

86,3 lG4,1 12,8 H,8

7S,2 1.'12,0 13,5 17,3

M,rt 207, 17,2 21,7

3 '/.

DL Ş~{, =14,07
1 ':;" = 19,:m

0,1 '){, = 26;27

5,

RP]\-I 519

Arlilleilllca (j,.:
s"mrlllal., Clll.

RPM .519 p~ cele trei adincimi. de la 86,3 mg la 69.6 mg, cu o medie ge
nerală de 78 mg, In cazul soiulni Stupini. valorile au fost cuprinse Între
4.5,8 mg şi 33,9 mg, cu o medie de 39,2 mg, .

În ceea ce priveşte lungimea hipocotilului acesta a reprezentat valori
în cadrul soiului RPM .519 cuprinse Între .5,3 şi 3.0 cm. cu o medie de
4,1 cm, iar la soiul Stupini de 4,.5-2,6 cm o medie de 3,9 apropiat'l de
cea a soiului RPM .5 19 (tabelul 2),

Pentru a constata gradul semnificaţiei diferenţelor de valori obţinute

la acest indice, s-a recurs la analiza statistică a diferenţelor (tabelul 3),
În ceea ce priveşte soiul RPM .519, se constată diferenţe semnificative

la greutatea gen11enilor numai la să1nînţa cultivată la 3 şi 2 efi.

TPEXJJI1HEJ1HblE, JlHIlJJOHJlHblE H TPI1IlJJOHJlHbIE OJlHOPOCTKOBblE fHB
PI1JlbI C03JlAHHblE HA OCHOBE IlJJACMOfEHl1lJECKOJ1AHJlPOCTEPI1JJb

HOCTl1Y CAXAPHOJ1 CBEKJJbI

B pa60Te npe;rJ;CTarl.liCHhlnOJIyqCHH.hIC peaY;IhTaTh! J3 CBD3H C 06hlKHoneiIlIhlMU rH6pn

;rJ;aMH. 11lS,.C .TpeX;'1HHeiIHhIMll .. ;a.IIn.-;oHi(l!pI~nI ruCpHţ~mlH.Hc. TpH llJIOli)I.Hbilr;Il o;;gopOCTl":ODhIMH
B. cpanHeHlIH ecoprOllI :Eiparno!3.-519n CI\!LICJle ypmKi:HI JCOpHCH, cGopa caxapau co;a.cpnwuHn
caxap03hL

Y QthmlWEemlhlx, mmpOerCpllJll:>HbIX rllGpIlIWBGbIJIlI . nOJlYlJeI-lhlypO}KaUKopHeI'i li

CGQPhl caxapaGoJI.ee IwqeCTnCllHI;IC . ye)I yp0.IlIUe,;rJbCKlIX .'ilf}HIii (nzs li O), DOJlbIlHIHCTBO
H3yrweMbJX rJl6pli)J;OB UhIJlII Ha ypoBHeKOIlTpOJm:.

Yl-PCXJllIBe?iIJbIX ;rJ;I1nJlOHWIhIXpI6puII.:OB 6blJIU nOJlytICHbIypOXWHKopneii H CC;OpbI

CHOJIorUl!\CKoro caxapa JiaqeCTceHHee·. qeM ..·Y 06hIJ{HOEellHbIX .rn6pU)J;OB.
B. yCJIOBH5lXSOHbl Epamona 32% 3TIIX nl6puiJ:Oil npeB3011JJIII KOHTpOJIb B C!,IhlCJle ypo~

)f{i:JllKOp/fei'rn .. 35% .. 3TUX m6PlIiioB npCB30l1JJIU l\OHTPOJlb UO eGopy 6HOJlOflfllCeKoro caxapa,
rrpe,n;cTaBJIJUI 3l-!a l IllTeJlbHbJe pa3EHUbl.

}f TpeXJUmei1Eblx , TpUnJlOH~VLbIX rJlLplmOD ypomau Iwpn:eii II eGopLT 61IOJlorlJlICCKOro
caxapa.!\attCC'fBClIlIee lJeflITC y. 06hIl\HOBCUUbIX· fJI6pI1ţJ;OD ·ms .. II.· ŢJ;a)Ke !IeiY1 .. y .. qaCTHTpeXJlII
HcihIhIX. ):i;IITI.'lOH)J,HhIX ·fn6pu,IJ;Q.ll.

DO •.. cCopy6HO~'1 0]:'11 lIei:Korocaxapa. 4.1% .. HCCJJe;iJ.ye:-'lhlx ·fII6pu]I;OB. .• Bpamooe ....•u22~b
rHQPH1J;OnHCCJlcgyeMhlx D POMallenpeBocxo~flT I\OI'!TPOJlb npe;n:cTanJI5HI 3Ua1lHTeJlhHhle pa3HHUhI.

gCTIHJlb30B;:iHHcaH)J;pocŢepHllbHhIX.06hIKHOBCllHhIX .rn6pH)J;oB .. (c 60JlbUIHM ·noTcn?-lla.rroM
)rp()jKa?I ':l~i\I .• ·.. Y.JlIlHIIII •.. •'llS) ... npuco3JtaI-llrii TpeXJlllHerIHhlxrn6pU)J;OB .. noc()g~ikTsosalIo. 3HatIll
T~.rr~I'IO;"lYPOcTYI10Iern.u,a.l !a .IIX. ypqm25IBCpaUHcHuii C OUbIKHoj3eHHbHlIH .. YP.oLIwiiHhlMII ru6pu·
;r;;3I1mnOJlYllcIIŢlLIJ'iiH fIpII npnM(jl>' cKpew;IIIWHllllJlHHHH ms CŢl;IIHJlOIlIl:HbIM)IJlHTeTpaIIJlOuA~

lIhIM·· OnbTJJllTeJJCM~

Pe31O.lte



10~ M. DIMITRIU şi MARIANA iDIMITRIU
INDICI DE CALITATE LA SAMINŢA DE SFECLA DE ZAHAR 103

Greutatea germenilor (mg)

Tabelul 3 (continuare)
Lungimea hipocotilului (em)

Tabelul 5

Stupini RPM 519

Adincime..1 de
semănat, cm

Diferenţe

5

Adîncime'!. de
1O\:TI.1;in;tt. em x

Diferenţe

3 2

3 4:5,8 76,6 8,7 19,0 7,7 11,9**
:5 38,1 97,4 9,8 25,8 - 4,2
2 33,9 41,2 6,4 18,9 - -

3-5

DL 5% = 6.61
1% = 11,79

0,1% = 16,08

DL 5% = 7,14
1% = 9,78

0,1% = 13,33

5 5,3 0,60 (l,77

" 4,0 0,32 0,56

2 3,0 0,12 0,34

5-$

DL 5% = 0,67

1%=0,92

0,1% = 1,25

14,4

14,1

11,3

3-2

lJL 5% = O,H
1% =0,60

0,1% =1,01

1,3*** 2,3***

1,0***

DL 5% = 0,53
1% = 0,74

0,1% = 0,82

Greutatea. germcnilof (mg)

Ta()elul -4

STUPINI

J~ungimca hipocotilului tem)

,
RPM :519 78,0 124,6 11,16 14,3

3,7 38,7***
Stupini 39,3 13,1 3,61 9,2

Diferenţe

3c, -
:5 4,5 0,77 0,87 19,5 1,4*** 1,9* **
-3 3,1 (l,3D 0,54 17,4 ~ 0,:5

2 2,6 0,60 0,77 29,7 - -

Ad,'f\clmi (1<.<
scwunat

'TI

sti5%.Soitid

RP.M 519 4,1 0,10 0,31 7,8

0,15 0,70***

STUPINI 3,4 0,11 0,33 9,6

Lungimea hipocoHlului (em)

DL 5% = 0,31
1% = 0,43

0,1% = 0,58

T abe!ttl 6

DL 5% = 0,69
1% =0,94

0,1% = 1,17

5-2,

;d

3-2

DL ;;r~:, = O,6~J

IS;' = 0,86
0,1 ~ri = 1,29

5-3

DL 5% ~ Q,6Î

1% =0,92
0,1% = 1,'25

xSoiuri

DL 5% = 7,77

1% = lO,G,ţ

0,1% = J4,5l

In cazul soiului Stupini, diferenţa se constat'l tot intre adîncimile
de semănat de 3 şi 2 cm, valoarea in acest caz fiind distinct semnificativ'l.

Analiza statistică a diferenţei dintre cele două soiuri indică o valoare
foarte semnificativă in favoarea soiului RPM 519, in ceea ce priveşte gre
utatea gennenilor (tabelul 4).

Situaţia se prezintă diferit în ceea ce priveşte determinările lungimii
hipocotilului.

In cazul soiului RPM 519, diferenţele sînt foarte semnificative în cele
trei adîncimi de semănat (tabelul 5).

La soiul Stupini, diferenţele sînt foarte semnificative între adîncimile
de 5 şi 3 Cm şi intre 5 şi 2 cm.

Şi în cazul lungimii hipocotilului diferenţa dintre cele două soiuri
este foarte semnificativă (tabelul 6).

Valorile coeficienţilor de variaţie în cadrul celor dou'l soiuri indic;[
o variabilitate scăzută a caracterului de lungime a hipocotilului.
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5
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de semănat de 3 şi 2 cm, valoarea in acest caz fiind distinct semnificativ'l.

Analiza statistică a diferenţei dintre cele două soiuri indică o valoare
foarte semnificativă in favoarea soiului RPM 519, in ceea ce priveşte gre
utatea gennenilor (tabelul 4).

Situaţia se prezintă diferit în ceea ce priveşte determinările lungimii
hipocotilului.

In cazul soiului RPM 519, diferenţele sînt foarte semnificative în cele
trei adîncimi de semănat (tabelul 5).

La soiul Stupini, diferenţele sînt foarte semnificative între adîncimile
de 5 şi 3 Cm şi intre 5 şi 2 cm.

Şi în cazul lungimii hipocotilului diferenţa dintre cele două soiuri
este foarte semnificativă (tabelul 6).
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o variabilitate scăzută a caracterului de lungime a hipocotilului.
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Pentru a stabili legăturile reciproce dintre cele două variabile şi anume
greutatea germenilor şi lungimea hipocotilului s-au stabilit coeficienţi de
corelaţie în cazul celor două soiuri analizate (tabelul 7).

1 94,8 4,13 8 987,04 17,05 391,52

2 66,8 4,16 4 "162,2-1 17,30 277,88

3 96,4 4,56 9292,96 20,79 439,58

4 64,3 4,06 4 134,':19 16,48 261,05'

5 77,3 4.60 5 975,29 21,16 355,58

6 87,1 3,86 7586.41 14,89 336,20

7 73,0 3,50 5 329,00 11,25 255,50

8 75,1 4,33 5640,01 18,74 325,18

9 75,6 4,10 5715,36 16,81 309,96

10 69,9 4,36 4886,01 19,00 304,76
-

Suma Ex=780,3 Ey = 41,66 Ex:l= 62 008,81 E y2= 174.51 Exy=3257,2

Tabelul 8

Difcrf'lli;J {;lP
dt: FG ';-:.

1

4 glom,rul, I
germillute in cimp

Adîncimea de
~emănat em,FG %EG %

Procent de glomerule germinate la diferite adîncimi de semănat

$<)iul

RPAI 519 75 90 5 79 11

3 84 6

2
~

10
..",:).,y
- - <fi

STtJPINI 13 67 5 34 33

.1 52 15

2 ;;<\:k 19
11 liriC)-
IX_

Valoarea de r = 0,34 la soiull~PM 519, indică o c'orelaţie slabă între
cele două caractere luate in studiu.

In cazul soiului Stupinî deşi valoarea de r ~ 0,64 nu indică o core
laţie foarte prolllluţatrlaceasta este semnificativ~i.

V în cadrul cclar dOllrl soiuri s-a căutat să se obţină o iUlagine asupra
!'d~ferenţelorce se constată între rezultatele de laborator şi condiţiile dc cîmp,

in care sămînţa se seaulănă la adincilni diferite de 5,3 şi 2 eUl. Observaţiile

au constat în sesizarea diferenţelor ce apar Între EG şi FG in condiţii

optime de laborator şi procentul de glomerule germiuate in cîmp in condi
ţiile mai sus-arătate. La soiul RPM 519 se constaU, o diferenţă a procentului
de glomerule germinate la 5 cm faţ;, de FG determinată îu laborator de 7 %,
6 % la 3 cm şi 10 % la 2 cm. Diferenţele sint cu mult mai mari în cazul
soiului Stupini, ajungînd pînă la 33% la adincimea de 5 cm, energia germi
nativă fiind şi ea destul de mică, de numai '13 % (tabelul 8).

Referitor la cel de-al doilea tip de experimentare s-au luat in studiu
un material tetraploîd monogelm (TM2) şi un material diploid monogerm
(CV482) semiinat la 3 cm. La răsărire, condiţiile de cimp au fost reproduse
in vase de vegetaţie în condiţii de sol ClI crustă şi fără crusttl._ S'-a determinat
variaţia unor indici calitativi ca de exemplu: greutatea germeuilor, lungi
mea hipocotilului, EG şi FG.

Variaţia greuUiţii genncnilor la cele două surse de gernloplasmrl este
prezentat(l în tabelul 9. Se constatrl in cadrul forUlei TJ\I2 o variaţie a lllediei
determinărilorde la 41mg la solul care a prezentat crustă, la 71 mg la solul
fără crustrl. În cadrul liniei CV482 variaţiile sînt luai tnici de la 32 mg
la 40,6 mg. - ~

Gradul sCJunificaţiei diferenţelor privind greutatea germenilor la cele
dou" condiţii de sol indic([ in cadrul formei TM 2 o diferenţă foarte semni
ficativ". În cadrul liniei CV 482 diferenţele sint numai semificative (tabelul
10),

Of}'

134,27

153,87

L12,S4

1':13,24

140,18

116,50

141,33

123,3':1

115,7-i

121,87

Exy=1343.1S

y'

8.41

16,48

12,96

11,97

10,43

12,25

12,67

13,39

9,18

11,OS

2 143,6

1436,4

1 361,6

1 713,9

1 883,5

1 521,0

1 576,0

1 135,6

1 -159,2

1 339,5

Ex~= 1.'5 570,8

3,03

3,33

1,50

3,56

3,66

2,90

4,06

3,60

3,":16

3,23

Coeficienţi de corelaţie

Coeficienţii de corelaţie

Ey=3-1,33

y
lungimea

bipocotilului

"lungiriW:l
11 ipocot ihll\1 i

x
grcutaJea
germanilor

RPM 519

x = O,G4*

STUPINI

r = 0,3·1

N,.
crt.

N,. x

ert. grciltatea
gcr1l1eniln[

1 46,3

2 37,9

3 36,9

4 '11.4

5 43,4

6 39,0

7 39,7

8 33,7

9 38,2

10 36,6

Suma E~;:= 391, '1
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nativă fiind şi ea destul de mică, de numai '13 % (tabelul 8).
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un material tetraploîd monogelm (TM2) şi un material diploid monogerm
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Sol fără crustrL 71,7 169,08 14,0 18,1

~1, 13 30,6***

Sol cu crustă 41,0 95,07 9,7 23,6

106
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Tabelul 9

Greutatea ·gcrmcni1or (rog)

o T~[ ~ CV 482
~

I
e I'01 fă.' ce"'"

f{lră
~ sol cu

Z
sol eu crustă crusL;i cru5tâ

1 22,3 75,5 36,6 37,9

2 51,J 48,6 31,6 45,2

3 37,8 73,7 36,2 47,5

4 52,6 95,0 25,9 43,0

5 50,0 78,0 27,9 HO

6 41,3 56,3 37,9 40,3

7 40,0 63,4 30,0 23,-1

8 48,7 71,3 19,9 53,9

9 34,0 79,9 28,3 40,7

10 32,7 75,3 46,0 30,3

- 41,05 71,70 32,03 40,62x

Gnmtatea gcrmeni10r (condiţii de sol) (111g)

sti

DL 5% = 10,77

1%= 14,76

0,1% = 20,1l

Tahelul 10

In ccea ce priveşte un alt indice, lungimea hipocotilului, acesta

a variat cu o medie a observaţiilor iu cadrul formei TM 2 in limite strinse

de la 3,74 cm la 3,46, iar in cadrul liniei CV 482 intre 3,34 şi 3,31 cm (ta

belul Il),

Analiza statistic" a diferenţelor privind acest indice, atît in cadrul

formei TM 2, cit şi la CV 482, arată că practic nu sint diferenţe semnifi

cative (tabelul 12),

Tabelul 12

Lungimea hipocotilului (em)

CV 482
'<, T~[ '2 x sd

Sol fără crustă 40,6 74,6 8,6 21,1

3,59 8,59*

Sol cu cnlStă 32,0 54,2 I 7,3 22,8

DL .5%. =7,54

1 % = 10,33

0,1% = 14,07

Sol fără cru~tă 3,71 0,54 O,ÎJ 19,5

0,30 0,28

Sol cu crustă 3,46 0,40 0,63 18,2

DL 5'% = 0,63

1% = 0,86

0,1% = 1,17

.
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de la 3,74 cm la 3,46, iar in cadrul liniei CV 482 intre 3,34 şi 3,31 cm (ta
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formei TM 2, cit şi la CV 482, arată că practic nu sint diferenţe semnifi
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3,59 8,59*
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0,1% = 1,17
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Tabelul 12 (cQntinuare)

DL 5% = 2,10 :< 0,21 = 0,44

1% = 2,1l8 x 0,21 = 0,66

0,1 % = 3,92 X 0,21 = 0,82

diploide determinărilede lnngime a hipocotilnlui, care se intercondiţionează

semnificativ cu greutatea germenilor, să fic o mrlsură a vigorii tinerelor
plantule, in timp ce la soiurile poliploide numai greutatea germenilor poate
da indicaţii în acest sens.

4. Semănatulla o adincime de 5 cm a soiului Stupini a dus la pier
deri de glomerule negerminate de 33% faţă de FG determinată in laborator,
in timp ce la soiul RPM 519 pierderile sint de 1J%.

5. Diferenţele privind greutatea gcrmenilor la forma tetraploidă
monogermăTM 2, Între condiţiile de sol cu crustă şi fără crustă sînt foarte
setnnificative, în timp ce în cazul liniei CV 482 sînt numai seu11lificative.
Aceasta ne conduce la idea că, în cazul soiurilor diploide, acest indice are O

variabilitate mai redusă, indiferent de condiţiile de sol intilnite la răsărire.

6. b soiurile diploideJcu EG ridicată, pierderile de glomerule neger
minate in 'cazul solului CU crustă sint mai mici decit la soiurile poliploide.

0,21 0,03

, ~: s%

3,3':1 0,22 0.;7 11,0

3.31 0,23 0.1S 1-1,5

CV 482

Sol cu cru:)tă

108

Sol fără crustă

Tabe!l!! 13

Procent de glomcrulcgerminate in diferite conditii de rol
BIBLIOGRAl'lE
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I~ SOME QUALITY INDlCES OF SUGAR BEEr SEED IN FUNCnON OF DIFFERENr

CONDITlONS Ar SOWINGBY COMPARISON WlrH LABORArORY RESULrs

Detern1inările privind procentul de glo111erl.l;1~.germ.inate în c~mp fa ţCl
de .facultatea gern1inativă, de~crn:in~atrlîn con~lţl1 optllne. de .1a?orat,or,
araU, o diferenţă in cadrul sOlUh~1 1M 2 de :910 la d,ete,rmmarea !". cazu;
solului cu crustă şi de numa)r1% la solul fara crusta. In cazul lImel C\
482 diferenţe sint de 22% ŞI rt>spCctlv(J> (tabelul 13).

CONCLUZII

'fhe paper prcsentsthe varîablencss ofsome qualitative indices oLsugar beetseedby
comparisoll.with concrete conditions at sowing during thc germination and the growing of the
plant, The germination determined in the laboratory was completed with the indices of genn
vigou! (length, weight) when the seed is sown at different depths or met saU conditions
with crust at springing.

The paper shows th'e differences betwcen the germination and the field germination.

1, Greutatea. germenilor proveniţi de la săIn}nţa sen:ăn~tă.Ia ~ifer~t~
adincimi in cadrul soiului poliploid RPM 519 ŞI ~ cehu dlplOld StuP'I1l
nu prezintă diferenţe sem.nificativc decit între 3 ŞI 2 cm, cu un plus de
semnificatie la soiul Stupnu. ....

2. Între cele dou{tsoiuri privind acelaşi IndIce dIferenţa este foarte
semnificativă in favoarea celui poliploid, . . .

3. Analiza legăturilor reciproce între grcut~tea.geI~n1eI~111or ŞI lUl1g~me~
hipocotilului arată o cor~l~ţic. sl~ahă~ la soiu~ l?ohplo~d, la! 111, cadru:~on~lu:
diploid o corelaţie sel11nrbcatrva, Este pOSIbIl, cleci ca 111 c<lclrnl :501unlol

Tables

Table 1 - Germs. weight
Table 2· - Hypocotyle length
Table·3- Germs weight
Table "'1 -Germs weight
Table 5 - Hypocotyle length
Table 6 - Hypocotyle length
Table 7 - Correlationcoefficients
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Tabelul 12 (cQntinuare)

DL 5% = 2,10 :< 0,21 = 0,44
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0,1 % = 3,92 X 0,21 = 0,82
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Table 8~. Percciltage of germinatedglomeru1cs at differeut so...ving depths
Table 9 - Germs 'veight
Table 10 - Gerrns weight (soiI conditions)
Table 11 - Hypocotylelength
Table 12 - Hypocotyle length
Table 13 - Perccl1tage of genninated glomerules. under different soiI conditiolls

QUELQUES lNP1CES DE QUALlTE CHEl LA SEMENCE DE BETTERAVE SUCRIERE.
EN FONCTION DE DIVERSES CONDITI0NS AU:;;' SElvfAILLES COlvfPARATIVEMENT

AVEC LES RESULTATS OBTENUS DANS LE LABORATOIRE

Resume

L'ouvrage presentc la variabiHte de quelques indiccs qualitatifs de la semenCe de be
terave eri comparaison avec des conditionsconcretes aux semail1es, pendant la gennination
dans le sol et le developpement de la plantule. L'energie et la inculte genninative determinee
dans le laboratoire a Mi: completce avec des indices de vigueur (longueur ct paid des germens
obtenus dans le champ) quand la semancc est semce â. des profondeurs difIerentes ou cUe
rencontre des conditions de sol avec crolitca lagermillation.

L'ouvrage prescIltc aussi la diHerence signalce eutre les ana1yses de la facuIte
germinative dans le laboratoire et dans le champ..

ASPEKTE HINSICHTLICH EINIGER WERTlAHLEN DES SAATGUTES ANHAND.
DER VERSCHIEDENEN AUSSAATBENDINGUNGE]'.l IM VERGLEICH lU DEN ERHAI:.

TENE]'.l LABORERGEBNISSE

Zusammenjassung

In der Arbeit wird die Variabilităteiniger Giitezahlen des Zuckerriibcnsaatgutes im Ver
glcich zu einigen konkreten Bedingungen, dic bcim Aussaat văhrend der Bodenkcimung und
desPflazchenw<ichstuIIls erscheinen, dargcsteUt~, •. Die Energie undKeimullgsfahigkeit, dic
im Labor bestimIIlt wurden, wurdenIllitStârkek~nnwerten,wie Lăngc und Gewicht der Feld
keime, erganzt, wenl1die Aussaat in verschiedener Tiefe gesi.iet wurde oder wenn es aui Bedin
gungen mit Bodenkruste beim Aufgang stoBt.

In der vorliegenden Arbeit \vird auch der Unterschied z\'dschen den Laborann.lysen
cler I{cimungsfăhigkeit und der FeJdkeimHihigkeitdargestellt.

ACDEKTbl KACAIOIl\HECJI HEKOTOPblX KAcIECTBEHHblX DOKA3ATE.JlEB
CEMJlH CAXAPHOB CBEl\Jlbl B 3ABHCHMOCTl1 OT PA3HblX YCJlOBHB DPI1

DOCEBE B CPABHEHHH C DOJlYCJEHHblMI1 PE3YJlbTATAMH B JlABOPA-
TOPHH

Pe3fOAie

B paâOTe npe~CTaEJIeRhr I13MeHellH51 HeKOTOpb-IX KaQCCTBCHllblX TIOli:<l3aTeJIeii celll5iH ca
xapuoii CneJ{.TlbI il cpasnemm C HeKoTopbIMH BCTpeQ3elllblMH YCJIQBIHllllH npu noceBe, BO npeMll
npOpaCT3UJHI Bnotme II pocTa ECXO)l;OB. TarwI\l 06P<l301>I3lieprn5IU BCXO}l{eCTb, onpc;TJ;eJJcHUblC
B JIa60paTOpnH 6wIJI ;u,onOJlHCIlJ:,fCJlC;UYWIlUItllU nOK3SaTCJIHl\IlI: ;!J;JlUH3 UEee pOCTIWB E3HTbIX C
nOJHI n cJlyqac noceBa CCM51H Ha pasuoi! r.TIy(;mIC iWH B c.i'Jyqae 06p<1S0BaHH5I IWpbI npn nOJIB~
JIeliUH BCXOjţOE.

TaK/KC B pa60TCOTMCIWCTC5I pa3HHua nplI aH<lJlH38XBCXOJKeCTH J3 J:Ia60paropUIIunpo
paCTaHIHI B nOJIc.

l\ffiTODA DE OBŢINERE A SEMINŢEI DE SFECLĂ DE ZAHĂR

PRIN IERNAREA BUTAŞILOR îN CîMP, îN CîMPIA ARADULUI

L. LUNGU, ST. NICOLESCU

Experienţa s-a efectuat iri anul 1985, la S.C.P.C.S.Z. Arad,
pe un· sol cernoziom gleizat cu textură. luto-argiloasă.

Din rezultatele obţinute s-a constatat că din metodele de se
mănat, semănatul pe rigoIe deschise la 12-15 cm, atit bilonat, cît
şi nebilonat,a dat cele mai mari pro~ucţii.

Epoca optimă.de semănat a sfeclei de zahăr pentru sămînţă

în· cultură directă,. în· condiţiile S.C;P.C.S.Z.. Arad, .este perioada
cuprinsă intre 30 iulie şi 1.5 august; cînd s-au obţinut cele mai bune
producţii de sămînţă.

Sămînţa de sfeclă de zahăr, de calitate, constituie condiţia esenţială

in obţinerea unor producţii mari de către unităţile cultivatoare, în condi-
ţiileaplicării unei tehnologii corespunzătoare. .

Metoda directă de producere a seminţei de sfeclă de zahăr s-a impus
în S.U.A., Danemarca, U.R.S.S., Franţa şi Anglia. Prin această metodă se
produce sămînţă de sfeclă de zahăr f:iri a_~fectua: recoltarea, însilozarea
şi plantarea butaşilor. Sistemul radicular al butaşilor netransplantaţi se
păstrează mai bine, din care cauză plantele în primăvară pornesc mai de
vreme în vegetaţie şi se dezvoltă într-un ritm mai intens, iar fazele de d~

voltare a semincerilor·au .. loc mai. timpuriu.

Avantajele metodei directe (A non y mus 1967, Do b r o v s z k i
1969, R es zi e n 1967).

1. Se econouliseşteluunca de însilczat şi plantat.
2. Butaşii,dacft au iernat bine, prin1ăvaralăstăresc mai repede şi

suportă Ulai bine seceta.
3. Coacerea este mai unifonnă, seceratul mai uşor, iar pierderile din

cauza scuturării sînt luai miei.
4. SăUIÎnţase produce Într-un an, faţă de doi ani la producerea tra~

diţională.

5. Asigură o' cultură fără atac de viroze.
6." Preţul ele cost la obţinerea unui kg de simînţă este mai mic.
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Dezavantajele metodei (D o b r o v 5 k i 1965, Re s zic n 1967).

1. Butaşii ingheaţă in iernile fără strat protector de zăpadă.

2. Se produc daune de către şoarecii clecimp şi alţi dăunători.

OBŢINE;RBA SEMINŢEI'PRIN IBRNAREABUTAŞIL(lR IN C[NIP

Evoh.lţia tempcraturii şi predpitaţiilor in perioada de cxperimclltarc

113

Tabelul 2

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE

Experienţele au fost efectuate la S,c.P.C.S.Z. Arad in perioada 1984--:
1985. Planta premergătoare a fost griul de toamnă. Tereuul a fost fertl
!izat cu: N 120 kg/ha, P 20 5 80 kg/ha, K 20 60 J{g/ha s.a. Terenul a fost er
bicidat cu Dual 6 I/ha şi Venzar 1,5 kg/ha, care s-au incorporat in sol cu
combinatornl.

Experienţa privind metodele de semănat s-a amplasat in cîmp după
metoda dreptunghiului latin. Schema de semănat: 6 rinduri T.M. 4 mono
germă şi 2 rinduri C.T. 34 plurigermă. Semănatnl s-a efectuat la data de
20 august 1984. Densitatea la semănat a fost de 375 mii plante/ha. Rigolele
au avut adincimea de 12-15 cm (variantele 5~6).

In toamnă s-au efectuat două praşilemecanice şi două praşile manuale.
Laintrarea în. iarnă, în luna noiembrie, s-a efectuat bilonare la variantele
3· şi 5 după cum rezultă din tabelul 1. La intrarea şi ieşirea din iarnă s-au
efectuat numărători de plante in fiecare variantă, pentru stabilirea procen
tului de pierderi in timpul iernării (tabelul 1).

Inprirnăvară s-au executat 3 praşile mecanice şi 2 praşilemanuale.
Butaşiiutilizaţi la metoda indirectă sint tot din cele două forme parentale
ale soiului RPM 519 respectiv T.M.4 la rindurile mamă şi C.T. 34 la rin
durile tată.

Densitatea realizată la plantare, atit la plantarea cu butaşi din siloz,
cit şi laplantatul butaşilordin răritură, a fost de.38 mii plante la ha.
Plantatula fost efectuat la data de 15.03.1985. PlantatuL a fost efectuat

Tabel'ltl 1

Lucrările de protejare· efectuate la intrare în iarnă

Plante intrate În iarnă. Procentul de pierderi

Varianta mii pl./ha prin iernare. %

T.M.4 I C.T.34 Toi\'!:. 4 I C.T.3·1

Plantat butaşi din siloz - - - -
Plantat butaşi din· răritură - - - -
Semănat teren plan şi bilonat 84 84 31 5
Semănat teren plan nebilonat 88 90 32 11

SClllă.na.t pe rigole şi hilonat 81 84 25 10
Semănat pe. rigoleşi nebilonat 85 84 35 6

Tcmperat\e~l
'Tempernlura Grosimea

m!l1imi\ rni':'.imă Precipitaţii slralului
Luna la ~..ol a solulili 'a mln!m~ de zllp2dii

"C 5 cm cm
'c

OctomLJric - 2,5 7,6 ;13,7

Noiembrie - 7,2 0,8 30,0 0,1

Decembrîe - 17,6 - 1,8 1',4 8,0

Ianuarie -26,2 -4,1 22,0 H,O

Februarie -25,0 -'1,5 "iR,D 11,0

l\lartic - o ' - 1,9 27,3 1,0--, ,)

la data de 15.03.1985. Procentul de pierderi prin iernarc, dup,' cum reiese
din tabelul 1, a fost la T.!VI. 4 de 25-34, iar procentul mai mic de pier
deri sca inregistrat la polenizatorul C.T. 34 cu valori intre 5 şi 11%.

Conditiile c1imatice (temperatura minim{t la sol, temperatura mini
m" la sol p~ adiucimea de 5 em, preeipitaţiile, grosimea stratull1i de z"padă)
in care s-au desfăşurat experienţele sînt Z('chtc în tabelul 2.

Referitorla teInperatura minimă la sol în perioada oct01nbrle~lnartie

s-:ainregistrat cea luai micrl v~~loare_nledie in Juna ianuarie (~~6,2()C), ia~
tenlperatura luininlrl a solulUI la J Cln a atIns va!oarca nl:cl}c ~~a mal
coborîtă in februarie (- 4,SOC). Cea nlai mare medIe a precl}Jltaţlllor s~a

inregistrat in luna februarie 48 mm/m'. Grosimea stralului de zăpadă a
fosf maximrl în luna ianuarie, asigurind protecţia butaşllor pe tot parcursul
lunii .

REZULTATE OBTINUTE

Productia de srunîntrl este redată in tabelul 3, din care rezultă că

variantele se~ănatc prin ~netoda directfl faţrl de varia?ta prin fi.etoda. in
directă dau sporuri de producţie semnificative. Sporunle cele ~al .man de
producţie s-au înregistrat la vanantele seln;lllate p~ :lgole,. at~tIn cazul
bilonării, cît si nebilonăriL deoarece acestea au benefICIat mal bIne de stra
tul protector .de zăpad.ă ~n timpul icrI.lii. Se constată că la variantele bilo
uate producţnle medn Slllt mal man (tabelul 4).

Experienţa care a avut in studiu influenţa epocii de semănat .a~upra

iernării blltaşilor în cîmp, a fost amplasaUi în cîmp, in parccle subdlVlzate.
în privinţa influenţei epocii de semănat asupra iernării butaşil~r î!1 cîmp
cele două forme parentale ale soiului RPM 519 s-au comportat dllent dupa
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Tabelul 3

Analiza producţiilor medii obţinute comparativ cu metoda indirectă

Producţb
Producţia

Varianta
de Sămînţă Diferenţa

R
k

llI 519 realizată kg/llll Semnificatia
g/ha %

Plantat butaşi din 'siloz 1400 100 O -
Plantat butaşi dinrăritunl 1650 117 250 -
Semănat teren plan şi bilonat 2920 208 1520 ***
Semănat teren plan nebilanat 2700 192 1300 **
Semă.nat pe rigale şi bilonat 3650 260 2250 "*
Semănat pe rigale şi nebilonat 3250 230 1850 ***

DL 5% = 660 lil;/ha

1%= 9301ig/hU

0;1 % = 1 330 Ji~Jha

Tabelul 4

Influenţa epocîidc semănat şi metodei de proteJare asupradcnsită.ţii şi pierderilor la ie.rnare

'L~[,4 C:r-. 34

Varianta, data Densitatea 10 Dcnşitatca l;i
J1icrdcri

Dcnsitaten 10 Densitate;! la
scmănatului intrare în ieşirea.- i1ia intrarea in kşirca din Pkrcien'a

iarnă iarnă prin _iernarc
iaruă iarnă prin krnarc

inii pl./ha mii pL/ha "' mii pL/ha mii pl./ba 'V~"

Bilonat

15.07 86 39 55 86 65 2"1

30.07 84 45 46 83 75 !O

15.08 91 61 33 22 67 19

30.08 89 34 62 89 57 36

15.09 88 16 82 86 27 G9

Nebilonat

15,07 86 45 53 SG 75 13

30.07 87 44 ,9 86 74 H

15.08 88 51 ;2 87 79 9

30.08 86 37 58 86 68 21

15.09 87 12 86 86 32 (>3

cum reiese din tabelul 5. Se constată că proceutul cel mai mare de pierderi
la ieşirea din iarnă1a ambele variante a fost în perioada 15.09 de 82% la
bilonat şi 86% la nebilonat la T.M. 4. Cel mai mic procent de pierderi a
fost la varianta semănată la 15.08 de 33% la bilonat şi 42% la nebilonat.
La formaparentală C.T. 34, procentul cel mai mare de pierderi a fost la
variantele semănate la 15.09 de 69% în cazul bilonării şi 63% la varianta
nebilonată. Cel mai mic procent de pierderi de 10% s-a înregistrat la vari
anta ncbilonaUl semănată la 30.07 şi dc 9 Q

/ o la varianta nebilonat~l se
mănată la 15.08.

Analizînd producţiile de sămînţă obţinute (tabelul 5) faţă de media
experîenţei se constată că epoca .optimă de semănat, în condiţiile anului
1984-1985 la S.C.P.C.S.Z. Arad, a fost cuprinsă în perioada 30.07-15.08.
Faţă de media experienţei, atît in cadml variantelor bilonate, cît şi nebi
lonate, sînt diferenţe de producţie distinct semnificative in perioada 30.07
15.08 la varianta bilonată şi diferenţe distinct semnificative în perioada
15.08 la varianta nebilonată.

în ultima perioadă 15.09, diferenţele de producţie sînt foarte nesem
nifîcative la ambele variante.

Tabelul 5

lnflucnţa epocii dc semănat asuFra llHlduclici medii dc sămînţă

Varianl;'!, Ibb l'.roducţia I P.rodm:ţia

I
Difercu\ă

I~<:m;l1latului
medic rdalivil, % l.gjlla Semnjficaţia

li:s/ha

Bilonat

15.1)7 2 190 127 ';Hjj *
30-.07 2250 130 525 **
15.08 2 310 134 585 - *'
30.08 1540 89 -185

15.09 750 43 -975

Nebilonat

15.07 1840 106 115

30.07 2270 131 545 **
15.08 2020 117 295

30.08 1720 lOO -5

15,()9 360 21 -1365

ldcdja 1715 100

Dt 5% 430 kgjha

1% 510 lis/ha

0,1% 7t;0 .llgfha
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CONCLUZII

1. Pe baza datelor obţinute, ca metod'l de semănat, cele mai bune
rezultate s-au obţinut la variantele semănate pc rigole deschise la adinci
luca de ]2~15 cI]1,unde sămînţa a fost aşezată, pe panta rigoleişi nu pe
fundul ei, unde există riscul dc a fi 'colmatată in urma ploilor din toamnă

cu un strat prea gros de sol. Sernănatul iăeîndn.:cse pcrigole, bcneficiazrtÎn
toamnă de o umiditate. mai lnare, ceea ce. favorizează răsărirea TIlai rapidrl
şi uniformă a plantelor, iar pe timpul iernii rigola arc avantajul că reţine

un strat mai gros dezăpadă,Pfotectorpentrubutaşii Llsaţiincînlp,

2. Pentru o luai bună rezistentă la iernare, chiar dacă sernănatul se
face. pe rigolE<recbmaridăm Srl se faal bilonareaîn toamnă cu un' strat de
sol de 1O~ 15 cm,

3, In privinţa epocii optime ele sem{mat a sfeclei de ZClhărpentru

săminţă,in cultură directă, perioada optim'l la S,c.P,C.S.Z. Arad a fost
cuprinsă intre 30.07 şi 15.08, cînd s-au obţinut producţii medii ele 2020
2310 kg/ha.
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GETTING SUGARBEET SEED BY J"AYEHS WTNTEIUNG IN TRE FIELD IN ARAD
PLAIN

SUJll111ary

Thc experiment was can'ied out at the Ht)5CUrch Statiofl Iram Arad in 1985, ou a gleyccl
chemQzem soU with a claycy struetnrc,

Among thesowing methods; thc be-st re-suits were obtaillcd on opell draillş at a clcpth
of 12-15 qn, uyridge OI' not ridgc sQwing.

Thc optimum ~owiug tirne for sugar bcct crap, in direct culture undeI' Arad l;:onditions,
rangcs behfccri 30 Ju1y - 15 Al1gnst. .

Tabies

Table 1 - Protcction works at tlIe begining or wintcr
Table 2 - Evo1utionoftcll1pemtureai1d rainfalls durhlg tlle experiment
Table 3 Analysis of mcan yie1ds obtained by compari~on with indirect llldhod
Table 4 - Influence of f;owing tinIe aod oIproteetion mcthed an t!le dCl1sity ancl los>'es in

wintcring
Table 5 - Ilifjucncc oI sowing time :on lnt:an yic;ld oI ~'Ccd

L'OBTENTTO~ DE LA 5EMENCE DE BETTERAVE SUCRIERE PAR L'HIVERNAGE

DES J30U1THES DANS LE CHAMP, DANS LA PLAlNE D'ARAD

Resume

L'experienc.c a He fuite eu 1985 it la Sta~ion d' Arad sur ~n ,Sol de tchern,oziom gleise
ayec une texture d'argile. Des mcthodes de semall1es, celle sur ngole.'i Quvertes a 12~ 15cm,
bilone et non billone a donne les plus grandes productions.

L'epoque optimum pour semer la bettcrave sucriere paur semence eu culture directe est
ceHe de 30 Juil1 - 15 AotH lorsqu'on a obtenu les mcil1curs productions de semeucc.

~IEiHODEZeR GEWINNel\G DES ZDCI\ERRuBENSAATGUTES DURCH DIE uBEH
WI?\TEHUNG DEH STECI(l,INGE ArF DE1\! FELD 11\1 GEBIET ARAD

Zus[JIJ/menjassUllg

Der Versuch wur(Îe jm Jahrc 1985, in S.c.P.C.$.Z. Arad aui einem im Eisenoxide armen
Schwarzboden mit schlammiger Zusammensetzung durchgeftihrt.

Aus deu erzielten Ergcbnissen steHtc mall fest, daB van Auasaatmethoden dic Aussaat
auf 12- 15 CI11 CLufgerbscnen Seitengrahen, sowohl gehiiufelt als CLuch ungch~iufelt, zu den h6ch-
stcn ErtrăgcIl fiihrten. . .

Der optimale Allssaattermin der Zuckerrilben fUr Saatgut 1Il ~hrcktcr Kult~r unter den
in S.C.P.C.S,Z. }\rad 'I(lrhandenen Bedingllngen ist der Zeitraum zWlschen 30 Juli und 15 Au~

gust, als riie besten Saatgutertriige erzielt wurdell.

METon TIOJlYLJEHH5I CEM5IH CAXAPHOB CBEl<Jlbl TIPH 311MOBKE LJEPEHKOB
B TIOJlEB KbJMTII151 APAnYJlYl'J

Pe310Me

OnblT 6bl.'1 npoIle)J;eu fi 1985 r. IJ<l I1cCJJe;n;OBBTeJlbCKOH: CTBHl.lUH JIO BhlpamHnaHlHo li

JIH,n;ycTpUaJlHaaIJ.lIII caxapBoiI CaeKJlI:lI (I1CBI1CC) Apa,n; ua fJIeH3UpOBauilollI QepH03eMe C rJIH-
HJICTOii TeKcTypoif. .

Ha nOJlyqeHlIblx pcayJlbTaTQB DbITeKaer, tITO Ha MCTO]:ţOB noceBa, UPII nOceBe B OTKpI:llTbIX
1{anaaKaxua rJly6HHc 12-15 CM IWl\ Upii o6paaon3HHH rpe6HeB T3I( II Gca 3Toro 6b1J1II OTMe-
qeUbl caMwe 6QJlhWlle ypoiKaH. "

HaHJlytIWllii CpOK noceBa caxapnoii CBCKJlW p;.'IJi CCMJIH fi 06bU<HoBeHlIoli KyJlbType B
HCBl1CC Apal~ OT 30 mOJIJI ;r:l,O 15 aBrycTa, Korp;a OhIJIll nO.JJytIeUhI caMbIe JlyqIIJHe ypo:mau

Cel\UIH.
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GETTING SUGARBEET SEED BY J"AYEHS WTNTEIUNG IN TRE FIELD IN ARAD
PLAIN

SUJll111ary

Thc experiment was can'ied out at the Ht)5CUrch Statiofl Iram Arad in 1985, ou a gleyccl
chemQzem soU with a claycy struetnrc,

Among thesowing methods; thc be-st re-suits were obtaillcd on opell draillş at a clcpth
of 12-15 qn, uyridge OI' not ridgc sQwing.

Thc optimum ~owiug tirne for sugar bcct crap, in direct culture undeI' Arad l;:onditions,
rangcs behfccri 30 Ju1y - 15 Al1gnst. .

Tabies

Table 1 - Protcction works at tlIe begining or wintcr
Table 2 - Evo1utionoftcll1pemtureai1d rainfalls durhlg tlle experiment
Table 3 Analysis of mcan yie1ds obtained by compari~on with indirect llldhod
Table 4 - Influence of f;owing tinIe aod oIproteetion mcthed an t!le dCl1sity ancl los>'es in

wintcring
Table 5 - Ilifjucncc oI sowing time :on lnt:an yic;ld oI ~'Ccd

L'OBTENTTO~ DE LA 5EMENCE DE BETTERAVE SUCRIERE PAR L'HIVERNAGE

DES J30U1THES DANS LE CHAMP, DANS LA PLAlNE D'ARAD

Resume

L'experienc.c a He fuite eu 1985 it la Sta~ion d' Arad sur ~n ,Sol de tchern,oziom gleise
ayec une texture d'argile. Des mcthodes de semall1es, celle sur ngole.'i Quvertes a 12~ 15cm,
bilone et non billone a donne les plus grandes productions.

L'epoque optimum pour semer la bettcrave sucriere paur semence eu culture directe est
ceHe de 30 Juil1 - 15 AotH lorsqu'on a obtenu les mcil1curs productions de semeucc.

~IEiHODEZeR GEWINNel\G DES ZDCI\ERRuBENSAATGUTES DURCH DIE uBEH
WI?\TEHUNG DEH STECI(l,INGE ArF DE1\! FELD 11\1 GEBIET ARAD

Zus[JIJ/menjassUllg

Der Versuch wur(Îe jm Jahrc 1985, in S.c.P.C.$.Z. Arad aui einem im Eisenoxide armen
Schwarzboden mit schlammiger Zusammensetzung durchgeftihrt.
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METon TIOJlYLJEHH5I CEM5IH CAXAPHOB CBEl<Jlbl TIPH 311MOBKE LJEPEHKOB
B TIOJlEB KbJMTII151 APAnYJlYl'J

Pe310Me

OnblT 6bl.'1 npoIle)J;eu fi 1985 r. IJ<l I1cCJJe;n;OBBTeJlbCKOH: CTBHl.lUH JIO BhlpamHnaHlHo li

JIH,n;ycTpUaJlHaaIJ.lIII caxapBoiI CaeKJlI:lI (I1CBI1CC) Apa,n; ua fJIeH3UpOBauilollI QepH03eMe C rJIH-
HJICTOii TeKcTypoif. .

Ha nOJlyqeHlIblx pcayJlbTaTQB DbITeKaer, tITO Ha MCTO]:ţOB noceBa, UPII nOceBe B OTKpI:llTbIX
1{anaaKaxua rJly6HHc 12-15 CM IWl\ Upii o6paaon3HHH rpe6HeB T3I( II Gca 3Toro 6b1J1II OTMe-
qeUbl caMwe 6QJlhWlle ypoiKaH. "

HaHJlytIWllii CpOK noceBa caxapnoii CBCKJlW p;.'IJi CCMJIH fi 06bU<HoBeHlIoli KyJlbType B
HCBl1CC Apal~ OT 30 mOJIJI ;r:l,O 15 aBrycTa, Korp;a OhIJIll nO.JJytIeUhI caMbIe JlyqIIJHe ypo:mau

cellUIH.
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CONTRIBUŢII PRIVIND ELABORAREA SISTEMULUI OPTIM ECO
NOMIC ŞI ENERGETIC DE FERTILJZARE A CULTURII DE SFECLĂ

DE ZAHĂR

Al. PASCU, LILIANA VOINEA

Experienţeleprezentn.to în lucrare s-au desfăşurat in perioada
anilor 1969~ 1987 in cadrul unei rotaţii de cinci ani cu sfeclă. de Za
hăr, urmă.rindu-se stabilirea cantităţilor optime de îngrăşăminte,

a raporturilor cele mai potrbrite şi a intervalului de aui la care tre
buie administrate ingrăşltmintc1e organice şi cele cu fosfor, in ve
derea obţinerii de producţii mari, economice şi de bună. calitate.

Prelucrarea datelor experimentaJe a permis evidenţierea

faptului că doze de jOt/ha gunoi de grajd cu Nu PlOI) permitobţi

nerea unui optim de fertiHzare organo-minerale.
De· ascmenea utilizareaborull1i .şi molibdcllll1ui determiriă.

sporuri asigurate de rădăcini şi -zahăr.

UtiHzarea inhibitorului Eluoh cu 30 zile Înainte de recoltare
în doză de 6 l}11a duce la crcşteri ale productiei de rădrlcini şi zahăr.

în vederea obţinerii unor producţii maxime, constante şi de bună ca
litate, agricultura modernă trebuie să folosească un sistem echilibrat de
aprovizionare cu elemente nutritive a plantelor cultivate.

Sfecla de zahăr este o culturi, care valorifică foarte bine îngrăşămin

tele, dind sporuri mari de producţie. Cercetările efectuate la noi în ţară

scot in evidenţă Îlnportanţa deosebită pe C;;lrc o are aplicarea îngrăşămin

telor asupra producţiei şi calităţii ~cestei culturi (B o r a 1967, H u lp o i
şi colab. 1971, 10 11 e s c uŞi Ş e şti 1970, Ş t ei a n 1968, Vas i 1 i u
şi colab. 1970).

Olt e a n u şi colab. (1957), B o 15 usI a w ski şi D e b r u c k
(1970), Dam b r o t h (1974) susţin că in actualele sîsteme de agricultură

nu se poate renunţa la ingr{tşarea organică. Pentru sfecla de zahăr sînt Te;..

comandate ca ingrăşăminte organice, gunoiul de grajd, resturile vegetale
de la planta premergătoare şi ingrăşămintcle verzi.

Asigurarea unui nivel optim de fertilizare şi a unui raport echilibrat
între elementele nutritive, conduce la rcali7.area unor producţii lnaxime
de ·rrtdăcinişi zahăr.

Scopul cercetărilor întreprinse este de a stabîli cantităţîle optime de
îngrăşăminte, raporturile cele mai potrivite dintre ele, precum si intervalul
de ani la care trebuie aplicate ingrăşămintele cu fosfor şi cele 'organice, în
vederea obţinerii de producţii mari, economice şi de bună calitate.
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CONDITII ŞI METODE DE CERCETARE

Experienţele, ale c:tror rezultate le prezcntănl, au fost efectuate la.
Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculeşti, in perioada 1969~

1987, in cadrul nnei ratatii de cinci ani sfecla de zahăr unnînd după griu.
În primul ciclu ele eXperiUlcntarc s-au folosit soiuri plurigerme, iar

în ciclul ur1nător soiuri 111onogenne.
îngr;lşănlintele .. cu azot au fost aplicate în .. doze .anuale, îngrăştlmintelc

cufpsfor şiqrganke ~n doze al1U3:I9' Iadai ani şila patru anL
Solul pe carc s..:a experirncntat este, cernOZiOTIl vcrnlÎc lutos, cu un con

ţinut de humus de 3,5% şi cu pH de 8,0.
Gradul ele aprovizionare cu elcnlcnte nutritive este lTIoelerat pentru

N, P şi bun pentru l(.

Experienţeleau fost exccutate în condiţii ele irigare.
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REZULTATE OBŢINUTE

Rezultatele cercetărilor efectuate arată că în cazul fertilizăriiorganice,
cu aplicarea diferitelor doze de gunoi de grajd anual, la doi ani şi la patru
ani (fig. 1) producţia de rădăcini a crescut de la martorul neingrăşat de
47,4 tfha la 55,5 tfha cind doza de gunoi de grajd aplicat a fost ele 10 tf
fha anual. Aplicind 20 t/ha gunoi la doi ani sau 40 t/ha la patru ani se
observă di nivelul producţiei este staţionar, chiar cu o uşo;lră tendinţă

de scădcre. Doz~ de 20 t/ha gnnoi anual asignrăcel mai ridicat nivel de
producţie (59,5 tfha), iarmultiplicarea ei în doze de 40 t/ha la doi ani şi

80 t/ha la patru ani determină uşoare scftderi ale producţiei (de la 59,5
t/ha la 58,0 t/ha).

Folosirea resturilorvegetale in fertilizarea sfec1ei de zahăr se va face
obligatoriu Împreună cu aplicarea azotului suplimentar, necesar pentru
minerali1.area acestora, fapt denlonstrat şi de producţia realizată în vari

,anta cuN(52,8 t/ha faţă de cea fără N 51,6 tfha).
Analizind evoluţia conţinutnlui de humus din sol in variantele cu

ingrăşelluinte1eorganice (fig. 2) se observă,că fa!" de nivelul de 3,4% humus
determinat la inceputul ciclului experimental (1969) in cazul variantei
neîngrăşateşi a celei cu resturi vegetale fără N,conţinutulde humus a scă~

zut la 2,95%, respectiv 2,85% la sfîrşitul ciclului experimental 1986, în
celelalte variante se observă o tendinţă de creştere atingind valoarea maxime'
(3,8%) in varianta cu 20 tfha gunoi de grajd anual, cea Care asigură şi pro
ducţii .maxime.

în anul 1986 a fost deschis un nou ciclu experimental care analizează
influenţa fertîlizării organominerale asupra producţiei de sfeclă de zahăr.

Producţia a crescut de la neingrăşat (martor) 31,1 tfha la 53, 2 t/ha in va
rianta 50t/hagunoi, de grajd şi N12OP ,OO realizindun spor de 22,1 tfha, din
care 9,6 \/ha SÎlIt datorate fertilizării minerale, La doza de 100 t/ha gunoi
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Fig. 3 - Infhicnţa fertiliz1trii nrga.nominerale asupra
producţiei Ia sfecla de zahăr - media 1986 - 1987

Fig. 4 ([ - IllJlucnţa ingrăşămîntelor cu fosfor asupra producţiei

de sfeclă de zahăr

Fig. ;1 b - Influenta fertilizării organominenile asupra
proelucţiei' la sfecla de zaMir in 1987

de grajd, nivelul de producţie ce se obţine cind se administreazr, şi ingră

şăminte minerale (N,,, P IOO este 56,8 t/ha). Doza mărită de gunoi determină
şi o TIlaibună utilizare de către plantă aîngrăşrl1Ullltelor TIlinerale, cărora

le este atribuit un spor productiv de 12,9 t/ha (fig. 3).
În condiţiile anului 1987, an care din punct de vedere al precipitatiilor

a fost un an normal (467,2 mm faţă de 475 mm media multianuală); dar
care din punct de vedere termic a ridicat mari probleme fiind o primăvară

foarterece,unnată de teIllperaturi excesive în. iulie, cînd s-au înregistrat
trei zile consecutiv 62-65°C la suprafaţa solului şi 40~41°C in aer, produc
ţia a avut de suferit situindu-se sub media producţiilor ultimilor 10 ani
(fig. 4). Cu toate acestea, aliura clIrbei producţiilor a respectat in mare
măsură media anilor 1977-1987.

În varianta cu aplicarea anuală a dozelor de fosfor sau inregistrat
creşteri semnificative ale producţiei de la nefertilizat (32,6 t/ha) pină la
varianta PIOO anual (59,0 t/ha)" creşteri remarcate şi la producţia de zahăr,

de la 7,82 la 10,42% (fig. 5). In varianta in care dozele s-au aplicat la doi
ani s-a observat o creştere de la doza de POD la doi ani (50,1 t/ha) la PIOO
la doi ani (54,1 t/ha) , după care producţia a scăzut, atingind nivelul 47,4
t/ha la P 200 la doi ani; deci sfecla de zahăr valorifică bine fie efectul direct
a 50~ 100 kg/ha P,O" fie efectul remanent al dozelor duble de fosfor.

}Jfoducţiade zahăr urmează aceeaşialiur~i, cu doze crescînd de la
9,45 la 9,84%, ca apoi să scadă la 8,74% la doza de P200 la doi ani.
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Fig. 6 Influenţa ingrăşrlmintclor C\1 fosfor a~iUpm conţinu

tului de io,sfor Ilwb~l din sol

Fig. 5 - Influent<i ingrăşămintelor cu. fosfor asupra producţiei

de zahăr albIa sfecla de zahăr

în varianta in care dozele s-au aplicat la patru ani s·a constatat o
tendiuţă de creştere a producţiilor de la doza PIOO la patru ani (49,9 t/ha),
la doza P,oo la 4 ani (57,1 t/ha). .

Zahărul in această variantă prezintă o tendinţă de scădere continuă
de la 9,77 la 8,74% zahăr alb cind s-a aplicat P 400 la 4 ani.
. Analizind evoluţia conţinutului de fosfor mobil din sol (fig. 6) in pe-

rioada 1969-1986 s-au constatat următoarele: fată de nivelul din 1969
cind conţinutul de P mobil din sol oscila in jurul 'a 30 ppm, in anul 1986
varianta netratată ca şi dozele minime de fosfor au determinat uşoare scă
deri ale conţinutului în fosfor n,tobil (23,8 ppm la netratat, 28,0 ppm la p,.
anual, 28,6 ppm la p.o la 2 am ŞI 29,0 ppm la PIOO la 4 am). Dozele mai
mari de fosfor au dus la niveluri mai ridicate de P mobil (43,5. ppm la p.o
anual, 40,0 ppm la PIOO la 2 anI, 38,4 ppm la P,oo la 4 am, precum şi
49,1 pp:u la PIOO anual 45,8 ppm la P,oo la 2 ani şi 45,0 ppm la p.o•la 4 am).
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.În afară de fertilizarea cu macroelemente, s-au experimentat unele
microclemente (Zn, Cu, 13, Mo) care au determinat sporuri asigurate de pro
ductie doar în anumiti ani. Totusi, în fiecare an de expcrimentarc, s-au
înregistrat creşteri de 'producţie p~in aplicarea acestora comparativ cu va
rianta fertilizatrl doar cu macroclemente (fig. 7) astfel: 52,6 t/ha faţă de
33,1 t/ha în varianta cu Pi"l(l anual +Zn; .53,6 t/ha în varianta P50 anual +
+ Cu; 56,3 t/ha în varianta P51l anual + 13 şi 55} 7 tjha în varianta 1\0
o1.nual + ].tIa.

în perspectivrl, considcrrllU Crl este neceSHr[l introducerea n1icroele
TI1cnteior şi, în special, a bGI~111ui şi molibJenul.ni în reţetele de fabricare a
îngrrlşămintelor complexe pentru aceste cultUrI. . .

Pe lingil producţia de rădăcini micmelementele au mfluenţat ŞI pro~

ducţia de zahăr (fig. 8). Şi iu acest caz a eXIstat o creştere a conţmutulUl

de zahăr şi, implicit, a producţiei de zahilr de la 9,05 t/ha la 1'.0 anual,
la 9,85 t/ha la P.·o anual + B şi 10,02 tlha la P,o anual + Mo.

Şi din acest"punct de vedere se pun în evidenţă borul şi molibdenul.
Tot pe Huia efortului de creştere a producţiei de rădăcini şi a conţi

nutului de zahăr s-a experimentat şi produsul hidroxid de cupru (fig. 9,10)
care a asigurat sporuri de producţie de rădăcini ŞI zahrlr la doza de 2,0
2,5 l/ha CU(OH)2: 56,8-59,1 tlba fap de 43,1 t/ha la nctratat şi respectiv
6,4-6,8 t/ha zahilr faţă de 4,9 t/ha la netratat.

Pe lingă sporurile la producţia ele rădăcini şi zahăr, hidroxidul de
cupru asigură şi o oarecare. protecţie impotriva bolilor in perioada imediat
unnrltoare tratamentclor.
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Fig. 11 ~ Influcnţ:iL dozc1or de ECNOH asupra producţiei
de sfcchl de zahftf
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Pentru inhibarea procesului de formare a noilor frunze şi deci pentru
translocarea tuturor asimilatelor in rădăcină, s-a experimentat tratamentu 1
cu inhibatorul ELNOH (fig. 11, 12), in doză de 6 litri la hectar aplicat
cu 30 de zîle inainte de reeoltare, care a asigurat un spor de producţie de
rădăcini de 54,4 tfha faţă de 43,0 tfha la netratat, precum şi un spor de
producţie de zahăr de 10,10 tfha faţă de 8,33 tfha la netratat.

CONCLUZII

1. Doza de 20 t/ha gunoi de grajd anual asigură valori l11axime ale
producţiei de rădăcini la sfecla de zahăr.

Aplicarea anuală a gunoiului de graj d asigură cele mai mari sporuri
de producţie, sfecla de zahăr valorificind mai bine efectul direct decit cel
remanent al fertilizării.

2. Aplicarea unei doze de 20 tfha gunoi de graj d anual determină şi

o uşoară creştere a humusului din sol.
3. Din rezultatele celor doi ani de experimentare se poate desprinde

concluzia c,' prin combinarea dozei de 50 tfha gunoi de grajd cu N'20 şi P'OD
reuşim un optim de fertilizare organominerală.

4. în cazul fertîlizării fosfatice, doza de P 50- l00 kgfha anual asigură
maximum de producţie de rădăcini, doza concretizată ca optimă şi de pro
ducţia de zahăr, cit şi de conţinutul de fosfor mobil din sol.

5. Mieroe1ementele Zn, Cu, B, Ma şi in special barul şi molibdenul
determină sporuri asigurate de producţie de rădăcini şi zahăr la sfecla de
zahăr în anumiţi ani, totuşi în fiecare an de experimentare s-au înregistrat
creşteri de producţie prin aplicarea acestora comparativ cu varianta ferti
lizată doar cu macroelemente.

în perspectivă considerăm că este necesară introducerea microele
mente10r şi in special a borului şi molibdenului in reţetele de fabrieare a
îngrăşămintelor complese pentru această cultură.

6. Aplicarea hidroxidului de cupru în doze de. 2-2,5 lfha asigură

cele mai bune sporuri de producţie de rădăcini şi zahăr. Dozele de hidroxid
de cupru determină şi o protecţie contra bolilor in perioada de după tra
tament.

7. Aplicarea inhibatorului ELNOH in doză de 6 lfha aplicat cu 30
zile înainte de recoltare, inhibă formarea de noi frunze şi permite trans
locareaasimîlatelor în rădăcini. Concomitent cu creşterea dozelor de ELNOH
creşte şi producţia de rădăcini şi zahăr.

•
IJIIJLlOGRAFIE

Influeilţa dozelor de ELKOJI asupra pro(hJCţ ir i
de zahăr la sfecla de zahăr .

Fig. 12

netrQ ot 2 ha 41 ha
VARIANTA

61 ilo
Pas cu Al., V i TI C Ş G b., Le b e el eTIC u 1., Pas c uM a r ia, InJlue1t/a lftgră

şămintclor asupra producţic,i dc rădăcini li zahăr la sfecla de zahiir fu conditii de
irigare An. l.e.c.s. Braşov, voI. VI, Bucureşti 1976.
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io; applying organic und pllospltorolls fcrhl!l,er;; In '/le,v ta obtalll lllgh, economIC aud good

qualHy yiclds.. " .' . .... '" .
Experimental d2..!U deI11Ol1s~r~te~ that the uoses of 50 tjmuaure wlth NUOPIOO cun firle

an rmtimull1 of<TUnO-Il1Ii1Cral icrhhzatJon.
l By using Br ;md M~the roo~sand sugar yîcJds arc !lis.heL By using ~lnoch, 30 days lJe

fore har'rest, the dosesbemg of G ljll(l, thc rootsHlld sug<lr Ylclds are a1;::0 Jugher,

FigtllTS

F igm'c 1 lnfluencc. of organic fcrtilizcrs .. on ." sugarbcctyield
Figul'C 2 Inf1uenceof ()rgall1c fcrtilizcrs onhumus contcntiusoil
Pigurc3 Influcilce of organo-mineral fertilimtioll Of) sugar beet yJeJd (irie<l,n 1980:':':'1987)
Pigure -1 aand ti ~ InflllcllcCof P fertiFzcrson,sligar beet y'eld
Figlt1'e 5 lnflucnceofPfcrtilil.crSOll 'white s11{,:-aryield at the sug;1rbect
Figure 6 Influcnce of P fCrtilizers an mobil P cQntent in saH
Figurc 7 Inf1ucnccof .. microelements. on~,llgnr Led .. yield
Pigure S Influericc of microclcments OT1. sl1g:u yieldat tbe !';ugar Led
Fi""ttn:·.9 Efficacy···of snpplementary'icJtilizd-tion with' Cu (OH):! on5ug:.r lJeet'yieldFtglll-c 10 ~ Efficacy of supplemcntary fcrtilizatioI1 wîth. Cu(OH}\!, .an sugar yidJ ·.at tlIe sugar

beet
FigUJ'c 11 ~ I!lflueu~e of Elnoh'doscs ori sugar bcct y;chl
Figw'c12 ~ InfluCliCC of Elnoh dases on sllgn.ryicltl at sug<:'s bect

L'ELABORATlONDU SYSTEME OPTIMUJ\I ECONO)HQUE ET ENERGETlQUE DE
FERTILlSATION CREZ LACULTURE DE BETTERAVE SuCmERE

•
Les m~periences prescntess dansl'olrFrageSesSlUt d6rOlllees dans la periade 1969- 1987

dans unc rotation de cinq annccs avec- la betteravesucriere, ayant pour but l'ctablissement
des quantites optilllUI1l d'eng.ra,is, d~es rappo:t: ct.de l'interr~lle.d'~ns,qnand les .cngrais orga
niquesct avec phosphore dOlve~t etrc adnl1ll1stres en vue d abtetur des productlons gra:odes,
economiques(?t de bon~c quah!e. '.; . ',. . .. .' . .

L'ctiidedes donnem; experImentales a e·ndenc1C le "falt queles dosesde 50 tjha fum JeT
avec N I~OPI00 perlllettent l'obtentiond'un optimum de fertilization organe-minerale.

Aussi l'utîlisation de Br et Mb determine des gaiu!'; de prodllction de racines et de suere
L'utilisatioll de l'inhihiteur Elnoh, 30 jours "'rani la recolte, en dose de 61jha mena â

des croissences de la production de racines et de SHere.

BElu,AGE ZrR ERARBEDTNG E1NES OPTIMALES, ăKONOMISCRESUND ENER
GETISCHES DuNGrNGSSYSTEM DER ZUCKERRuBE

ZUWi1ll!ICi!fOSS!!1l g

Die "rorg-estelltt:n Vcrsllchscrgebnisse cler '1orlicgenden Arbcit wurden in der Periode
1969- 1987 durch cine 5 Fihrigc FruchtIolgc der Zuckeniib(:Jl ansgefiihrt. Die Ziele der Ex
perimente ,;ya:rrn dic optimalcn l\lengcll cler Diingemittel, clic richtigsten Beziehullgen und
der Zeitraulll ,,"unu organischen Ditngern und Phosphorus Diingemittel notwendig sind fest
zusteUen uUl grosse, olwnomischc und guteI" Qua1itat 1;n erhalten. Dic cxpcrimenteUe Daten
verarbcitung diczcigt eîgelltlich das die Ycrwcnduug einer Dasis van 50 tojha Stallrnist
mit Nl~O P lOO cine optimale Kombination l;wisc!Ien organischer nud mineralischer Diin
gl1ng crlaubt.

Die verwcndung des Bors nud des )'Iolyhdells bat, zu cinCI" Erhohung der Zuckerriiben
und Zuckerertrage gefi~hrt Eic Verwen<1ung bon Elnoch HUllllllstoff in einer Dosis "Ion
6 l/h;:o 30 'fage der EmtczcÎt, bc;;tîmmte dic Erhohung der Ruben-und Zuckerertrage.

BI<)JA,[( 110 PA3PA50TKE 0l1THMAJ1HOro SKOHOMl1yrO 11 3HEPrI1YHOrO
Y!105PEHl1>I KYJJTYPbI CAXAPHOtl CBEKJJbI

PC3!O.1.e

Onbl1bl npe;J;CraG,Tlcble U pCluoTe pasBtJDa.1HCb El nepllo~ 1969 - 1987 rr, n paMK<lX
qepei'J,oB3HHfl na .5 ,7JCT C caxapIJoli CUel{J10II, r;~eillbl na6~lJQi'J.aJIH yCTaHoD.lleune omllMaJIb
llbI1l: iWJIlIQeCTB YJWCpcl)J]ii, omm.IaJll>lJL>IX cooTHomelllJii n nepllO;r:I: ROrl\a lIaJl:O BROCUTb
opraunQeCl(He II (j)()CqJOpHble y;:I,06pCJJIUl C U,eJIJO llQJlytleBlUI BblCOKUX 3KOHOMHtIeCKHX 11 J(aQec'r

nenUbIX ypOiY.ClCB.

Dcpepa6oTl\H "RcnepUMeUTaJl'-'JlhIX ;J;aUlIblX pa3peWIlJla il<lltlyrOlJllI1Tb qTO Aosa B 50 Tira
uaB03a 11 J20 11 PIUO F.r/ra npe,u.CTaUJWer coC0l1 omm.mJIbUYIO)I,OSy.

TalOKe, npllMeneUlle Gopa (Bo) n 1I10JIu(lil,eHa (/t'la) onpe)I,CJlneT no.nylJeUlie npn6aBoK
Iwpnef! H caxapa.

f1pH llCOD.;lLSOlHllmn UlIrnOllTOpa poeTa 9JHlOX Ba 30 nHeii AO YOOPKH B ]3;ose 6 ;lira
nOJlyllaIOTC}I npIl6aBlUI Hopneii II caxapa CT3Tl1CTHtIeCIOI o6eCneQeUhIe.

;
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EFICIENŢA ECONOMICĂ A CULlUnll DE SFECLĂ DE ZAHĂR,

FUNCŢIE DE COMBATEREA INTEGRATĂ A BURUIENILOR
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D. PANĂ, J PANA, CECILIA CHIVINEANU, 1. l\HJSTAŢA, M.
ANGELESClJ, GHERGHINA PANA, GI-I. PHEDA, N. POPA,
(;H. IACOB

Cercetările efectuntc, privind eficienţa eCQIlomiett in ftlllcţie

de combaterea integrată a imfuicllilor din cultura sfec1ei de zallăr,

::trattL că variantele Cu trei praşi1c -mecanice printre rînduri plus
dOl1fi praşilc manuale pe rind, ca şi variantele tratate cuH.o-Neet+
+ 'Veuzar (6+ 1) înainte de sem[uHlt, plus trei praşi1e mCGlnicc
printre rînduri, <t11 <wut cea llIai buillt eficienţă cconomicftşi se
recomandă pentru producţie.

Folosirea principiîlor 2UtOCOBduccrii şi autogestiunii ccononllCO
financiare, in unităţile agricole, implu~c utilizarea eficientă a tuturor re
surselor de producţie in vederea SPQririi recoltei şi reducerii cheltuielilor
[1, 2, 3,4J.

Reducerea populatiei active din agricultură a dus la studierea posibi
lităţilor de inlocuire a praşilelor Inanuale prin COll1haterea buruienilor din
culturi pe cale lllccanică, chimicrt şi biologică.

în lucrarea de faFl se prezintă eficienţa econonlică la cultura sfeclei
de zahăr în funcţie de cnml)atcrca integrată a bumiel1ilor, pe baza unor in
dicatori n~'cturali, valorici şi de rcntabilitate.

METODA DE CEI~CETARE

Pentru a aprecia eficient-a ccono1l1icrl, in funcţie de cmubatcrea i11te
gr~iHi a bbruienileT din cultura sfeclei de zahăr, s-au calculat indicatorii
naturali-randmnentul la ha, sporul la ha şi sporulpe kg s.a. şi indicatorii
valorici şi de rc:ntabilitatc-costuri, beneficiu şi rata rC1ltabilităţîi.

REZULTATE OBTINUTE

Analiza randomentului Ia hcctar (tabelul 1) araEl d, pnn ,interac
tiunea dintre crbicidc şi pr~lşilele mecanice, s-au inregistrat valori cuprinse
in(re 33,29 t/ha şi 64,67 t/ha fat" de variantele m,lrtor care au beneficiaJ
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Tabelul

Randamentul la hectar in funcţie de comhaterea integrată a buruîenilor la sfecla de
;;mhăr

de interacţiunea dintre praşilelc luanualc şi praşi1c1e mecanice, la care
"anelamentul a fost cle 27,92~70,74 t/h".

,Sporul cle proclucţie la hectar rezultat pe seama cliferitelor crbiciclo
expenmentata s~a.calculat ca diferentrl ..• intre· randaluentul.la hectar în Va
riante1e ... în care s-au aplicat erbicide' si .randamentul obtinut in conditiile
folo~iriî praşilelor ll1anualc şi ~ celor! luccanice (\'1' v~'şi V3), carc~-au
consIderat· martor.

. Utilizarea cOlubinaţici între Ro-Neet + 'Venzar (6 + 1) aduce sporuri
cupnnse Între 3,93 tjharădfldni, cînd se aplidl si trei pr~tsile rnccanice si
9,84 t/h,: cind s,o alJlică cloar o praşilă mceanicr,'P{labclnl 2), Atunci cinci

'S:" folOSIt combll~aţIa, Dnal 500 + Vemar (5 + 1) sporul cle producţie ob
ţmutpe seam~ enblclclelor a fost. cuprins între 2,59 t/ha, cind s-au aplicat
COne?mltent ŞI treI praşlle mocalllCo şi 10,91 t/ha, cinci s-au efectuat clour,
praşlIe luecanlce.

D•. PANA. şLcolaborafQrii
EFiCiENŢA ECO~'iO.:'>·~ICA Şi COD.iBf\.TZR.cA INTEGRATA Jl. BUnVIENn,QR 135

Tnlxlul 2

Sporul rlcilfoducUe si cosbl sporului de producţie la sfecla dczah:lf

Sp:::>ru 1 laher!)r ~[lor\11 ·pc 1.:;:; 3.11. CoSlu!5po,nlui
C\)5t\11 Costnri de produc! j"

tmt::lfficll- suplimcn-'
V;,ri;mta n\c1"r:ini 7,[1~1["~. 3t~, rihhiLini ;'ilhi'r alb tn!lli tarc

1/1'1;;: t/hi! ];g l;g la·11;l lalla l,;)t I ld/t
rădlicini zah.i.r

\' X X X X :< X X X,
'-;l 8,74 1,05 X X 104 12 99

\'" 34,OB 3.02 " X X 208 3 31

\' 9,8·j 1,11 1,05 159 665 1 332 135 1200,
\' R,82 0,83 1260 119 665 1291 146 1555,
V 3.93 0,92 56 131 665 907 230 986,
V, 6,91 0,91 1152 152 70."; 1196 173 1314

'"'il 10,91 1,02 1818 170 705 1480 136 1151

\' 2J9 0,68 4 " IU 70,5 889 313 1307, ,l~

\'10 10,68 0,96 676 61 1487 2245 210 2 339

ViI 16,9~ 1,02 1075 64 1487 2693 159 2610

Yl~ 2,9S 0,68 181 4' 1487 1699 570 2 499..,
Yl!! 5.37 0,41 610 ·47 822 1203 224 2931

YJ..1 7.26 0,61 825 59 822 1 337 184 2 192

'"15 -1,29 -0,12 -146 ~ 14 822 913 X "
VIn 7,79 0,82- 7]9 82 710 1263 162 1 540

YI; 12,66 1,09 1266 109 710 1609 127 1476

Yl~ 1,16 -0,16 116 ....:,.16 710 792 GS3 )~

Dac<"< so facclon'\ crbicidr,ri, prima cu Ro,Neet + Venzar (6.+ 1)
inainte de scmtmat si a doua Nato. + Veuzar (8 + 0,8) în vegetaţie, se
înregistreaz~i un spor' cleproduc ţie cuprins Între 2,98 t/ha, atun~i.cînd se
aplică şi trei praşile mecanice şi 16,99 t/ha, cind se aplică concomItent dOltă

praşile Iuecanicc.
ErbicidarcacnNat(t + "/cnzar (8 -.\- 0,8) in tÎ1npul vegetaţiei, a con

dus la spofuri dc producţie uU111ai in condiţiile în care s~nu apl~cat .una s~u

două praşilc mecanice, pc' cind in varianta ur:~c s-au exe~cutat Ş1 ",tre",1 praşIle

lnecanice s-a inregistrat o redncere·a producţIe1, ceea ce· Inseamna ca o con;
hinatie între cele două erbicide aplicate in vegetaţie afectează în proporţIe

{oart'e 111icrt si cultura de s-feclfl dezah~Lr,avînd efectfitotoxic:. ._
în \'ari'\lltclc tratate cu P'-ramin-j- Ro-'--Necl (4 +' fir=î;;"a'fute (i-;',

semănat s-au obtinut sporuri de l)roc1ucţie cuprinse intre-l, 16tjha în inter
actiune cu trei prasile Înccanice şi 12,66 t/ha in interacţiune cu dOUrl pra-
şil~ mecanice. '

Rallfhmcnll1!

Fncterul D HJ,l1iJei ll i Zah;"ir alb
(praşHc ti ha tjhamecanicel

h1 ~ 1 27,92 2,52

b, """ 2 36,(î6 3,57

b,1'== 3 40,74 6,59

li1 = 37,76 3,63

b, ~ 2 45,58 4,40

b, ~ 3 74,67 7,51

b 1 = 3--1,83 3,'1:)

b, = 2 ;7,57 1,59

b, - 3 73,33 7,27

b, ~ 1 38,60 3,48

b;l=2 53,65 4,59

h;J'= 3 63,72 7,ZR

b1 ~ 3.},19 2,93

b2: ~ 2 43,92 1,18

b, = 3 69,45 6,71

h 1 ~ 35,i 1 3,34

b2: -- 2 49,32 4,46

ba ~ .1 71,90 G,·L)

Q;l =
Dual 500 + Vcnzar (5+ 1)
inainte de semănat

Trabmcnttll

PaetDruj A
(pra~i1c Inilnufl!J; s~u crlJicidel

al =
2 praşile manuale pc dud

a.
Ro-Neet + Vcnzar (fr+ 1)

înainte de. semănat

ali =
Nata+ Venzar (S+O,S)
in· vegetaţie

el·l =
Ro-Neet + Vcnzar (6 1.. tl
inainte. de scm~'tnat +.
Nata + Venzar (8+0;8) în vegetaţie.

ar, =
Pyramill + Ro~Ncct··.(4+ 6)

inainte de scm;l11at

Varianta
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Tabelul

Randamentul la hectar in funcţie de comhaterea integrată a buruîenilor la sfecla de
;;mhăr
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9,84 t/h,: cind s,o alJlică cloar o praşilă mceanicr,'P{labclnl 2), Atunci cinci
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ţmutpe seam~ enblclclelor a fost. cuprins între 2,59 t/ha, cind s-au aplicat
COne?mltent ŞI treI praşlle mocalllCo şi 10,91 t/ha, cinci s-au efectuat clour,
praşlIe luecanlce.
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Tnlxlul 2
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rădlicini zah.i.r

\' X X X X :< X X X,
'-;l 8,74 1,05 X X 104 12 99

\'" 34,OB 3.02 " X X 208 3 31

\' 9,8·j 1,11 1,05 159 665 1 332 135 1200,
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V 3.93 0,92 56 131 665 907 230 986,
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\' 2J9 0,68 4 " IU 70,5 889 313 1307, ,l~
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'"15 -1,29 -0,12 -146 ~ 14 822 913 X "
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Yl~ 1,16 -0,16 116 ....:,.16 710 792 GS3 )~
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Sporul suplimentar la hectar de zahăr alb are, in general, aceeaşi osci
laţie ca şi sporul de rădădni. Totuşi, in cazul variantei tratate cu Ro-Neet+
+ Venzar (6 + 1) in interacţiune cu cele trei praşîle mecanîce, s-a îmbună
tăţit substanţial conţinutul de zahăr in rădăcini, contracarind efectul nee
gativ al sporului de producţie.

Analiza sporului de producţie pe kg s.a. arată că iu varianta tratată
cu Ro-Neet + Venzar (6 + 1) inainte de semănat in interacţiune cu
trei praşile mecanice a fost de 56 kg rădădni, iar in varianta care.a primit
Dual 500 + Venzar (5 + 1) inainte de semănat şi două praşîle mecanice
de 1 818 kg rădăcini.

Producţia suplimentar" de zahăr alb pe kg substanţă activă a fost
superioarăîn variantele tratate înainte de semănat cu Ro~Neet + Venzar
(6 + 1) sau cu Dual 500 + Venzar (5 + 1), in interacţiune cu toatepraşilele
Inecanice.

În costul tratamentelor au fost incluse: valoarea erbicideloT, valoarea
lucrărilor de pregătire a soluţiei şi de aplicare a erbiddelor, iar costurile
suplimentare cuprind in plus şi cheltuielile pentru decolectarea sporului de
producţie şi încărcarea acestuia in remorci.

Costul sporului de producţie de r"dădni de sfeel" a fost cuprins intre
127 lei/t, cînd s-a erbîcidat cu Pyramin .Ro--Neet (4 + 6) inainte de se
mănat plus dau" praşile mecanice şi 683 lei/t la acelaşi erbîcid combinat
cu trei praşile:nlCcanice.Pe iona de zahăr alb, costul sporlliuia avut valori
intre 986 lei· in varianta tratat" cu Ro-Neet+ Venzar (6 + 1) inainte
de semănaţ plus trei praşile mecauice şi 2 934 lei in condiţiile erbiddăiii
cu Nata+Venzar(8 + 0,8) in vegetaţie, plus opraşilr, mecanică.

Benefidul suplimentar la hectar. stabilit ca diferenţă intre valoarea
sporului de producţie şi costurile suplimentare a fost calculat la preţul de
345 lei/tonă (tabelul 3). Se observ" c" la variantele crbiddate beneficiul
suplimentar a fost de 272~2 404 lei/ha, iar in patru variante s-au inregis
trat pierderi(-1l2~1299 lei/ha).

Beneficiul luarginal este indicatorul care permite să se stabileasCrl
eficienţa praşilelor 11lccanice. Acesta se determină ca diferenţă Între vari
antele succesive cu praşilen1ccanice, folosindu-se aceeaşi cOlubinaţie de
crbicide.

Beneficiul marginal a avut cea mai mare valoare de 10 120 lei in (V
3

)

varianta cu dOUrl praşile Inanl1ale pe rînd in interactiune cu trei praşiIe
luecanice:printre rînduri .'li cea. mai scăzută valoare de 3209 lei/ha in Va
rianta tratat" cu Ro-Ncct+ Vcnzar (6 + 1) inainte de semănat +Nata +

Vcnzar (8 + 0,8) în vegetaţie, plus trei praşile mecanice (V,,).
In variantele in care valoarca SPOflllui de producţie nu a reuşit sit aco

pere cheltuielile suplimentare cu erbicidarea, s-au inregistrat rate ale pier
derilor cuprinse intre 12,6 şi 142,2%, iar in celelalte variante rata benefi
ciuluia oscilat intre 30% în Va şi 121,6% in V,.

Beneficiul suplimentar pe kg substanţă activă a variat intre 39 leii
/kg s.a. in Va şi 2991ei/kg s.a. in V" pentru ca in patru variante să aibă.
valori negative (V" V'2' V'5 şi VIS)'

Tabelul 3

13enefidul şi rata rentabilităţii

Hatu rcntabilitll.ţîi Bellefieî'lJ 1
Bcnd\chl1 suplimentar D('llţfieîul marginal pcntru chclhl:l~li suplimcntar

pc li:g ~.a.Varianta ld/ha lciJkg 5ţlPli~~entarc
IdJkg 5.a.

X X vV1 X

2 518 2 ;21 :<V:l X

10 120 1 765 >~V X,
121,6 231V 1620 X,
10.5,0 191V5 1 35.5 265

272 - 1 083 30,0 39V
"

73,3 146V, 877 X

1 793 916 121,1 299V
"

-12,6 -19.V!l - 112 --:-.1 905

959 X 42,7 61VIn

2404 1 -l ..t') 69,3 152·\'11

_R05 -320-1. -'!7,3 -51"'12
:;:;,9 46VI:": ·108 "8':l1 ~3.1 69,9 96Vl-l

-1299 _2 110 ~ 142,2 - 118VJ;">

.':15,(1 107V le 1 ()74 X

2 189 1 115 1:16,00 219V17
_111 -26.13 ':-%,1 -11Y 11l

CONCLUZII

1. Aplicarea crb·icidelor inainte de semrll1at .în i:l~e~'ac~iune cu l)l~aşi.lc
lTIccanicc detcnninrt sporuri de producţie care se JusllfIca dlll punct de ve-

dere econQmic. ... ~
2. 'Variantele cu trci praşilcmecanice printre nndun plus doua pra

sile lnanl1ale pc rînd au realizat cel mai mare beneficiu 11larginal, de 10 120

ieilha şi cea mai ridicaU, rată a rentabilităţii. o '.,," • ,

3. Cel mai sc,'zut cost pe tona de zahar alb (9,,6 le'lt Zelh,,:) Obţdlut

ca producţie suplimentară prin erbicidarc s-a. realIzat prll~ apllc~re;l. de
Ro-Neet -1- Vellzar (6 + 1) înainte de sClnănat, plus trcI praşl1e 111(:-
canicc printre rînduri.
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ECO)iO;uJC EFFJCIENCY OF SUGAH BEET CROP IN1'lJ)iCJION OF THI, INTEGRATED
\VEEDS CON"fROL

Summnry

The rescarches an the economic efficicncy in functioll of tlIe integratec! wceds control at
sugn.r bcct crap dcmonstmtcd thn,t the variauts with threc mcchanical hocings betwccn the
rowş plus hvo m<tllual hoeings by row and also thc 'furinnts trcatcr1 with HO-Ncct+ Vcm:ar
(6-j-1) hefare sowing plus thrce mcchanical hocings wcrc very cffîcicnt and arc rccommcndcd
for production.

Tablcs

"JKOI-lOJ\\Y[lIECKi\5I 3<P<PEKTl[BHOCTb IO'nbn PbI CAXAPI-lOn C~EKJlbl B
. 3ABI1CIlJ\\OCTll OT Iom El'PljPOB~IlIIOn IiOPb5bI C COPHilI'.AMl[

Table 1
Tl1hlc 2
T'1Mc 3

'Ihe output at hectare in functian of the integrated wct'ds control at sugar bcct CiYJp

Thc yield grmvth and thecost of the yicld growth at sugar bect crop
Thc profit and· theprofitaţllcl1css part

EFFICIENCE ECONO"IIQUE DE LAC\;LTURE DE BETTERWE SUCRIi,RE E:-I FO:-::C
TION DE LA LUTTE CONTRE LES i\lAUVAlSES HERTn!S

Les rechcrche,.; conc("rnnnt l 'cfficience Ccrmomiquc cu fOilChoD de la lnUl' lnt6grec con..
tre le::; mall'Iaiscs hcrbes montrCnt que le;; vnriants n'lec 3 binagcs jXLrmi lefi rang::; pltlS Lrflclagcs
pn.r nng, ainsi ql1C les v(l1'Îantcs trait&es avcc HO-l';cct+ Vcrlzar (6+ 1) U'IHnt les scmailles
plus J lJiuagcs panni les mngs ont cu In mciJlcure efficÎetlce c~on()miqncct elJes SOllt rCCOlllmUIl

dct's pour laprodtictiolJ.

V/IRTSCHAFTJ.TCHE EFFEKTIVJT.:\T DER ZUC!(ERRUBEXANZeCHT ANHAND DEF.
I:NTEGRIEHTEN UNIGL-\UTBEKAnJPFFK(;-

ZlIsclmmcnjasS1!1! ;;

Dit: durchgcJilrten Untersuchungen hinsichtlich der ,yirbchaltlichcn Effcktj'lit~·ltals

Fo!ge der intcgritertcn Unkrautbcldi.mpfung bcim Zuckcrriibcnbau lcigcn, daD dic Yarinnten
mit .3mechanischen Hackcl1zwischcl1 clCllRcihcn zll!;ătzlich 2. Hamllwc1.:ctl pro Rcihc, sowic
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Lucrafe,l cuprinde rezultatele experimentalc, pc o perioadă.

de 21 ani, cu prhrire la regimnl de irigare şi consumul de apă al
sfeclci de zahăr in condiţiile c1ii-natiec din zona colinară il Trnnsil
'/aniei,

Rezultatcle c'/idcnţiază faptul că regitnul de irigare constă.

din asigurarea unei norme de irigaţie cuprinsă Între 400 şi 1800
nP apă/ha, repartizata. inl-4udări.

Scceteleapar cel 11tai frec~ent in lunile iunie, iulie şi au
gust, in perioada creşterii intense a aparatului foliar şi a ingraşării

pivotului.
Datorită irigării,in tnedie pol':!. ani, s~a'obţinut un spor de

16 t/ha {36%))a producţiade rădăcini şide 2 t/ha (290/0) la produc
ţia de zahăr. In anii sccetoşi, sporul la producţiade rădăcini acreş

cut cu ':19-%, cea de zahăr extra.<; alb cu4J%, iar producţiade frunze
cu 68%.

Consumul maxim zilnic de apă se: înregistrează in lunile
de vară, fiind. cuprins. intre ·-totm:! apă/ha/zi in luna iulie şi. 36 ma
apă/ha/zi in. luna august. Consumul total.de apă .al culturii .irigate
a fost de 5 488 m~ apă/ha, iar al celei neirigate de 4775 ma apă/?a.

Sporul de venit net realizat PTin irigare s-a cifrat laI 701
lcijha, iar sporul de 'Ienit realizat lalmm apă a fost de 15,4 lei.

Cerinţele sporite ale economiei naţionale şi ale consnmuluiintern de
zahăr impun creşterea producţiei de sfeclă de zahăr, pină in anul 1990, la
peste U,6 milioane tone. Această cerinţă se poate satisface numai prin rea
lizarea unor producţiimari şi constante la unitatea de suprafaţă în condiţiile

unei agriculturi intensive, care să valorifice pe deplin potenţialul biologic
al soiurilor de sfeclă de zahăr monogerme şi plurigerme, diploide şi poli
ploide, indiferent de condiţiile naturale de cultură.

Sfecla de zahăr se numără printre plantele cu un consum ridicat de apă

şi reacţionează foarte sensibil la umiditatea solului. Nivc1ul şi calitatea
producţiei depind în mare măsură de regimul de apă din 501.

în majoritatea zonelor de cultură a sfeclei de zahăr din ţara Iloastră
preeipitaţii1e naturale asigură numai 60- 90% din consumul de apă al
culturii. Astfel, irigarea devine o măsură tehnologică obligatorie nu numai
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Scceteleapar cel 11tai frec~ent in lunile iunie, iulie şi au
gust, in perioada creşterii intense a aparatului foliar şi a ingraşării

pivotului.
Datorită irigării,in tnedie pol':!. ani, s~a'obţinut un spor de

16 t/ha {36%))a producţiade rădăcini şide 2 t/ha (29%) la produc
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cut cu ':19-%, cea de zahăr extra.<; alb cu4J%, iar producţiade frunze
cu 68%.

Consumul maxim zilnic de apă se: înregistrează in lunile
de vară, fiind. cuprins. intre ·-totm:! apă/ha/zi in luna iulie şi. 36 ma
apă/ha/zi in. luna august. Consumul total.de apă .al culturii .irigate
a fost de 5 488 m~ apă/ha, iar al celei neirigate de 4775 ma apă/?a.

Sporul de venit net realizat PTin irigare s-a cifrat laI 701
lcijha, iar sporul de 'Ienit realizat lalmm apă a fost de 15,4 lei.

Cerinţele sporite ale economiei naţionale şi ale consnmuluiintern de
zahăr impun creşterea producţiei de sfeclă de zahăr, pină in anul 1990, la
peste U,6 milioane tone. Această cerinţă se poate satisface numai prin rea
lizarea unor producţiimari şi constante la unitatea de suprafaţă în condiţiile

unei agriculturi intensive, care să valorifice pe deplin potenţialul biologic
al soiurilor de sfeclă de zahăr monogerme şi plurigerme, diploide şi poli
ploide, indiferent de condiţiile naturale de cultură.

Sfecla de zahăr se numără printre plantele cu un consum ridicat de apă

şi reacţionează foarte sensibil la umiditatea solului. Nivc1ul şi calitatea
producţiei depind în mare măsură de regimul de apă din 501.

în majoritatea zonelor de cultură a sfeclei de zahăr din ţara Iloastră
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NOT..i: Ex. p. = c::,;ccsiv ploioilse; P.p. ,;, foarte ploios; P = plaios; :M = mijlociu; S = secelos; F.S. =
lollttc secetos; Ex. s~ "" c~:ce:;iv secetos.
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Experienţele cu pnvIre la eficacitatea irigării şi consulllului de apă
al sfeclei de zahăr au fost executate la Staţiunea Didactică Experimentală
a Institutului AgronOlnic din Cluj-Napoca, în cîmpul de cultnri irigate
situat pe Terasa Someşului. Solul este aluvial coluvial-carbonat cu reacţie

slab a1calirtă, cu o textur~ luto-argiloasă, situat Într-o zonă cu precipitaţii
medii multianuale de 588,1 mm.

Ca material biologic în anii 1961-1975 s-a folosit soiul R Poli 7,
soi poliploid plurigenn, în anii 1976 -1980 soiul Monorom, iar în anii
1981-1987 soiul RPM519, soi poliploid monogerm, care s-a semănat pe
un teren bine pregătit în fiecare an, îngrăşat cu 300 kg/ha azotat de amoniu
şi 100 kg/ha supertosfat, iar o dată la patru ani s-a fertilizat cu gunoi de
grajd 30 t/ha.

Semănatulşi lucrările de întreţinere au fost efectuate la data optimă,
respectindu-se tehnologia recomandată.

Momentul aplicării udărilor, cît şimrlrimea normei de udare s-au
stabilit pe baza dinamicii umiditrlţii din sol, care s-a determinat timp de
24 ani, din 15 în 1,5 zile, în perioada de la.semăllat pîllă la recoltare.

Consnmul de apă al plantelor s-a.. detenninat dupăilletoda bilanţului
apei dinsol,prelevind bilunar probe de sol pînă la adîncimea de 150 cm,
din. 25 în 25. cm.

MATERIALUL, METODA ŞI CONDITIILE DE CERCETARE

în zona de stcpfl şi silvostcp{i, dar şi in zona pădurilor de fag, uude în illa
roritatea anilor lunile iulie şi august an un caracter secetos.

Rezultatele cercet~irilGl' efectuate în ţara noastră. demonstrează că,

sub influenţa condiţiilor ilnbunătflţite de aprovizionare cu aptl, prin irigare
producţia de r[ldăcini creşte foarte mult; in cele mai l11ultc cazuri, ulai ales
În zona de stcpfl şi silvosteprl, se dnbleaztl, iar uneori se tripleazfl faFL de
producţia obţinutrl in condiţii similare f5r[t irigare [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,12,13,14, 15,16, 17,18, 19,20, 21J.

În zona colinar;la Transilvaniei; pînă in anul 1964, nu ~-aufăcut ex
pcrienţeiriguroase cu privire la eficaCitatea irigării sfcclci de zahrlrşi, în
special, pentru studierea consulllului de apfi al acestei plante. De aceea, avînd
în vedere ponderea sfeclei de zahrLr În această zonrl şi posibilităţile de ex
tindere a suprafeţelor irigate, a devenit necesarrl studierea acestor probleulC,
TIlotiv pentru care Începînd cU anul 1964 s-au întreprins o serie de cercctriri
ale căror rezultate se prezintfl in sintezeI în prezenta lucrare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Mărimea normei de udare şi a normei de irigaţie aplicate în anii 1961
1987, în funcţie de precîpitaţiilecăzuteşi de caracterul climatie al anului
se prezintă in tabelul 1.

Din datele prezentate în tabel rezultă că seceta s-a făcut sim ţită În
luna aprilie, de 3 ori fiind nevoie de aplicarea unei norme de udare de 400
500 m" apă/ha. Luna mai totdeauna a fost bogată în precipitaţii, cu excep
tia anului 1982. Secetele cele mai frecvente au apărut în lunile iulie şi august,
J~erio~dă în care creşterea răd~ciniide sfecl<\ a atins valo:i~e m,axirile;· n

Numărnl maximdeudăn a fost de 4, larnorma de mgaţle de 1 800 m o

apă/ha : mai mare în urtiisecetoşi şi mai mică În aniinorma1işipuţin mai
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Experienţele cu pnvIre la eficacitatea irigării şi consulllului de apă
al sfeclei de zahăr au fost executate la Staţiunea Didactică Experimentală
a Institutului AgronOlnic din Cluj-Napoca, în cîmpul de cultnri irigate
situat pe Terasa Someşului. Solul este aluvial coluvial-carbonat cu reacţie

slab a1calirtă, cu o textur~ luto-argiloasă, situat Într-o zonă cu precipitaţii
medii multianuale de 588,1 mm.

Ca material biologic în anii 1961-1975 s-a folosit soiul R Poli 7,
soi poliploid plurigenn, în anii 1976 -1980 soiul Monorom, iar în anii
1981-1987 soiul RPM519, soi poliploid monogerm, care s-a semănat pe
un teren bine pregătit în fiecare an, îngrăşat cu 300 kg/ha azotat de amoniu
şi 100 kg/ha supertosfat, iar o dată la patru ani s-a fertilizat cu gunoi de
grajd 30 t/ha.

Semănatulşi lucrările de întreţinere au fost efectuate la data optimă,
respectindu-se tehnologia recomandată.

Momentul aplicării udărilor, cît şimrlrimea normei de udare s-au
stabilit pe baza dinamicii umiditrlţii din sol, care s-a determinat timp de
24 ani, din 15 în 1,5 zile, în perioada de la.semăllat pîllă la recoltare.

Consnmul de apă al plantelor s-a.. detenninat dupăilletoda bilanţului
apei dinsol,prelevind bilunar probe de sol pînă la adîncimea de 150 cm,
din. 25 în 25. cm.

MATERIALUL, METODA ŞI CONDITIILE DE CERCETARE

în zona de stcpfl şi silvostcp{i, dar şi in zona pădurilor de fag, uude în illa
roritatea anilor lunile iulie şi august an un caracter secetos.

Rezultatele cercet~irilGl' efectuate în ţara noastră. demonstrează că,

sub influenţa condiţiilor ilnbunătflţite de aprovizionare cu aptl, prin irigare
producţia de r[ldăcini creşte foarte mult; in cele mai l11ultc cazuri, ulai ales
În zona de stcpfl şi silvosteprl, se dnbleazfl, iar uneori se tripleazfl faFL de
producţia obţinutrl in condiţii similare f5r[t irigare [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10,11,12,13,14, 15,16, 17,18, 19,20, 21J.

În zona colinar;la Transilvaniei; pînă in anul 1964, nu ~-aufăcut ex
pcrienţeiriguroase cu privire la eficaCitatea irigării sfcclci de zahrlrşi, în
special, pentru studierea consulllului de apfi al acestei plante. De aceea, avînd
în vedere ponderea sfeclei de zahrLr În această zonrl şi posibilităţile de ex
tindere a suprafeţelor irigate, a devenit necesarrl studierea acestor probleulC,
TIlotiv pentru care Începînd cU anul 1964 s-au întreprins o serie de cercctriri
ale căror rezultate se prezintfl in sintezeI în prezenta lucrare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Mărimea normei de udare şi a normei de irigaţie aplicate în anii 1961
1987, în funcţie de precîpitaţiilecăzuteşi de caracterul climatie al anului
se prezintă in tabelul 1.

Din datele prezentate în tabel rezultă că seceta s-a făcut sim ţită În
luna aprilie, de 3 ori fiind nevoie de aplicarea unei norme de udare de 400
500 m" apă/ha. Luna mai totdeauna a fost bogată în precipitaţii, cu excep
tia anului 1982. Secetele cele mai frecvente au apărut în lunile iulie şi august,
J~erio~dă în care creşterea răd~ciniide sfecl<\ a atins valo:i~e m,axirile;· n

Numărnl maximdeudăn a fost de 4, larnorma de mgaţle de 1 800 m o

apă/ha : mai mare în urtiisecetoşi şi mai mică În aniinorma1işipuţin mai
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Const~mal de a,i Ia sfecla de zahăr după metoda bilanţului apei din sol

(media 1964~ 19871

"J."abdlll 3

Sporul dc producţie realizat prin irigarc la sfecla de zahăr, in funcţie de caracterul
anilor 1964 - 1987

Irigat 5.10 7% 1092 1367 1028 675 5188
Neirigat 530 795 1046 12{0 751 437 4775

Total

Tabelul 4

9 22,.5 O~3;0

VlIIVII

L U Il i 1 r.

V1

9,3 7,7 1,6 20,S ":19

v

48 12 25

Consum de apă mediu lunar, m:1jhn

Consum de apă diurn, malha

18 26 36 +1 33 22
18 26 35 39 24 15

lV

60

C:lrar-krul
anilor

s-a obţinut un spor la producţia de r'ld'lcini de 16 t(ha (36%) şi de 2,Ot(ha
{29'10) la producţia de zahăr.

Dereln3.rcat este faptul c~i în perioada arătat:l, din cei 24 ani 9 au fost
sccetoşi, "1 ani TIlij Ioeii şi 11 ani ploioşi.

în tabelul 3 se prezint'l prodncţiileobţinute la sfecla de zaMr in funcţie
de caracternl perioadei calde a anului, în anii seceloşi sporul de jJroducţie
de zahăr, datorit'l irigării, a fost de 43,0%, pc cînd in anii mijlocii de 31,3%,
Este de menţionat faptul C{t inaniiploioşi, dar cu repartizare uel.l:niforrnă a
precipitaţiilor pentru cultura sfeclei de zahăr, prin 1~3 ud,u'i, s-au obţinut
aproape aceleaşi sporuri de producţie de r;ldăcini. ca şi in anii mijlociL
în anii secetoşi l)roducţia de frunze a cresclltdatorit;t irig{lrii cu 68,0%, iar
In anii ploioşi Cu 22,5'10'

în ceea ce priveşte consumul de apel al pbntelor (tabelul 4) cercetă
rilc efectuate in perioada 1964~ 1987 an pus în evidcnţrt un COnSllTIl1naxim

V:trhwtn

Irigat

Ne irigat

Pmducţh de r'irHeini Producţia df: 7.ahăr alh Pmduc\ia de frunze

~ult;i~·I--.-'I'"-e~ir·-i_'I-·-S~~0-'(-I-,-.=TI"''''''-'ir''-i'-'Ii'-''=,,''-w-','''---I',-.--'-'-TI''''W'''ir-'';_''IC''-,''-.p''',,,'''--I~In:l~~
ani irigat gat ... I A' Irigat gat . I lPgilt gat I udări

---__+_---T._-j-_+~ll"ha"i-'-'?"-"-;----i~-.r'-'I'""__j___',,y0--i'--i-_+_'jlc:h-'"i_~"'O+--

h ' ",' m arativ cu cea neirigatăProductia de rădăcini şi zahăr la sfecla de za ar ltlga a, cop
, in anii 1964- 1987

ploioşî. în perioada anilor 1964- 1987 numai in doi ani nn s~a f~c'!-t n.~ce
sară irigarea sfeclei de zahăr, datoritărepartizăriiuniforme a preclpltaţnlor

din lunile de vară. _
în tabeluL 2 sint" prezentate producţi~le ?~ţi.?,!-~e.la sfe~la de zaha~

irigată, comparativ cu cea neirigată, Datontă mgaru,m medie pe 24 am

Prod\1l::ţLI de Sporul prin: irig.lfC Prnd11cpa de r.ahăr Sp0nl1 prill iri.g:lI:c
rfHl[lcinj, tjha tjha

Anii

ici"ti, \ I I'"mnilie"li'
\ I

,,!llciri'
t/ha o,' iriW'tli IlCirigalii Ilhl\ ,"gătiî ,. ,

I I 18 42
I *** lL6 9,7

I
1,9 \ 201964 61 43

8.9 3.7 421965 69 46 23 50 .. Il,fi

10 .. 12,0 11,4 0,6 51966 67 61 6

47 38 9 24 , 8,5 7,2 1,3 181967

9,6 7,3 ? ' 321968 50 38 12 32 ., -,.'
61 5 8 , 12,2 1l,J 0,9 81969 66

8 28 , 6,7 5,1 1,6 311970 37 29

45 8 18 , 8,1 7,9 0,8 101971 53

63 20 32 *** 13,5 11,3 2,2 201972 83

26 1l 42 ." 7,0 5,1 1,9 371973 37

36 12 33 " 7,4 5,5 1,9 351974 48
l'

6,5 6,5 0,0 O1975 45 45 O O -

45 21 - 47 .,. 9,3 6,3 3,0 481976 66

21 40 ... 9,5 6,7 2,8 421977 74 53

51 11 22 ... 10,7 8,8 1,9 221978 62

58 13 22 ,., 9,3 6,9 2,4 351979 71

55 O O - 5,4 5,4 0,0 O1980 55

47 18 38 .. 8,8 6,2 2,6 421981 65

48 19 40 9,9 7,0 2,9 411982 67

70 40 30 75 ,.. 9,8 4,9 4,9 O1983

45 25 56 .., 7,9 5,3 2,6 491984 70

75 42 33 79 '" 10,9 1,0 3,9 561985

64 11 23 56 ... 8,6 5,7 2,9 511986

32 22 69 ... 7,6 4;7 2,9

I
621987 54 ------

45 16 36 .. 8,9 6,9 2,0 29Medîa 61

-.

10 - c, 214
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Z. NAGY şi cola'boratoTii
H6

lJIULIOGRAl'IE;

CONCLUZII

L il Il i ţ i li, ~, şi colab. Iufillenfa' apei dill sol asupra Veclei de ::aIUI!' la d(fcrile. do::c de
(1::'-;/, Lucr, şt. LA,N,B" '1oI. IV, Scria D, 1961.

2. A '{ r 1 g c a nu G h, şi colab. Ccrcctă/'i aSl/pmrcgil1wlui de irigm:e la sfecla de::ahăr in
("Jldifiile CillIjJiei Dunării. Au. LC.A.R, '/01. XXX, Scria 13, 1962.

3. n ot z a 11 )1, ]Ji!all!lIl apei îl/ solun·'eh"igate, Bucureşti, Ed. Academiei H..S.R, 1972.
4. B o r a T. CcidrJblt!ii la studilliregimuluitlehigart' al sfeclei de ;';alu/r În CÎ1U}'Jia de Vest

a [cirit', 111: Probleme agr/ec!e lIr.6; 1966.

5. C l). a 11 Ş 11 ,N. Contributii la stabiUn'a J'cglmulllÎ' (le'z'rigal'e, aC&}lsu1Jl1tllli de apă ~,i Il do::ei
de ÎlIg,rc("âmiiJie la sfeclâ de ::alu"ir irigattI ÎnGÎmpicI Bal/alultn', Te:dl de doctoŢ~t,

LAS.iJ" 1972,
6. H 11 1 P o i N, şi colah,, Rezl!ltatct'TţaimtH!alej;ri1Jin(regimltl de irigare la sOl:a. :>fccla

d(: :::alic"ir n' jloarea~s()aJ't'lll{, An. Le.c.p.T. Fumhl1('a, '101. XXXIV. Seria

13, 1966.
7. 10 J1 C S C 11 Şiş c şti VI, R~~ultatcle Cfl'celiin'!oJ' din R.P,R; cu prhJire la W!f!fNl

irigatii a sfccld de ::ahiir. 111: l)rohIcnH~ agricole nr. .1, 19G 1.

S. 1 1) 11 e S c 11 Şiş c Ş 1: j, VI. COl/sum1l1 tle apei ~i J'f;giJlml de higaft:. În: Irigarca w!fll

tl!rihr. ErI. Ceres HtlCttreşti, 1982.
!L Nil r; Y ::\1 a J" g arc t a .Aspede alt: i/icifll!ei irigadi ;,i fCl'tiliairii sfcclci de ",ahăr ÎII COI/

di/îile de la Clllj-NaprJca, Lucr. şL I.C.C.S. Sfecla de zahăr, voL VI, Br'L50"f, 1976.
10, N a g y Z. CClltrilJuţii la stabUirca col/Sl/m//lui tit' apc1fi- il ugimului de il'igare la sfecla de

~i11/(lr îlt o.JJ1di{iile pedodiw(jlice -Clic Clujului. 1,,: Pl'obleme (Igricole nr. 7, 1967.

1L N <l g r Z, Rr':'u1t-atc pc 10 ani ţl'iviJIIlirigâ/"cetlasJecla de ::âhâr ÎJt wJldffiile zonei subumde
de' laCltlj<.\'ajJoUl, Ll1cr.şt.l.C,C,.S.Sfecla de zahăr, val. VI. 13raş(Yr, 1976.

J2, Nil g Y Z , F. 13 in Il Il , >J 11 g Y ::\lar gOl re t;:tJ~ficicl1tt1 i/"l'ga(ici şi pcyspedh1de
a{[riwlfurii -irigateÎH.cona TraIiSili'lIllici.l3lilctill IjLC,N., Seria Agricultura,
nI'. J(j, 19,s2,

13. l\;' ego ll1 il" (' rt nu\'. ~i colah. COJlSlI1l1ltl de, apă ,'ii 1't'ţ;imlf! ele irif!,al'e la. s/~~cla {Zi:
~ahdr f'(. câmJ2ioJlJlll meâht h:.;iJ;tI{de la rUJ/dt/lea, An. J.C.C.P.T, FlllHlulcLl, 'JoI.
xxnr, S(.'rj,t 13, 1%4.

Din analiza datelor prezentate sc desprincl unnrltoarcle:
1. Prin aplicarea unei tehnologii adecvate culturii sfcc1ei de zah:ir,

asociată cu o fcrtilizarc şi iTigarc raţion<-11;1, in zona colin::n~rL a Transilvaniei
se pot obţine producţii constant ridicate an de an, Sporurile de produqie
datoritJ'l irigi)rii, in funcţie de caracterul anilor, sînt cuprinse intre S~.~ şi

79'10' In medic pc 24 ani sporul de producţie este de 36,0% (16,0 t/ha).
2. H_cgimul optinl ele irigare se realizeaz[lprin aplicarea unei norme de

irigaţie de 1 000-1 800 m' "p;1/ho, administraU in 2-4 ucletri in fazele
critice, astfel ca l1midii:a.tea solului, pe adinciJnea de 0-80 CIU, sti fie 111en
ţinută la nivelul de peste 50'yo din lUA pc tot parcursul perioadei ele vegetaţie.

3. Consumul de ap:l la sfecla dczah:lr irigată este de j 488 111:1/ha,
consumul lnaxim realizÎndl1-se In lunilc iunie, iulie şi august, luni în care
arc loc creşterea intensi'i a aparatului falim' şi îngroşarea rapidă a pivotului.

4. Prin irigarca sfcc1ci de zahrlr, in mcdie pe 24 ani, venitul ner la
hectar este de 16793 lei, sporul de venit net realizat prin irigare este de
1 701 lei, iar sporul de venit net realizat la 1 mUl aprL este ele 15,4 lei.p.;eirÎ~at

!TIn/ha %

9,5 522 1O,Y

3~,7 1 SH 39,3

:';,},9 1569 32,9

21,9 S 10 16,9

100,0 -l 775 100,0

1 "i0 1

Li,';

:10205 27 370

19500 J227(i

l(i 795 L'5 09-1

512

1'203

1859

19lH

·w

02

29

, lS2.

Perioae"

16 VlTT-)O 1:-;

lVIf~ 15 "TIT

tIV-29 IV

30 1\"~20 VI

\'alQrt.rca prOdtlcţîd glohale

Cheltuieli tQtal<;

VCliitulnct

Sporul de '/cnÎt net realizat'
prin irigare

Sporul de '/Clllt net real izai
la 1 nllll<tp~'i

11I,iic;l\<,'1"1'.P,lll')lni::i

Fazele de vegetatie

TOTAL

Semănat'~ r[lsărit

Faza 1, {creşterea intensivă
n aparatului Iohar}

Faza a II~a {creşterea ill~
tensi'ră atrHIăcinii)

Filzaa lII_a(acuIl11l1arca
intcnsivrlil l.UhrlruIoi)

Venihll net realizat prin irigare la c:iilhira!'fec1ei

de zahăr (Ici/ha) (media 1964-1987)

Tabdd 5

Consumul de apă la sfecla de zahăr pc f;lze de vcgetaţie

{media 1964-1987)
..•._---------

'1' I U 1 3 ŞI cu ceva luai redus in lunile iuni,~zilnic de apă în luna lU le ce ~, ) 1

, t (36 m" 51 33 m3
), , , f' '

ŞI augus 1 t 't 1 de ap~l al culturii sfeclci de zahăr mgate a ost el'o
Consumu .. o a . L.'~. ,'_ 3'1

_ 488 3/ha iar al sfeclel ncmgate de 4 77 J m' / la, , , '.
Jpm f 'd vegetatie (tabclu15) consu111ul maXIm de apel arc Joc Jll pe-

e aze e, .' f l' ' 'd' 1 'prezennnc1, 'd' -'0 d-' .. tere intensă a aparatuluI o Iar 51 a ra ac1l11 ar, re . . ~noa a .e creş.' . . .' ....-. -.-' ~ . . . . ,
68 601 din consumul total de ap", " , ," fi' 1

; Ipntru a scoate in evidenţă eficienţa e~cononuc;:i a lng~lnl s ee CI. _~:':
l' . e 1 lat (pe baza datelor pe 24 am) sporul de ycmt .net reahz~c

za:ar,s:a ca ~r sporul de venit net realizat la 1 mm ap" (tabelul 6), Dm
prJll mglarcl' 'uita' C"l IJriniria'lre se poate obtine un spor cle.vemt net d:,
aceste ca cu e rez • c . b' '. '1' t' 1- 4 1,'
1701 lei faţă de cultura neirigată, revenind Ia 1 111111 apal1tl Iza a J} .- el.
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Tabdd 5
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..•._---------

'1' I U 1 3 ŞI cu ceva luai redus in lunile iuni,~zilnic de apă în luna lU le ce ~, ) 1

, t (36 m" 51 33 m3
), , , f' '

ŞI augus 1 t 't 1 de ap~l al culturii sfeclci de zahăr mgate a ost el'o
Consumu .. o a . L.'~. ,'_ 3'1

_ 488 3/ha iar al sfeclel ncmgate de 4 77 J m' / la, , , '.
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e aze e, .' f l' ' 'd' 1 'prezennnc1, 'd' -'0 d-' .. tere intensă a aparatuluI o Iar 51 a ra ac1l11 ar, re . . ~noa a .e creş.' . . .' ....-. -.-' ~ . . . . ,
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aceste ca cu e rez • c . b' '. '1' t' 1- 4 1,'
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14. Pas c ti Al., IVI o rar ti G h . ,higOl'ca şi fCl'tilizan:a, factori hotârîtori ln obţillel"ea

de producţii 1'idicale în Bă1'ăgan. În:Problcme ~gr~col~ n~.4, .t~83: .
15. P ă t r [1 Ş c a n C" şi colab. Influenta f'f;gitntl!lli dc il'1gaţltJ ŞI a 11lş1'aşmnzntelor la prln

eijmIele wlt1wi pctcmsa a III-a a_Ollului în: Problcme.agncolc l!l". 12, 1969.
16. pa p e seu V .,şicolab. Pril1dpalclc vCl'igi tcltnologic~e WIC aSlglll'ă o,bfHlel'fa d!prodllc

ţii ridicatelaeultul'a intcnsivă de sfeclă de ::a/zm', In: ProducţIa vegetala, Cereale
şi planle _tehnice nr. 8 •. 1985. _ _ .-- -. _ _ u :

17. p () pc s c u:v~ Sfecla de zaM,' în aso/amcnt, In: Prnducţia vcgetala, Cereale ŞI plante
tehnice 1/1', 9, 1986. _ • _ '

18. R iz eseu Gll.,Stlldiul cC1lităţiilclmiJlogicca şjeclâdc::ahăr în condi!iide irigare.
LA.N ;B>Bucureşti; 1975.

19. Ri z e seu Ch.; Producţii ma1'i~i constante la sfecla de :::ahăl' prin irigarc. În: Pmducţla
vegctală; Ccreale şi plantctelmice Jlf, 6,1982.

20. Si po Ş G h. Sfecla de zahăr şi irigarca. În: Probleme agl'icole nr. 5, 1970.
21. Stii n e se uZ., Rizes c u. G h .Sjccla dezaltăr. Bucurcşti,Ed.Ceres, 1976.

IRRIGATION CONDITIONS AND WA.TER CONSUMPTIOX OFSl"GJ\R DEET CROP
IN THE HILLY ZONEOFTRANSYLVANIA IN THE PEIUOD 1964.-1987

S'lţmmary

The papar presents the experimcnts rcsults during 24 years an irrigation condi~ions
aud waterconsumption of sugar beet crops undcr climatic conditions in the zone of ~ran

svl'Tania,
- I'he l'esults emphasize tbatirdgatieHlconditions require an irrigation rate betwccIl
400~ 1800 m 3 w;;tterjha de'ridetI intoJ~4watcdngs.

The droughts are .morefrequc[lt. inJune, .. July. and. August ..."hen thc ·.. foliatc apparatus
is growingand ihe principal root i5 thicll:~ning.

After irrigatioll the roots yield inereased with 16 t/ha (36%) and sugar:field with ~ tI
/ha {29°/o )' Dl1ring droughty yearstheroots yield increaseS with ":I9~, the wIu te sugar Yll~l.d
",ith 43%ancl tbe lea'jes y-ield with 68%. The maximum conSllmptron of water per day ,15

registered in summel,· being of44 ma water/hajday in July andoi 36 ma ",ater/ha/day In

August;>The total consumption of water.af irrigated crops ...vas of 5 488 m;Ijwaterjha and of
nonirrigatedcrops of 4. 775 m:1/waterfha.

The growth of net incomc by irrigation was of 1 701 lei/ha aneI the growth of pcr
formed income at 1 m:) waterwas of 15,i Ici.

Tables

Table Irrigation conditionsofimgar beetcrops il' thcperiod 1964-1987, in function
of the climatic characteristics ot the years

Table 2 Roots aud sugar yicld;;.afirrigated sugar bectcrop by comparison with the nOll
irrigated Dne inihc period 1964"""71987

Table J Yield growth pcdonned by irrigatioilof $ugar bect crop in iunction of the cha~
racteristics oftheyearşl~G4-H"87~

Table '1 Watei' COusulllption of sugar beet crop by the method of water balancc in soil
Imean 1964-1987)

Table 5 - ''''ater consllmpticJlof sugar Leet crop by vegctation phases (mean 1964- 1987)
Table 6 - !\ctir:ccn:e ro fOl IT1cd by irrigatioll of sugar bect crap (I~ijha) (mean 1964-1987

RtGI1VfE D'IHRIGATIOK EI' LA CONSOM1UATION D'EAU CHEZ LA BETTERAVE
SUCIUE'H.E DANS L.A ZONE COLLINAJH.E DE TRANSYLVANIE PENDANT 1964-1987

L'OIl'1ragc pn~~elltc les resultatsexperimclltale d'une peTiode de 24 unnees cOllcernant
le n~gime d'irrigation ct la cOllsomnlation d'Catldela betterave sucriere dans les conditions
c1imatiqucs de la zone colliuairc de Transylvanie.

L'irrigatioll etnit aSSUTcr UJIC norme d'irrigation de 400:-1800 m 3jeau repartisee eu

1- '1 arfQsages.
Lessechcn;sse" sant plus frequclltes en Juin, Juilld et A(l1lt pemlant la periode de

developpemcnt de l'appareil foliairc et <Iti pi'lot.
Gnîce ~ll'irrigation, lamoyeunc de 24 annees, ona obtenu un gaiu de 16 tJha

(36%)it la production de racines ctde 2 tJha (29%) a la production de sucre.Pendant
les annees scches le gain de prodl1ctiou de racincs aaugment6: avec 49% , ceHe de sucre blanc
avee ".IJ%.ct ceHe defeuilles a'/ec68%, La consommatiQu maximum jonrnaliere d'eau est
enregistree pendant les mois d 'cte, comprise entre 44 m 3JeauJhajjour eu Juin· et de 36 mUI
IC<luJhaJjour en A6ut. La consommation totale (]'eau de la culture irriguce a etc de 5 ":t88 m31
JeauJha ct celle de la culturcnon-irriguce de 4775 m'Jjeallfha. Le gaiu du revenu net rca1îse
par irrigation a ete de 1 701 lei/ha ct le gain du revenu Tca1ise a un m'J a ele de 15,4 lei~

l'NTEHSl'CHUNGEN HINSICHTLICH DES 13EWĂSSEHUNGSHEGIMES UND DES
WASSEHBEDAHFS FOH ZUCI<EHH013ENIWLTUR IM HOGELLAND VON

SlE13EN130HGEN IN DER ZElTPERIODE
196i~ 1987

ZusatJlmeJljllssung

DieArbeit enthiilt dic Versuchsergebnisse fiircine Zeitspallne von 24 Jahren hinisicht
lich des Bewasserungsregimes uud des '\Vasscrverhrauclls beim Zuckerriibenanbau unter den
ldimatischen Bedingungen des HiigeJgebietes Transi1Yaniens.

Die Ergebnisse zeigen, daB das BcwăsscrungsnormzwiscllCn 100 und 1800 m3 Wasser/
ha besteht, clic in 1- ':1. Bewassetungen erlolgt.
<::.. ... - Die Durre erscheint haufig in den MQnnten luni, Juli und August in der Zeitperiode des
stark~n \Vaschstums des Blattapparates und cler Vel'dickung der SproBacbse.

\Vegell der Bewiisserung erzieltc mall durchnittlich fUr 24 Jahre einen Zuwachs van
16 tJha (3(70) bei dcm Riibeuertrag und van 2 tJha (29%) beim Zuckerertrag. In den diirren
Jahren war der ZU\vachs des Riibenertl'ags mit 49%, des e:xtrahierten WeiBzuckerertrags mit
43% und des Blattertrags mit 68% grăBer.

=::.::=- Der maximale tăgliche \Vasserverbrauch wird in den Sommermonaten registriert,
d.h. bis "14 m3 \VasserJhaJI'ag imMonat Juli uud bis 36 m 3 VlasserJhaJTag im Monat August.
Doi Gesamt-wasserver-brauch des bewassertell Zuckerriibenanbaus war von 5 488 ma
vVasserjha und der des nichtbewăssertcnZuckerriibenanbaus war von 4775 m 3 Wasserjha.
<-=---'--"";::Der Zuwachs des Nettaeitlkommens, erzielt durch Bewăsserung, war van 1701 lei/ha
und der Einkommenzuwachs fiiI' a mUWasser \Var 15,4 lei.
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FCCJIE1l,OBAI-II151 KACAIOI.l\HEC51 PEjI<H,\\A OPOWEHH51 H PACXOjjA . BOiIbI Y
CAXAPHOtiCBEKJlbI B XOJlMHCTOfI 30HE TPi\I-ICHJjbBAHHH 3A OEPHOll
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B paCme lIpe;~cT<IJJJlellLI ~)!Cc[]epmJCaT;l..'lbf!ble PC3Y,'lbTilThl 3;1 24 rO,:.{d, ]{nCalOlll)leCJI pe
:n':UI,Ia opOUlellH5J: n paCXOtVI UOA:b1 Y cJxapllofr CBCI,m,1 11 11.'!1lI\18THljCCIIliX yCJIOBIiRX XO.'I;,WCTOJl
30Bbl TpaHCHJILBillIHH.

PC3y.JlbTa'fbl BblHBJHllOTl'OT rjlJKl'.,lrro pennL\l OpOlliCUllH CaCTO])"!' n o(,ccneqeHllH lUJp1'lbr
opomemur DT 1001800 1\'1 3 BOJ(bI/l'a paCHpC~i;e':lcm,IOiîIJa l~"II(Q.'wBa.

3acyxHlIaru.cBceroHMelOT MeCTOlli\leC5Iuax !lIOlle, I1IO.T[e H anrycTC. il nepliOg HHTell-

CHi:!Horo pocni .rmCThCB II yTOJIW;e llH51 IWjHHL .. . '. . '. OI
B~JIeJ(CT~HeOpOUICHHJI il cpCl~He/ll 3(1 2'1 ro/~a OPUI lWJIYlJeif Ilpnpocr Il 16 ?)ra{36/o) HO

:ypmKalo KoplIeii II n2 Tira (29%) no c6a.pycax3p3: B 3<J.CYWJlIIBble rO)~bI nPllpocT yp0;.K35I
Koptl~ii yuemplUJICfI Hu49%, c60pa CeJIO:"O caxapa lla-13% H .'lllClpCU Ha 68%.

j\1aKCHMaJI~Hhli-icmeJJ;Heuiihlj.{ pacxoJt B(jJl;bI OTMc'leu B JiCnlJ.lC MeCHUhI, 01' 41 M 3 BO).(hl/raj

,n:eHblluI()JICMeGnUe 1I;!:(0 36 M3 BO;rJ,LI!rajAeHhB an,rycTcMecRu,c. 0611jJIii pacxog BOJ~b!OPO
[lIaeMoi-il{YJlhTYPbI_CQCTaBI~JI:'!488. M3 Bo)J;hr/ra, a HcopornaeMoii -1 775 M3 uOJJ;bl/ra:

QllcTan ,.T1PH6h,IJIh nOJlY'leHH<jJI. npll, OpowcHlIn COcrilBHJIa 1.701 .rIeii/ra, a npu6fovlfoHO
JlyqeHilaJI Ha 1 Ma 13o,lI;hr-15.4 JlelI.

mZOlV!AN,IA ~ {) nOALĂ DHAVi\. îN CULTURILE DE SFECLĂ

DE ZARĂH mN TARA BÎRSEI

ILEANA GABRIŞ*

Lucrarea prezintă o sinteză pe baza datelor din literatură pri
vind' cunoştinţele actuale asupra. virusului BNYVV, al.riznmaniei
şi extinderea rizomanieiîn ·lume,

PreienţarizomanieiînŢara Bîrsei,zonă cu veche tradiţie

incultura sfeclei de zahăr, Constituie un pericol real şi se impune
intensificarea detecţiei bolii pentru delimitarea corectă a facare10r
de infecţie. Măsurile.de. idnare .. a •. r~spîndirii. rizomaniei, precum
şi de micşorare a pagubelor prin mijloace agrofitotehnice, ,chi
,mice, cit şi prin crearea unor soiuri de sfeclă de zahăr tolerante.
vor contributIa menţinerearentabilităţiiculturii sfecleide zahăr.

Prima descriere a bolii a fost făcută îIl1959în Italia de C a n o va. A.
care a evidenţiahm fenomen semnalat pentru prima dată în jUrIll anilor
1950 în culturile. de sfeclă de zahăr, din cîmpiile rîurilor Poşi Adige.

Nume!e. de rizomania. dat de Ca n o v.3., ilustrează clar simptomul
principal al boţii -proliferarea c1.1totul anormală arădăcinilor.laterale,
apariţia de smocuri de rădăcini subţiri - bărboase. Adeseori, rădăcina

pivotantă (incepînd din vîrful acesteia) este moartă şi putrezită. în sec
ţiunea rădăcinii principale saua celor mai groase este vizibilă o coloraţie

tipică.a inelelor vasculare, care la începutul bolii sînt de culoare gălbuie,

dar cu înaintarea bolii devin maronii pină la brIln-negricioase. BrIlnifi
carea vaselor libcro.lemnoase prezintă o corelaţie puternică cu infecţia

virusului .Beet Necrotic Yellow Vein VirIls (BNYVV) a fost pus în evidenţă

prima dată în Japonia (T a m ad a T., Ba baT., (973).

1. Cnnoştinţele actuale asupra virusului BNYVV alrizomaniei

Virusul BNYVV esle transmis de o cinpercil din sol specifică familiei
Ciw!lopodiaceae - Poly11tyxa beiac, Keskin( (964). Ciclul de viaţă complet
al ciupercii Polymyxa belac a fost fixat pe peliculă sub formă de film [1].

* .La dcpi5tarea corectă. Li ·.focarclor de .rizomania· au colaborat: ·Fărcaş Tănase, Slonţ
Victoria,I\:işKarol,de 1<1 In5pGcto~Q.LL.:l jndeţeall de protecţia plantelor Braşov~
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ILEANA GABRIŞ*
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După Keskin, ciuperca Polym)'xa betae ca atare 11U este sau este puţin

patogenă; ca provoacă o încetinire considr:Tabilă a creşterii plantelo!'
de sfcc1rt contanlÎnate si devine realmente patogenă după ce a contraetat
virllsul pe c<1rc-1 lTanSI~1ite 5i-1 conservă timp îndelungat în citosporii săi.
Zoospcrii ciupcrcii ,PolYJJlJ'X:' betae posedă doi flageli şi sînt 1110bili în ll1Cdiu
lichid; ci inoat.ă dltre perii absorbanţi ai rădăcinilor plantelor ~e sfec!ă,

se fixează şi pătrund în citoplasma plantei sub formă de plasmodl.u, a~hCrl

o masă fărki luembrană. Din plasmodiu se dczvoltrl în celula radlcelcl un
zoosporangiu capabil să formeze noi zo05pori în 2-3 zile, la 20-25°C sau
să se transfornleîntr"'Ullci.stosor conţinind 100 pînă la 300 citospori sau
spori de repaus în 10 ziIc,<b 25°C,dup~i infecţia cu zoosporuL

Considerînd că O sfcclrL bolnavă emite radicelele Într-o masă d'3 2 kg
sol, se ajunge la un potenţial estimat de 10 milioane cistosori, pe rădăcina

de sfeelil (accasta explicil diseminarea rapidă a bolii).
10 u j i s a w a Y. (1977) a arittat cft inocularea cu mai puţin de 50

chiştipe o răd'\cinil de sfeelil nu conduce la infecţie. Polymyxa betae, vec
torulvirusului BNYVV, cunoaşte o larg'l distribuţie in soiurile cultivate
cu sfeelă: pe 78% din soiurile analizate in Anglia (D u n n ing şi cola
boratorii, 198'i)şi 73% in Franţa. (B ou h ot t, .1984) s-a confirmat prezenţa.

Multespeciivegetale cultivate sa.u •buruieni. pot găzdUI vectorul,
multe CheJlopo!liaccae, Gomphre"fl sp., Stellaria sp" Amarallt1't<s sp., dar
UrleleI1ţl'pel·n1iţJJ.1~1tipliSflrea"irusldui,exmuplu anumite specii de Gom-
J"J/lrel1a, .(111:tarc~ntltztş~ : ,;

Vimsul vegetal BNYVV este azi unuLdintre cei mai studiaţi. Acesta
sc prezintă sub formă de bastonaşe cilindrice, cu 4 lungimi obişnuite:

3?0, ~63' 100~i~5 n.m.11l şi un dial1lctru ~stimat de. 20 nl1lm [8].. Ţo~te parti
ctllelFCttlClcgeasL~im9,trie'•• elicpi,4~lăLcu.lln pa~al.elic.eiA~2,§ I11J:I1,: şi cu
O repetare a)(iai.ăd~ 4. ture,cl)prinzin449 sl)bunităţipiqteices~ucap50
l1lere. Capsoll1era are o greutate moleclllară de22 daltoni, iargermenul
viru~.ului estediviz~t in4 AR.N de t~liem~reşi 2 de t~lie mică. Ace~stă

()rg~I1izClre··JJ.101eculară.. fiindunic ă .• îl· •. ~istinge.·. de ceilalţi."irnşi .. vecini.. ... .,
Co.racterizarea rolului .biologic~l fiecărui ARl',f se face in pre~ent.

Pragul de detectare ".virusului prin testul ELISAeste de 6 mg pegramul
deţesllt. .• Testul ELISA constă în vizualizarea reacţiei virns-"llticorpi,
printr~9 reacţic·•. /::o!oratrL enzim(t -substrat obţinută.prill intermedIul con
jugării Între o ~nzimă şi u11.anticorp~

Laboratoarele Institutului Tehnic Francez pentrnCultura Sfeelei de
Zahăr Iudustriale (LT.B.) sint dotate incepind din 1984 cu aparatură spe
cial" pentru realizarea testului ELISA, pentru detectarea virusului rizoma"
niei. SimptOlnele faliaTc tipicc d~ îngălbenire şi necrozarea nervurilor apar
rar, dar simptomele radicularesint confirmate. in proporţie de·· 96-99%
prin testul ELISA.

U. Extinderea rÎzomanieiin lume

Depistarea prin simptonlelc vizuale la nivel foliar şi apoi cu control
lallivelul rădăcinilor a permis stabilirea extinderii bolii in lume astfel:
din auii 1950 îu Italia, din 1965 in Japonia, 1972-1980 in ţările din sudul

şi centrul Europei, 1983~ 1984 in Elveţia, Belgia, Tările de Jos si din 1983
in California [91. '

Tabelul 1 -prezint{t suprafeţele illfestate cu rizOlnania în Europa, cu
exceptia Italiei, unde zonele cele mai infestate au fost abandonate.

In Franţa, bilanţul naţional al suprafeţelor infestate cu riZ0111ania
comparativ pe perioada 1983-1985 este prezentat in tabelul 2, din car"
se constată creşterea constantă a suprafeţelor infestate.

Tabelul 1

Suprafeţele infestate cu j"izomallia in Europa (fură Italia)

După 1\1. Richard l\Iolard, 1985

lAnUl , SUP"'"!'" Anul de
Tara primlliui infcstatâ, infesttire. ditignostiC ha

Austria; 1980 3000 1983
Franţa 1972 7500 1984
Grecia 1972 1000 1983

Tărite .de.Jos
(Ohindn) 1983 300 1983

H.F.• Gennariia 1974 24 000 1982
Etveţ_ia 1983 150 1984
Belgia 1984 sporadic 1984

-~ Toată pilccelU cuprim.ind cel puţin mi locar c luată
in cv idcnţă.

Tabelul

Bilanţul suprafeţelor infestate cu rizomania
in Franţa

După l.T .B., 1985

Hţgiunea 1983 )984 1985

Alsuce 200 200 200

Sud de Paris 4000 1200 5700

Bourgogne 500 390 600
Yonlle 100 60 50
Aube 600 1000 600
Mame 270 1 100 800

Aisne 260 750 1040

SonllllC 1 190 150

Oise 2 50 200

5433 ha 7940 ha . 9340 ha
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în RonlClllia, sinlptomu ascnl~ln;;toarc rizornanlc'i an -fost semnalate
r;enLrll prima datfl 111··1981 in diferite J::OllC <1,: cnltllr;\ din judeţele Olt,
C\lrlrasi,Ialomita, Bl<lSO" si IvIures 121.

lhtcriors:-:;L. stabilit l;reZCIyţa' ,;ir~lsulLli rizomel.11iei in llncle culturi
sfcclădc zahrLr din judeţul T\'Iure~, prin :mctodr!. c1r;>inn:stig:l \:ie cn ·micro;;;

electronicE, [5 J.

III. lJrezellţa rizomanicl în judeţul Braşov

Prim,ele focare derizomanic. in judetul Brasov sint confinnatc pC'
Li8-za analizelor efecLuatela.C,C,P.1> .J3uct~resti, i;l anul 1986.

Suprafeţele iufcstateînsn1l1CazăJ 49 haşisinLcuprinsc în 7 Hnit/lti
ag:ricole de producţie (tabelul 3).

La .controalele pri~rind stareafitosanitarăasfcclei de zahrlr in timpul
perioadei ele vegetaţie nu s-au observat silnptome ioliaTc care s~i ne indice
prezenţa bolii (îngălbenirea şi: necrozarea nervurilor sau decolorarea şi

ofilirea plantelor, vizibilă de la distanţrl, sub formă de cerc). De asemenea,
probele de rădăcini .luate prin sondainu au prezentat shnptome asemănă

toare rizomaniei.
La recoltare;simptomele radiculare au fosfclare şi indubitabile.
Sfec1ele au avut dirIlensiuni reduse, prezentind o barbă radiculară

pronunţată, dezvoltată, tip rizomania (fig. 1). în secţiunea rădăcinii prin-o
·cipale s-a observat· o coloraţie brună a inelelor vasculare (fig. 2, a, b)iar
unele rădăcini au avut' vîrful. neerozat total.

Prezenţa potenţialuluide infecţie în sol, îIl corelaţie Cu condiţiilec1i

matice ale anului 1986, cara.cterizatea .deosebit de secetos, cu temperaturi
deosebit de ridicate în special la luna august, . cind au fost frecvent 25'C
şi· cu precipitaţii reduse,. dar suficiente pentru .. germinarea zoosporilor au
-determinat apariţia explozivă a focare lor dispersate în întregul judeţ;

Fig, 1 Riwmania - rădăcini de dimendi"ni rcdu'e rre,entin~
barba car3cteristică (~,: )

Tabelul 3

Toată Jiarci:da .cupririi:îridcC1piiţiiliill focăril fOst lu;iIă

În ·cv idcn(;'L

Suprafeţele .infestate ·.cu··rizomania în
judeţul Braşov 1986

)Fig.· ra -Ri70manin - simptome tipice ele IÎzomnnia (
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Fig, 1 Riwmania - rădăcini de dimendi"ni rcdu'e rre,entin~
barba car3cteristică (~,: )

Tabelul 3

Toată Jiarci:da .cupririi:îridcC1piiţiiliill focăril fOst lu;iIă

În ·cv idcn(;'L

Suprafeţele .infestate ·.cu··rizomania în
judeţul Braşov 1986

)Fig.· ra -Ri70manin - simptome tipice ele IÎzomnnia (

14

5

35

37

24

G

Suprafatil· infcstată,
h(l ...

Ungra

CQmana

Viştea de. Jos

Unitatea

Tărlungeni

Purcăreni

Drăuşcni

Cuţa
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Fi"gltre 1 - Hhizomallia - roots of sn-lat! rlil11cl\sloils with charactcristical beareI

Figure 2a - Hhizomania - typicai sympioms of rhilornanÎ;l

Figltre 211- Hhizomania - Browllish vascula, ti,-;SllC
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National lJalailce' of areas with rhizomania in Francc

Iufcctcd arcas with rhizomallia in Braşov district
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8. Put z C., Conllaissanu's actucl!cs sur le c'irlls D~VYVF de la r/;/::o}J/a/lic ,,-'{ voies de la
rCc1It'rc!II:, Cmnpte rendu S.I'111 posiul1lP.1JizomCtllia,BruxclJcs o. VI. 1985, I.R:.B.A.D
vo1.53, nL lII/t9~~5, r. 91)- JOi.
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'101. .'53, nr. nr; 198,1, p. 10')- 120,

10. Ş t c f (1 ne Li c 11 P., S t tL Il e ~ C II Z.,Sji'r;['l de ::aMi,- {:i industria ::aJ!(,rll!ui În România
inspcollll _Y!X. Lllcr(tri1c Oiilllpo:tOioH'.J111i Naj-iona1 de hio-:ie Agr~_1.I'â il României
Secţia 11, 7 C 2-·î.:'\I. 1978.

11. * * '" Ellcic1oj",t!ia clJ1CllJ(/t0!!"{!fi(lJL'~!OnL L;;;,-titnbrl pentru f11mcştiinţ'ificc, Găttingen

The papcf is it synthesis based Of] iitterature data cOllccruing thc ilctuat know1cclge
on BNYVY '/irus of the rhizomania and ib cxtcnsioJl iJ1 the "l"Qrl(L

Thc prescncc of this disease i11 Birsa Land, 7.011C with tradition in cll1ti'/ating sugar
uect, is a real dangct" ant1 delll<l.ncls to intensHy' thc discasc detection in order ta delimit co
reetly the centre of contag-ion. Tire impeditlR measU1"C.'i of this discase aneI tha losses dccreasing
by ugrophytotechnical aud chcmicai meatE, ami 1Jy crcating uew tolerant culti'lars of sugar
beet ",itI contribl1tr, to kce.p II p the profitahklWss of sugar beci crap.

/

Depresiunea Braşovului (Ttlrluugeni, Purcăreni);

Depresiunea Făgăraşului (Viştea de Jos);
Depresiunea Homoroadelor (C~ţa, Drăuşcni).

Pe tarlalele infcstate, focarul a ap'lrut dinspre şosea spre centru
parcelei, fapt ce confirmă p'lrerea propagării rizomaniei prin agenţii de
transport.

Prezenţa rizomanlel "111 TaraBîrsei, unde cultura sfeclei de zahăr este
atestată documentar din anul 1835, iar în anul 1836 s-a înfiinţat la Braşov

o fabrică pentru prelucrarea sfeclei in vederea producerii zahărului, consti
tuie un semnal de alarmă pentru cultivaiorii de sfeclă din zonă, prin con
secinţele grave ce le implică extinderea bolii in viitor.

BIBLIOGRAFIE

1. Cai 11 i ez _,.B lo.·n?~\ll .• e,.", R/li;;I;111â}{îâ,··.·.•.•. C111ti'(.~1·,<1(jQ/I1.69, ...1981~
2. Cod r e seu An a,S-io chi<l:.y.,V!l/l11lj"i.,>Şimptomede J'i::omania în cultu-

;ii/:e,d~li~ccfg,d~9fta{ljăt/1t~r;iia>I7:ţrgdll~liaYegctală,.Cel'cale şi Plante Tch
3. X.T.B. RMzomanic,. Comptercncin8?str.t'la~?;19'85,1?7__ 246.
'1. I{ och ~~~x~i·:s~i{;;~a21ti4(i0tJ{C!lcrrUhc.CC1Jl1)I\FFdU.45ocongres d'hiver LI.R.B.

5. IvI a c o v eiA., <Cercctăl'i asupra bdilcr'V{rotic~alcsjceleidezahăr. Stabilirea prezenţei

vitusului rÎZomaniei (Bect Naratie lTcllO}.t>}'ei,tViri1s) In. unele·' culturi de sfeclă

din România Buletinul de Protecţi~F'lalltel()51 n; 1985, p 9-14.
6. 1\1 e y e rJ .A;~;COl1clllsionsdH Symposium surlarhi::~1nanie. Compte rendu Symposium

Rhizomanie, Brnxelles6.VI. 1985, I.R.B.A.B.voI. 53, nr. III/1985, p. 145-149.
7. Pe r e t e a t li:: o V. G., HeI m a TI L. V., Rhi;;,oma11ia Saharnaia SvcMa , 2, 1984,

p. 34-35.

LA RRIZOMANIE - UNE GHAYE I\IALAOIE DES ClTLTUHES DE BETTERAVE

Sl'CRTERE DANS LE PAYS DE DÎ IlSA

L'ouvrag-e prescnte un synthese hase sur ks donnccs de la litteratl1rc cQI1Cernallt les
connaissances actuclles ::lUI' le 'Jirus BN):'YY de la rhi7.omanic et sou cxtcnsioll dans le mondc.

La prescllcc de la rhizomanie dans h~ Pays de Birşa rcprescnte un danger r6e1 ct demaude
l'illtensificatirJil de detecter la maludie ponr delimiter concctcmcnt les SOl1rccs d'infection.
Les meSl1J"Cs de frainer l'cxtetlsioll de ta mala(lic et dc dinlinllcr les c1cgJ.bi par des moyens
phytotechniqlles, chimiqucs ct par In creatiolj des 'J"ari6t6-s de bcttcr<l"Ie sucricre tol6rautes
vont maintenir la rcntaLilit6 de ceHe eliItul"!:.'.
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HISO:lfANIA ~ ,EIXE SCH\VEHE KR:-\XE"HEIT DET<- ZlTI\EHH"OnEX lX n1nSA
LAXD

X usjlJiilti'JI/aSii/IJi g

Djc~/orliegcl1de ArheH f'llthillteir!c S\'J1tht'~:e, (1iv sich :luI Lîtcratllri:\l1ga],(~ll shitzt.
hiJlsichtlich t!ergcgcll"·ii-rtigcn.l\"cnIltniss() iii)cr den BXYYY - Yin:;; (lcr 1\îsolll<lni"l nnd
deI" VerlH"l:itung der HiSOlTI<lllia in dcr\\'dt.

Die An.',,~'escnthcitdcih'isoJ11aniaÎn nirs:J, Lai'Jei, t,in Gebiet mit alter Traditioll im
%uckerrubenanbau, $tellt t'Încreale Gefahrdar \lIJd es istllotwcndig 11en Nachweis der }{rank
heitserrcgcr zu intcll~ifi;deren, 11111 den Inft:\,tjom;henl richtig abzugrc)lzclI. Die gctrorrcmm
l\IaBnahlllcn zur Heminull,q", der Risomani,ul:rbIT,it:ungsm\"ic ZlU. Sehadcnverm inrknmg durch
agrophytotechl1ische Ilml chC:1Jlisc1Je :;\litte1 abuuchdurch die Ziichtuilg -/011 tolernnÎl'n ZUf;
l{errii1Jcllsortcll, wcrdcll Z11r··· 1{el)tabilîliltl)C1\'(l1IrJ: ng der Zllcl;;erriilicll1;;ultllr· l)(;itrngcn.

PA3BETB,ijEHHE KOPHEH - oni\CHMIEOJIE3Hb !.IJI51 KYnI;[YP
CAXAPHOI"I CBEKJIbl B HAPA-l3bIPCEH

Pe::uo.ue

B pclLOTC npe;ICT<lJ'JICJ10Cmlll'j OC30P );~10njOJ(';(mll!LIX·1l3.TIlJlCpmY]JJ,[ nu CnC'JUIIJ.'lh
!JOCTi!, J":;:JC:JIOlU,J!CC5I C}J;;1yn;IHIlIX 3Hmlllii o IHjpyce piC;lECTP,'IC/!Il51 JlN):'VV H o p<JccnpOCTpa

Il CIl lIIi .3Ţoro p<J3EeTB.'ICII1l51 Il "III pe'.
•~YID,ecTnor..a1l1c P<l3r.eTU1Ctill51 Il U2p~~ISLlpceii, 301;<.1, C Tpa;UJlU:cii nn },YJll>Type CB

xaplIOII CBeH.'1LI, npclicr:nW5JCT pC<lm,H)'IO . fJIiC[,HOClh j]LCOCXl)f~Ill\l;:I.IlHTCJiClHpll1(aIlllJloGHa
pymclllHi CO,Tle3HU Il EIl;l)' np<lfHJ1LJ-:oro orpi~I:Ht]eHl:HOIwrOB lluţeRUHll, ~[ephlfjO UpCrl5lTCTBIlIO
pacnpocrpaHCIJlHI p;:IBEcn<'!lCIWfl, [1 laJOhC .1.;OCORp2Ill,C'IlIJlO npJlIICCCHHOI'O Dpc;ţa Upll I1pH}~e

IlCUIIII arpOlPIlT01CXHH'I{.TI{llX il Xllh:JltICCI{]] X CPC;IC'I.E ,.'1 TmDI,e C03~<H)lIe U,IJ:OC.'l"~LIX COpTOE
caxaplloii CBeE.1LI (1)')1)"T CIiOCOCC!eOL'<JTI, flO-;qepmm"Jr:lo pcmaCc.nLI:oclll J\}"~!I,TYPLI c<Jx3p/loii
CHCI,",,!>!.

CONTRIBU'fII LA CUNOAŞTEREA MIGRA'fIE! LEPIDOPTERULm
AUTOGRAPffA GAMMA L (Fam'oNOCTUJDAE) CU AJUTORUL U'iUI

FEROMON SEXUAL DE SINTEZĂ"

V, CIOCHIA, 1. GHIZDAVU

Pc baza capturărilorrealizatccu capcane feromonale a efo rJe
Altlograplla g011lma se prezintt't perioadele de zbor maximcO- coincid
eu trecerî1c spre nord sau spre sud observate .şi COllstataţcde c2.t:re
cerc(~tătorii din'/e,~tul. Ellropd citaţi la bibliografie. In aci"'st.i.1,
optic["in anu1198 1 trecerilc spre Nau fost între 26 iunie~i 20
iulie, iarirl 19R2între 11 iunie şi 30 iulie în zona ClujlJ!uL La
Braso" au fost intre 11 si 30 iunie in 1982, iar în 1983 din dCC;lO<1
[1 2:(1, a lunii iunie pînă in prima decad~i a lunii iulie, iar la FrH;ş"ti
(Iulomita)dill prima decadă a lunii iunie pină în a 2-a LI. lunii
iulie. Treccrilc de toamJltL s-au 5itl1at în anii 1981 si 1982i'"tre

18 iulie şi 25 septembrie, iar in anni 1983 din decada 'a 2-a a Junii
iulie pînii în 17 ullgust.Exemplarc izolate au fost ohser/ute pinr~~

toamna tîrziu. Dillucestca,Q parte aUlleput; panta apărind lar-.'t?,
din care unele care au supravieţuit, au intrat în diapauztL IU<I:pa
rit"ia temperaturilor scăzute.

Comparind datele noastre cu cele existeute În literatura de
specialitate, am COlrstatat că există. lUultă similitudim: in prbintil
pcrioadclor de migraţie a. lepidoptcrului Autograplw gallliikl ~i

cii ace,'Stui lcpidoptcr palilug trebuie ~i1 i ~e ilCOll:lc li nJai mare
atenţie în prog-rumele de cercetare, C-/itîlld .u;tIel llllGle surpdzc
ce -,or survenÎ cu ocazÎa 1lnor iU-l(1zii. Prilltr~o colalJorare inter
lJaţi()llaU't intre toate ţ'ilrilc, prin carc trcceîu timpul migratie!
A IItograplw f.iC/mma, s-ar putea realiza o metodQlogie comună ,~i

de cunoaştere exactă a drumurilor de migraţie, de reducere n.
populaţiilor pentru a e.,ita orice surprizil. pc care o poate oied
lUI lepidopter mÎgrator.

Apdriţia şi disparîţiain ulasi"i, Într-o scurUi perioadă de tinlp, a unor
insecte a pus lllultiple întrebări omului, mai ales că uncIeclintre accST·_~a

cum sînt şi o serie de kpidoptcre din familia Nf)ctllida~~ pricinuicsc daun.~

plan telor de cn1tur;\ prin lan'e1e loT.
La începutul acestui secol încep ~tudii asupra }uigraţiei insectelor,

J,lcîndu-sc lnarcrlri. şi recapturări de fluturi dillrni., In acest .. sens [20] se
mentioncadt încerc,lriIc frlrtl succes f;leute în S. L.A. de S h a 11 non
(1961) si de Co r r y (1934) cu fluturele nuulJIs Plcx;})?lIS şi ale lui
:M cd e\ (1926), care aUU1<lrcat fluturi de l.Jh~J'I:dacpe care i-a rccapturat
la distanţe mici în proportie de l~;~.])e asemenea, s-au f~tcut ccrcet~'tri

asupra mîgratiei kpidoptcrnlui ,.'igrotis ij1sifon Ratt., in Egipt i~5J. $i

1< La nceastf1111crare ali lllai colal)()raL ing. 1. .. Brat\] (C.r\.P.-<rcdlirghinl); in!!. Z.
I311I~nciL (1.V.P:~L_dollliţ,l); Lin\. E"/<t Hizea,i;ioL SJonţ (L1".P. - ~,a~rn, 1. P. P. Cuj
Xapnca); if1g, 1. ;\!llstea "',ii Fdici,L :\fnH'şn.n (S.C.A. 'funia).
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CONTRIBU'fII LA CUNOAŞTEREA MIGRA'fIE! LEPIDOPTERULm
AUTOGRAPffA GAMMA L (Fam'oNOCTUJDAE) CU AJUTORUL U'iUI

FEROMON SEXUAL DE SINTEZĂ"

V, CIOCHIA, 1. GHIZDAVU

Pc baza capturărilorrealizatccu capcane feromonale a efo rJe
Altlograplla g011lma se prezintt't perioadele de zbor maximcO- coincid
eu trecerî1c spre nord sau spre sud observate .şi COllstataţcde c2.t:re
cerc(~tătorii din'/e,~tul. Ellropd citaţi la bibliografie. In aci"'st.i.1,
optic["in anu1198 1 trecerilc spre Nau fost între 26 iunie~i 20
iulie, iarirl 19R2între 11 iunie şi 30 iulie în zona ClujlJ!uL La
Braso" au fost intre 11 si 30 iunie in 1982, iar în 1983 din dCC;lO<1
[1 2:(1, a lunii iunie pînă in prima decad~i a lunii iulie, iar la FrH;ş"ti
(Iulomita)dill prima decadă a lunii iunie pină în a 2-a LI. lunii
iulie. Treccrilc de toamJltL s-au 5itl1at în anii 1981 si 1982i'"tre

18 iulie şi 25 septembrie, iar in anni 1983 din decada 'a 2-a a Junii
iulie pînii în 17 ullgust.Exemplarc izolate au fost ohser/ute pinr~~

toamna tîrziu. Dillucestca,Q parte aUlleput; panta apărind lar-.'t?,
din care unele care au supravieţuit, au intrat în diapauztL IU<I:pa
rit"ia temperaturilor scăzute.

Comparind datele noastre cu cele existeute În literatura de
specialitate, am COlrstatat că există. lUultă similitudim: in prbintil
pcrioadclor de migraţie a. lepidoptcrului Autograplw gallliikl ~i

cii ace,'Stui lcpidoptcr palilug trebuie ~i1 i ~e ilCOll:lc li nJai mare
atenţie în prog-rumele de cercetare, C-/itîlld .u;tIel llllGle surpdzc
ce -,or survenÎ cu ocazÎa 1lnor iU-l(1zii. Prilltr~o colalJorare inter
lJaţi()llaU't intre toate ţ'ilrilc, prin carc trcceîu timpul migratie!
A IItograplw f.iC/mma, s-ar putea realiza o metodQlogie comună ,~i

de cunoaştere exactă a drumurilor de migraţie, de reducere n.
populaţiilor pentru a e.,ita orice surprizil. pc care o poate oied
lUI lepidopter mÎgrator.

Apdriţia şi disparîţiain ulasi"i, Într-o scurUi perioadă de tinlp, a unor
insecte a pus lllultiple întrebări omului, mai ales că uncIeclintre accST·_~a

cum sînt şi o serie de kpidoptcre din familia Nf)ctllida~~ pricinuicsc daun.~

plan telor de cn1tur;\ prin lan'e1e loT.
La începutul acestui secol încep ~tudii asupra }uigraţiei insectelor,

J,lcîndu-sc lnarcrlri. şi recapturări de fluturi dillrni., In acest .. sens [20] se
mentioncadt încerc,lriIc frlrtl succes f;leute în S. L.A. de S h a 11 non
(1961) si de Co r r y (1934) cu fluturele nuulJIs Plcx;})?lIS şi ale lui
:M cd e\ (1926), care aUU1<lrcat fluturi de l.Jh~J'I:dacpe care i-a rccapturat
la distanţe mici în proportie de l~;~.])e asemenea, s-au f~tcut ccrcet~'tri

asupra mîgratiei kpidoptcrnlui ,.'igrotis ij1sifon Ratt., in Egipt i~5J. $i

1< La nceastf1111crare ali lllai colal)()raL ing. 1. .. Brat\] (C.r\.P.-<rcdlirghinl); in!!. Z.
I311I~nciL (1.V.P:~L_dollliţ,l); Lin\. E"/<t Hizea,i;ioL SJonţ (L1".P. - ~,a~rn, 1. P. P. Cuj
Xapnca); if1g, 1. ;\!llstea "',ii Fdici,L :\fnH'şn.n (S.C.A. 'funia).
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10MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU

Fiind adepţii ideii .cfl. A. gamma este o specie .luigratoare, începind
din anul 1980 am făcut observaţiimetodice ~i capturărldemasculiîn capcane
cu adeziv sau apă + detergent (5 g/l) echipate cu momcli impregnate
cu feromcnml sexual de sinteză "Alragam" .[10 J. Capcanele an fost instalate
din luna lllai in cultura de sfeelrL ele zahăr, legume, livadâ, diferite alte
culturi de cimp şi păduri de foioase. la altitudini ce au variat de la 20 m
la 1 200 m (Poiana Braşov - Masivul Postăvaru).Observaţii asupra captnrrLrilor ~i ridicarea acestora s-au făcut coti
dian sau la diferite intervale de timp, care nn au fost mai mari de 6 zile.Pe baza capturărilor făcute in zonele Techirghiol (coasta 1\1. Negre),
Gh. Doia (judeţul Ialomiţa) - Cimpia Romfmă, Braşov, Sinpetru, Hălchiu

alţi cercetători au avut de asemenea, preocupări asupra ll1igraţiei procedînd
la marCarea unor lepidoptere diurne in Anglia, ca ~i in Elveţia [2; 12J.

Asupra fluturilor de noapte, priluele :încercări de cercetare privind
TIligraţîa s-au făcut in sudul Franţei, în zona oraşului Nisa (14].Primele recapturări la distanţe foarte mari, de peste. 1 000 km ele
locul' mareării, au lost fâcutepe f1uturi marcaţi de Da"'Hlsplexippus in
Canada ~i S.U.A. [lOJ.

Lucrarea a fost prezentată in sesiilneajllpiliară ,,90 ani de viaţă a
Prof. IvI. r. COl1stantincanu ~ promotor al COlllbatcrii biologice în România
Universiti<tea"Al. 1. Cnza" ~ Iaşi (27 XI. 1984).Prin această experienţă s-a confirmat existanţa fenOll1Cnull1i de uli
graţie la 111uri distanţe a insectelor.Date mai recente asupra migraţiel f1uturilor elin familiile: Noclttidac,
SPhy"gidae, (Lepidoptera) , Syrphidae, (Diplera) ~i altor insecte au fost
scoase în evidentă pentru Europa de osetie de cercetători [1; 2; 3; ":1;
6; 15; 17; 18J. Incepind din anul 1968, in Franţi<, s~an intensificat cer~
~etările asupra migraţie! insectelor ~i, in mod special, a lepidopterelor.
Inultilnul deceniu, cercetări fruchlOase. asupra migt'aţici jVoduidacloy au
intreprins cercetfdorii de la Staţiunea de Zoologie (I.N .R.A.) ele la Mont~
favet-Avlgnon.

Dintre lepidopterele JVocrwidac observate ca Inigratoarc in vestul
Europei [18J in ţara noastră se intilnesc următoarele specii: Autograplw
gamma L.,. Agrotisipsilon Huln., Hchcoverpa (Chlol'l:dea) IlI'lItigera Bub.,
Phlogoplwra meticulosa L" Heliothis peltigcra D.S" Myihimlla (Pseudo
letia)un,:pullctlltaHae, la care se pot "e1ăuga după observaţiile noastre ~i
Agroh:s.· exclaJ}lalionţ's .. L., __I\Taciua filnbr-iaJa .Schr ~,.·.iar .. ca migrator neregulat
Pyralidul Loxostegesiicil:calis [8J

în Romania, preocupări speciale asupra migraţiei lepidoptcrelor ~
Noctuidae nu. au fost abordate pină in prezent.Cercetările şi observaţiile noastre. asupra 111igraţiei lui A. garmntl L.
an incepnt in 1980.
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sfeclă de zahăr {original)
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Vulcan (judeţul Braşov) ~ Podişul Transilvaniei - Depresiunea lara Bîr
sei, Turda, Cluj (judeţul Cluj) şi Briwiştea (judeţul Bistriţa Năsăud) 
partea de NE a Podişulni Transilvaniei s-au realizat curbele de zbor ce
reflectă abundenţa şi dinamica acestei specii, putînd unnrlri perioada reaUt
de apariţie la lioLa acestei specii în timpul llligraţiei spre nord sau sud,
în funcţie de anotimp.

H.EZULTATE ŞI DISCUTII

Unn'lrind perioadele de zbor, incepind din luna mai pîn', în noiembrie,
am observat că primele exemplare de adulţi au apărut în ultima decadă

a lunii mai, iar ultimele capturări de masculi au fost în 17.X.1984, cind
exemplare izolate zburau şi la nivelul sfeelei în dutare de suporturi pri
elnice pentm depunerea ponte!. Aceşti fluturi fac parte din ultima generaţie

a anul~i (a 3-a) ce se deplaseaz," spre sud ca resturi ale populaţiilor ce an
trecut anterior. Mulţi dintre ei sint sortiţi dispariţiei datorită condiţiilor

climatice.
Se menţionează faptul. că populaţiile din Europa, ajunse îu zonele

nordice ale Africii şi Egipt îşi depnn ponta, determinînd apariţia unei alte
generaţii [7J. Unnaşiiacestela in martie şi aprilie pleacă spre nord, regru
pîndu-se în Egiptul Mijlociu şi de Jos, unde produc o nOU'l generaţie. ai
cătei adulţi la sfîrşitul lunii aprilie şi în cursnl lunii mai migrează spre
ngrd, însă şi adulţii generaţiei a 3-a au acest instinct de migraţie bine
dezvoltat. Trecerile SPre nord se întîlnesc pînă in luna august. Femelele
mature îşi depun ponta în timpul migraţiei în mod izolat, apărind astfel
pe continentul European jIlcă 2 sau chiar 3 generaţii in cazul toalnne1or
lungi, cu tcmperaturifavorabile supravieţuirii larvelor, dar mai ales a
vegetaţici necesare hrănirii.

Referitor la exemplarele adulte intilnite la noi in primele decade ale
lunii mai, acestea provin din larvele generaţiei de toamnă care au supra
vieţuit în perioada de iernat. în acest mod, populaţiile autohtone participă

la abundenţa celor ce se află in pasaj. Prin utilizarea capcanelor feromo
nale am reuşit să observăm mult mai uşor prezeuţa adulţilor şi abundenţa

acestora, putind astfel stabili perioade le de zbor maxim, cind presupunem
că au loc trecerile spre nord sau spre sud, in funcţie de variaţia tempera
turilor. în acest sens, referindu-ne la migraţia dinspre sud spre nord,
bazaţi pe capturările realizate (figurile 1-5) şi pe observaţiile directe efec
tuate in anumite zone din ţară', putem afirma că populaţiile de il. gamma
migratoare Încep să treacă prin zonele sudice ale ţării noastre pe la sfîr
~itullunii mai inceputnl lunii iunie, iar în zonele Carpatice şi intracarpa
tice ajung după 5-10 zile (tabelul 1). Maximele de zbor în 1981 au fost

H-c.214
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Tabelul

Situaţia cşalonării migraţici lcpidoptc.rului Autograpllli gamma L. S in zona Braşov şi

Cluj-Napoca in perioada 1981-1983

l'ullctul de
om;crvaţje

Bra.';;O'f

Cluj~Napocu

Anll1

1982

198,1

1911 1

1982

1983

Perioada
prezenţei ad

adllJţi. !lI
eultură~

2R.V...:..:c
lUX

lO.\'I
,în.IX

.1O.v 
30.IX

30.V
JOTS

JO.V
JO.IX

iunie

11-16;
28_30

13- L'i;
23-27

23-25

20-22

Ma;o;imclc de 7.ahăr

., Serdcră.1a perioaua încnre alI tostinstalatc capcillle feromonalc în cultură, CII ajntorul cărora 5'<"111 CilP~

tmat 08.

în perioada 26 illnic-:-20 iulie, cu apogeuri dct1;eccrc între 26. iunie9i 3 iulie
(1 I 100c3'/capcanel). Peisajul principal fiind intre 1 şi 3 iulie (600'c3') iar a 2-a
trecere a fost intre 17 şi 20 iulie (fig. 3 a). Condiţiile climatice ale anului
1982 au determinat ca trecerile să aibă loc Între 11 iunie şi 30 iulie,
avind maxime!e de zbor intre 23 Ş} 25 iunie (30 c3'c3')' intre 2şi 5 iulie
(70 c3'0') şi intre 12 şi 14 iulie (30 c3'c3'). In zona Braşov observelm că maximele
de zhor au premcrs pe cele din zona Cluj, fiind intre 14 şi 16 iunie (119 c3'c3')
şi intre 28 şi 30 iunie (337 c3'c3'). Abundenţa mare a eapturărilor din zona
Cluj oairibuim ajungerii unor populaţii Il1igrJ.toare dinspre sud, fiind inSrl
posibilă şi participarea lepidoptercJor din populaţiile existente in zonă.

Trccerilc spre norel în zona Braşov s-au prelungit pînă în 15 iulie,cînd
au mai fost cîteva valuri de trecere (fig.·· 1).

In cursul anilor 1982, 1983 şi temperaturile au variat foarte mult
la Braşov, oscilind uneori între 9,5 şi 24,5°C, ,cmIl a fost În cazul zilei de
li iunie 1983. Abundenţa c3'c3' capturaţi in astfel de condiţii dovedesc tre
cerile de vartl spre nordul Europei care au culminat la mijlocul decadei
a 2-aşi a 3-a din iunie, cît şi din parte~ a doua a primei decade a lunii
iulie. S-a observat insă că zona Feteşti (judeţul Ialomiţa) maxima de zbor
estival in 1983 a fost in prima decadel a lunii iunie, fiind aslfel o conti
nuitate a capturărilorîn zonele dinspre nord (Braşov, Cluj, Turda), pe mrl
sura ajungerii valurilor de migraţie In zona Cluj există o diferenţă de 5-7
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zile a maximelor de zbor fat'l dc cele dc la Braşov, adic{t inceputul de
cadei a 3ca.din iuuie, prima decadă diu iulie, inceputul celei de-a 2-a şi a
3-a decadă a lui iulie (tabelul 1).

Suprapunindu-se populaţiile de trecere intre ele cu micile populaţii
ce au iernat la noi, aln Întîlnit în pernlancnţă zburînd adulţi În culturile
agricole, aproape in toate lunile anului, incepinddiu mai pină in octombrie
(inelusiv). În zona montană (Poiana Braşov, Masivul Post{lvar) incepind
de la 900 m pină la 1 700 m am observat şi capturat 00 in capcane fero
1110nale Începînd din a 2-a decadtta lunii iunie pînă În august. De asemenea,
aIn observat în zona superioară 1110ntanfl dil1:Masivul Postăvar, Piatra :Marc,
Ciucaş zburind adulţi de A. gamma la nivelul plantelor in lunile iulie şi

august.
Făcînd o privire de ansanlblu asupra 11ligraţici acestei specii, am cons

tatat că rezultatele noastre participă la cele obţinute de alţi cercetători

[4] care însă au capturat, marcat şi recapturat la o distanţă de 3 km de
locul lansării 56· exemplare de A .ganl1na in perioada 1~ 2 scptembrIe pe o
directie NS, ceea ce indică cu precizie direcţia de zbor a lui .IL gaJll.Jna
în timpul llligratiei de toamnă. Aceeasi observatie a fost efectuată si in
toamna anilor 19'71 şi 1972 [18] cind in 'Alpi au a';'ut recapturări dţ n{,turi
marcaţi la 30 km distanţă faţ{, de locul lansării pe direcţia NS. In 1973,
repetînd experienţa, s-au făcut recapturări la 35 km distanţă faţă de locul
lansării lepidopterelor m.aTcate, între care efau şi exeu1plarc de ./1. gan'tJlUL

în cazul ţării noastre trecerile df! toalllnrt în lnasă s-au plasat în pe
rioada 1981~1982 la Braşov, intre 18 iulie şi 30 septembrie, cind tempera
tura medie zilnică a oscilat intre 16,9 şi 19,3"C, iar in 1983, tot la Braşov

o abundenţă deosebită de 00 a fost din a 2-a decadă a lunii iulie (18 iulie)
pin'l in 17 august, zb(jrul maxim situindu-se intre 8 şi 10 august, durata
trecerii desfăşurindu-se pe o perio:ldă de aproape 30 zile, perioadă in care
temperatura medie zilnic'l a variat de la 12,9 la 21,7"C. Aceste observaţii

coincid cu afirnlaţia care remaTcăfaptul că zborul spre sud al noilor gen~

raţii are loc la. inceputul lui august, acestea fiind de origine europeană [18J.
Remarcăm totuşi faptul d există un oarecare decalaj al trecerilor

de toamnă faţ{l de vestul Europei, fiind condiţionat de condiţiile climatice.
Astfel, în 1983populaţii!e din pasajul de toamnă au fost abundente in
perioadele 12 august-7 septembrie (Cluj-Napoca). iar la Braşov intre 18
iulie şi 15 august. Cercetări de anvergură europeană în acest domeniu s-ar
preta să se efectueze.

Din observaţiile şi cercet{trile întreprinse am remarcat C{l maximelc
de zbor au fost anticipate de temperaturi foarte ridicate in timpul zilei
şi scltzute in timpul nopţii. Precipitaţii!e mici nu au influenţat capaci
tatea de zbor şi deplasare a adulţilor, capturindu-se 00 in capcanele fero
monale şi in timpul ploiloL

Trecerile spre nord în condiţiile anilor de studiu au fost prelungite,
pe cind cele spre sud .au fost eşalonate pe .0 perioadă mult mai scurtă.

Din cele cunoscute pînrt în prezent, populaţii mari şi foarte- luari
de A. gamma au fost observate În sudul Europei in perioada mai-iunie,

iar la riord de paralela 45° în iunie-iulie şi,' uneori, depinzînd de con
ditiîle cliInatice ----'. 'chiar în august.

, S-a observat la Q9 capturate în împ1'ejuriInile Pafis~ului în luna
Inai că ova1'io1e1e nu erau 111aturizate [G]. Ţinute în captivitate, perioadă

in care s-au acup1atl au devenit foarte prolificc. De obicei iInperecherea
si fertilitatca cea 111ai bun[t s~a observat' a fi în iunie şi august, perioadă

cind populaţiile acestui lepidopter se află în culturile din ţara noastră.
Femelele capturate în a doua jumătate a lunii august în proporţie foarte
Jnurenuau avariolele 111aturizate, fiind astfel iInature sexual, însă sînt
capabile de acuplare şi apai de pantă. Din cercetările întreprinse în
Franţa, in condiţii de captivitate, 1'1' au fost imature sexual şi incapa
bile de acuplare şi pantă nar111aUi într-o proporţie foarte mare (80
100'/0). Din aceste motive sintem adepţii părerii crl populaţiile ce trec
51)1'e sud în timpul toamnei sînt iInature sexuaL Numai în cazul unor
c;'nditii climatice deosebite 1'1' se vor acupla şi vor depune parte din
pantă; deplastndu-se ... însă în continuare spre sud, .. apă~înd. astfel ca.~n
cazul anului 1982 o generatie ele larve tîrzii, carei 111ajofltatea, la aparlţla

ten1Deraturilor scăzute au 'coborît în sol pentru diapauză forţată, unele
dintre ele împupîndu-se. In condiţii de laborator din erisalidele. res
pective au eclozat adulţi într-un procent foarte mIC. Este POSIbil e:;c
unele dintre larve şă supravieţuiască îr~ sol, deoarec~ C ,.,a y rol ~ ţ~

Eut in captivitate larve la temperatun ce au vanat. mtre. -10 • Ş:
+12°C, avind a n10rtalitate foarte redusă, larvele fund actIve pIna
la 2°C.

Refcrindu~nc la perioadele el,:; dezvoltare:îl acestei specii, .s-a reluare.at
că la o temperatură ele creştere de 19°C dezvoltarea c~ larvrt a durat 20 ~z11c
iar ca crisalidă cca 14 zile totalizincl astfel 34 Zile. La temperatun de
14"C dezvoltarea "dnrat 7l zile (43 zile ca lan'{l şi 26 zile ca crisalidă).
Referitor la lon~evitateaunui adult, acesta n-a intrecut 30 zile. Toate aceste
perioade Aau fost legate şi de ciclul anual al vegetaţiei. cu c~rc se hrrtnesc
lan~ele. In acest sens remardtDl faptul Crt telnperatunle scazute au efect
negativ in primul rînd asupra hranci,fapt ce se reflectă negativ şi asupra
larvelGl" în curs de dezvoltare.

Refleetindasupra celor prezentate 111aisns, vonl observa că populaţ~il.~
ele A. gamma pot avea 1-2 generaţii şi n}~nlai în .cazul anilor c1! condlţll
~lhnatice deosebite poate exista şi a 3-a generaţIe de larve, dIntre care
lnajoritatea nu ajnng la maturitate" in anul resp_ectiv. Populaţii!; c~ ajunl'[
pînă În zonele din junll paraleleI 60 au o SIngura generaţIe, al careI adulţI
În rUOlneni:ul apariţiei pleacă spre sud ajungind in zonele noastre cu gona
~dele nematurizatc.

Cunoaşterea exactă a biologiei acestui lepidopt~r este obli~at?ri~,
,deoarece larve1e au provocat şi provoac:t daune cultUrIlor de sfecla ŞI, In
general, culturilor de cîmp ca şi materialului s~ditor din pe~inierel:,

pomicole şi forestiere pină in jurul paralelei 60". In acest sens ţmem sa
remarcăm faptnl că s-a constatat că 30 larve/m' inţr-o cultură de. sfeel,':
în plină vegetaţie pot provoca calamitarea acesteia. In cazul unor In~aZll.

se poate ajunge la o densitate de 50-80 larve/plantă. în aceste cazun vo-
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directie NS, ceea ce indică cu precizie direcţia de zbor a lui .IL gaJll.Jna
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în cazul ţării noastre trecerile df! toalllnrt în lnasă s-au plasat în pe
rioada 1981~1982 la Braşov, intre 18 iulie şi 30 septembrie, cind tempera
tura medie zilnică a oscilat intre 16,9 şi 19,3"C, iar in 1983, tot la Braşov

o abundenţă deosebită de 00 a fost din a 2-a decadă a lunii iulie (18 iulie)
pin'l in 17 august, zb(jrul maxim situindu-se intre 8 şi 10 august, durata
trecerii desfăşurindu-se pe o perio:ldă de aproape 30 zile, perioadă in care
temperatura medie zilnic'l a variat de la 12,9 la 21,7"C. Aceste observaţii

coincid cu afirnlaţia care remaTcăfaptul că zborul spre sud al noilor gen~

raţii are loc la. inceputul lui august, acestea fiind de origine europeană [18J.
Remarcăm totuşi faptul d există un oarecare decalaj al trecerilor

de toamnă faţ{l de vestul Europei, fiind condiţionat de condiţiile climatice.
Astfel, în 1983populaţii!e din pasajul de toamnă au fost abundente in
perioadele 12 august-7 septembrie (Cluj-Napoca). iar la Braşov intre 18
iulie şi 15 august. Cercetări de anvergură europeană în acest domeniu s-ar
preta să se efectueze.

Din observaţiile şi cercet{trile întreprinse am remarcat C{l maximelc
de zbor au fost anticipate de temperaturi foarte ridicate in timpul zilei
şi scltzute in timpul nopţii. Precipitaţii!e mici nu au influenţat capaci
tatea de zbor şi deplasare a adulţilor, capturindu-se 00 in capcanele fero
monale şi in timpul ploiloL

Trecerile spre nord în condiţiile anilor de studiu au fost prelungite,
pe cind cele spre sud .au fost eşalonate pe .0 perioadă mult mai scurtă.

Din cele cunoscute pînrt în prezent, populaţii mari şi foarte- luari
de A. gamma au fost observate În sudul Europei in perioada mai-iunie,

iar la riord de paralela 45° în iunie-iulie şi,' uneori, depinzînd de con
ditiîle cliInatice ----'. 'chiar în august.

, S-a observat la Q9 capturate în împ1'ejuriInile Pafis~ului în luna
Inai că ova1'io1e1e nu erau 111aturizate [G]. Ţinute în captivitate, perioadă

in care s-au acup1atl au devenit foarte prolificc. De obicei iInperecherea
si fertilitatca cea 111ai bun[t s~a observat' a fi în iunie şi august, perioadă

cind populaţiile acestui lepidopter se află în culturile din ţara noastră.
Femelele capturate în a doua jumătate a lunii august în proporţie foarte
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Franţa, in condiţii de captivitate, 1'1' au fost imature sexual şi incapa
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cazul anului 1982 o generatie ele larve tîrzii, carei 111ajofltatea, la aparlţla

ten1Deraturilor scăzute au 'coborît în sol pentru diapauză forţată, unele
dintre ele împupîndu-se. In condiţii de laborator din erisalidele. res
pective au eclozat adulţi într-un procent foarte mIC. Este POSIbil e:;c
unele dintre larve şă supravieţuiască îr~ sol, deoarec~ C ,.,a y rol ~ ţ~

Eut in captivitate larve la temperatun ce au vanat. mtre. -10 • Ş:
+12°C, avind a n10rtalitate foarte redusă, larvele fund actIve pIna
la 2°C.

Refcrindu~nc la perioadele el,:; dezvoltare:îl acestei specii, .s-a reluare.at
că la o temperatură ele creştere de 19°C dezvoltarea c~ larvrt a durat 20 ~z11c
iar ca crisalidă cca 14 zile totalizincl astfel 34 Zile. La temperatun de
14"C dezvoltarea "dnrat 7l zile (43 zile ca lan'{l şi 26 zile ca crisalidă).
Referitor la lon~evitateaunui adult, acesta n-a intrecut 30 zile. Toate aceste
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Refleetindasupra celor prezentate 111aisns, vonl observa că populaţ~il.~
ele A. gamma pot avea 1-2 generaţii şi n}~nlai în .cazul anilor c1! condlţll
~lhnatice deosebite poate exista şi a 3-a generaţIe de larve, dIntre care
lnajoritatea nu ajnng la maturitate" in anul resp_ectiv. Populaţii!; c~ ajunl'[
pînă În zonele din junll paraleleI 60 au o SIngura generaţIe, al careI adulţI
În rUOlneni:ul apariţiei pleacă spre sud ajungind in zonele noastre cu gona
~dele nematurizatc.

Cunoaşterea exactă a biologiei acestui lepidopt~r este obli~at?ri~,
,deoarece larve1e au provocat şi provoac:t daune cultUrIlor de sfecla ŞI, In
general, culturilor de cîmp ca şi materialului s~ditor din pe~inierel:,

pomicole şi forestiere pină in jurul paralelei 60". In acest sens ţmem sa
remarcăm faptnl că s-a constatat că 30 larve/m' inţr-o cultură de. sfeel,':
în plină vegetaţie pot provoca calamitarea acesteia. In cazul unor In~aZll.

se poate ajunge la o densitate de 50-80 larve/plantă. în aceste cazun vo-
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racitatea larvelor este foarte mare, insă şi capacitatea de apărare împotriva
agenţilor externi. Aceste considerente arătate trebuie să capaciteze toate
instituţiile de cercetare pentru a cunoaşte etologia noctuidelor migratoare.
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CONTR1BUTIONS TO l'NOWLEDGE THE MIGRATION OF A UTOG}UPiJA GAMMA
L. if (NOCTUJDAE l'AM.) WITH A SEXUAL SYNTHESIS PHEROMONE

Stt11lmory

On the hasis of captures performed "'ith pheromone traps of. A gamma, 33 the period!; of
maximum flights are prcscnted, th;:l.t coincide 'vith the passages ta the North or South observed
by the rescarchers iram the "'est Europa, mcntioued iuta the bibliography. Sa, the flights to
the North, took place, in 1981, between 26 June - 20 luly and in 1982 between 11 June arId
30 July in Cluj outskirts. In Braşo'T they were behveen 14- 20 June in 1982 and in 1983 from tlie
second decade of June till the first decade of July; in Feteşti (Ialomiţadistrict) from the first
decade of 1unc till the second one of J uly. 'Ilie flight in autumn rauged in 1981 aud 1982 vet
wcen 18 luly and 25 Septcmber and in 1983 iram thc second decade of luly tiU August. 1"he
spccies isolatedwcre studiednritillate autum. The larva tbat appeared aud that survived WiIl~

tered when temperature dccreased. Ey comparing aur dat<l with those existent in speciali/.ed
literature itresultccl that there are many similitucles concern ing the migration periods of A.
gam1Jlll aud this phagocyte lepidopteron must be studjed with much moro attention in onler
to avoid strong attacks. By an international collaboration is possihle ta perform a ConmHJll

methoclolog-y a!ld a exact knowlcdge of migrationways and populatiolls reduction.
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Figlfrcs
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28V ~ 11 IX 1982 aţ 13l'aşo\', in sugar heCt crops

Figm'c 2 AutograplJa gOl/mut L. o- Flights situation aneI crrptllres almlldallcc in sexual
pllcromone of synthcsis trapsinthe period 10 VI-20 IX 1983 at Bruşo'l in sugar
bect crap.>; (rrfterCiochi'a et aL).

FigurI'. 3 AlItograplza f\aJll1/lC[ L. 3'abuwlul1cC captl1res in theper1odof sumlTIer flights (l9VI
-27.VI1,1981) tothe North(A) and of autumn flights (21.VIII-25.1X, 1981)
to the south (B) iri Cluj outskirt· (aHer Ciochia et Ll.J.).

Figu1'e 4 - AutograplwgoJllmatS abundunce captures in the period of summer flights to ilw
North in th'; p~riod 9.V1. - 30 VII 1982 (Al and of autnmn flight tn the South
in tlle Jwdcd lR.VIJI:- 24.1X.1982 (E) in Cluj ontskirts.

Figure5 _ Autografl/{/. gamma& abtllldance capturcs, in the periml (lf summer flighis to the
North (15.""1. - 29.VII.1983) (A) anel of autumu flightst:o the South (12.YIII
- H.IX.19R3) in Chlj oubldrts (aIter Ciochiaet aL)

LA, ::\IIGRATTON J)'AUTOGRAPHA GAN)l{A L. (f (FAM. NOCTUTDAE) A r;ATDE nu
PHi'ROMoNE SEXl.'EL DE SYNTBJ~SE

}/eSt:lli!;

Ayant a la ba,~e les captur!:'s faitcs U'ICC des piegcs pheromollaux de &6 ek A. gilmma,
on y prescntc les periodes de '/01 maximum qui co'incident aveC les p<'cssages '/ers le nord (JII

vers le sud obscnes OUcoJlstatcs pilI' les chercheurs du -'lest de 1'Europe cites dans la biblj(!gra
phie.En 19S 1 Jcspassagcs 'Iers le norcl0nt eu ljelt entr(~ le 26 Juin -.·20 Juillct et eu 1982 entre
l~JI Juin ~30 juillct(hms la zone de Cluj. ABraşov·cespas':Dgcs ontcu Heu entrc le 14~3()

JUill cn 1982 et ell 198.1 des 1;\. c1cuxieme dt~cade de luîll jusql1'a la premiere decadl' ele juiJlct
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in tlle Jwdcd lR.VIJI:- 24.1X.1982 (E) in Cluj ontskirts.

Figure5 _ Autografl/{/. gamma& abtllldance capturcs, in the periml (lf summer flighis to the
North (15.""1. - 29.VII.1983) (A) anel of autumu flightst:o the South (12.YIII
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PHi'ROMoNE SEXl.'EL DE SYNTBJ~SE

}/eSt:lli!;
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et [lFeteşti (Ialomiţa) des la premiere decetele de J uin jusqu ';1 laelcu"jcme decade de J uillet.
Les passagcs d'automne se sant situes cu 1981 et 1982 elltre le 18 J uillet etIc 25 SeptcmbTc ct
eu 1983 des la deuxl~me decade de Juil1et jusqu'au 17 Dout. Les exemplaircs isol6s ont etc 01;
serves jllsqu'a la fin d'automnc. Une partie des excmplaires ont depose la pante dont les
lan.-cs qui ont sluv6cll ont entrc 811 diapause a l'apparition des temperaturcs basses.

Comparaut nos donnccs avcc ceHes existentes dans l;:llitterature de sp6cialitc nOlls (l"J(JllS

constate qu 'il y a une similitnde concernant les p6riodes de mîgration de A. gamma etqnc ce
lepidoptere poliphage doitetrc etudi6avec 'Inplns d'attelltion dansks programme:; de recher
ches britant ainsi lessurpriscsquipeW-Ient intepeniT a l'occasiond'ul1c il1?asiou.Parl1necol
laboration internationale entre touts les pays Ofl A. gamma- fait sou aparition OIl pourrait rea
1i~er une mcthodologie commune et de conuaissance exacte des voie:; de migration, de rcdllction
clc.~popnJatio!lspourc'ritcr tOute surprlsequ'oll pent offrir lin lepidoph~re migruteur.

Imrr,tL\.CE ZUR BEKANNTMACHUNG DER MIGRATION DEH. LEPIDOPI'EHEN
AUTOGRAPHA GAMAIA L . .3. (FATVL NOCTUIDAE) l\HT l-IILFE EINES SEXUELLEN

SYNTHESEPHEROMONS

Z IIsammenfaSSliIl{;

Aui Gruwl des Einfangs der d(~ van AutograplJa gamma mit pheromonalet1 FaUen wird
dic maximale Flugdaucr dargestcllt, dic mit dcr \Vandcrungen nach Norden oder nach 5iiden
zusUlnmenfal1cn, dic van den In cler Bibliographie zitierten Forschern [tus \Vcstcuropa 1,co
bachtct unit festgestellt wurdcn. Aus dicsem Standpunkt fanden im Jahre 1981 dic \Vandc
rungen nach Nordcn zwischen 26 Juni und 20 Juli tInd 19827.wi5;chen 11 Juni und .30 Juli in
dcmGebiet Cluj statt. In Braşovdauertcn clie\Vunderurigen 1982 7,wischen 1-1 und 30 Juni 11 ud
1983 von der 7,weitcn Dekade desJ\'1onats Juni biszu der ersten Dekaue dc~; Mon<tts Juli an;
beirn Fdeşti (Ialomiţa) dauerten clie \Vanderungenvon derersteri Dekade des AlOIlat" Juni bis
211 dc;- zweiten Dekade des Monats J uU an. Die Herbstfli'lge daucrten 1981 uwl 1982 zwischen
dcm 15 Juli uHd 25. September an und 1983 '1onder zweiten Dckade des Monat" Juli bis am 17.
AllgU"t. Einzelnc Exemplare wurdenbis imspaten Herbstbeobachtet. Van dicsclllegten einigc
Eicrn aus dencn Larven herauskamen. Ans dcn 'iibcrlebtell Lan-en, siml daige lJcim tiefell
Temperaturen in Diapallse cingctreten.

Beirii\:'ergleich unserer Datenniit dcnen aus derFachlitcratl1r stelltcn ,vir iest, daf3
cs hin.sichtlich der \Vallderungsdaucr des A. ga1ll1lla groBe Ăhnlichkeitengibt und daB cliesen
poliphagcn Lepidoptercn indcn Untersuchungsproprammeil cille besonderc I3cdeutllng bci
gCJlles:;en wcrden saU, um dic unerwiinschten Einfălle, diceintreten k6nnten, Zl1 'lcrmciden.
Durch cioe internationale Ztisanimenarbeit aller Li-ndef, durch dic dic A. {flOJlllM wawlert,
1,ijunte man eine gcmcins<tme Methodologie ausarbciten hinsichtlich c!~aktcr I';:cnntnis~c libcr
clic \:'\'-illlderungswege, clic Vcrminderul1g der Populationen fiir die Yenninderung jedes Hisikos
durch '.Yandcr1epidopteren. /'

BK.nAil B l103HAHI1E MUfPAl(UU LJEillYEKPbI.nbIX HACEKOMbIX AliTOGRAPHA
GAMMA L. " (FAli!. NOCTUIDAE) C llOMOlllblO CUHTETHtIECKOfO llO.nOBOfO

ATTPAKTAHTA

PeSfO;lIe

C •. f10MOlUhIO JlonyllJCK·C epcpoMoHaMlf ohIJl"·noiiM<Jl-1bl 8'5' ·A. gamma; OCHOBblnaHCh Ila
3TOM cj)m~Te npep;CTflBJleHhl nepllO;!(bII\l3l\Cll~13J1bIlOrO nOJleTa, IWTOpblC cOBnaJ~aioT C nepex

O;a;ai\H1 HaccBcp lIJlll ua lOr, 33l\1eqeHlIhle li yCTalIOBJJeHHhte UCCJICrl;OnaTemllllH B lOilmoH qacru
Euponhl, UIITlfpOIJmlBbIC II 6116JIlIOrpaq>ulI.

B CIHl311 C 3nm n 1981 f. 1I30nC I\J1ynia nepCXO;J;bT Ha ccr,ep 6hIml OTMCqCllbl ar 26 1II0llfl
DO 20 IUOJlfl, a Il 1982 r., OT II H101IflJI;O 30 1I1Oml.; 13 ::IOHC fipalliOIl<l DT 1'1 - 30 H10H5I Il 1982 r.
II OT UTopoii p;eKa;I;hl H101lfl I\'IeC5IUa ;:::I;O nepnoîi nCIG'l,lbl 1110.'151 II 1983 f.; Il SOlle (PeTl.:IIITif (lIJlo-
MIIIJ;il) OTnepiloii ~eIGl;U:bl IlIOllfl AO BTOpoii ./l,eKa,a:bl IlJO!15I lIfec"Uil. _

Ocemme nepeXOJ~bl13 1981 Il 1982 IT. 6wlIl oTMeqenLI OT 18 H10.HI)];0 2.1 CeHT5I6p5I MeC5Iua,
il II 19830T IlTopoii W:J(ilHbI mo.'I" ;U:O 17 3I3rYCT3. OTAe.'1LllblC 31\3C:'IlI.'I.llpbI eLIJlI! S<:lMCtICHlol AO

1I03JI;IICi'l oceHlI.
Y HeII:OTOpblX yme IIMCJIO l'IleCTO 5iiiUCJ(/;a;..uw li nom:Hl.1HCb .TJHtIHIIIW, il :y Tex KOTOpLle

13bDKIlJIII llallJ.J)aCh llnflnaysa Upll IlO5JDJICllflll HIISIi:UX TC?JlI1epaTYp·
npH cpaIluemHl Hawnx ilallllbIX C l(allllbrr,m YIW3E1ImLnm B JJ1ITep;:rrype 110 cneU;llaJllo

HOCTU UbI5IBUJIOCb, tITa CYW;CCTI~yeT !\Iuora CXO,'J.CTa Il Ci.l5I3U c nepuo.u;aHIl /IlUrpiUl)II1 /1. glwlma
lITO 3TOMy lIemycKphlJIOMY nOJllHpary ueoC;xO;UIMO yD,e.'IllTL (oaLme lIHUM3I1llH B IlCCJrCJ~Oll.a

TCJlbCKHX npOrpUi\Ii\laX, liS ocran TaI\lI!\I o6pa30M clopnp1l3lol, KOTophle !\IOr}"T nQflHIlThC5I Il CB5iŞIl

C 1II!nS3115Il\IH. npl! !\Ie)KAYllapop; !IOM COTpYi~Hn4ecTBe, Me)KAY CTpaHai\lIi B R010pblX npolleTaeT
A. g(l}i1ma BO npe,,15I /lmrpauuiL t,lOnwo 6101,10 Ghl pa3pauOTaTb oGlUYIO 1I1CTOil;OJlOrIllQ 00
YCTaHOBJIelilIIO TO'HlOro nynI lllI1rpiUUlII Il COI,:p;JUL.€EHlO nony.1SlUIIII [10 l!30e)KeaIHIC J1l00hIX

CIOpnpU30B OT 3101'0 lfClllyCI(pbl.'lOro.
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DIN
ŞI PROBLEMA
PERICLITATĂ"

CîTEVA ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA ENTOMOFAUNEI
ROMÂNIA SUB INFLUENŢA FACTORILORANTROPICI
PROTECŢIEI SPECIIWR A CĂROR EXISTENŢĂ ESTE

Y. CIOCHIA, AL. BARBU

În lucraresillt prczcn tate, discutate şiexemplificatecauzele
care au determinat ca 1Jllele specii dintre insecte s~'t aibă actualmente
populaţii foarte requse, de'leniri rare, foarte rare sau aflîndu~se pc
calc de dispariţie. In tabelul aliexat lucrării sint prezentate 18 ge
nuri şi 217 specii de insecte. a căror existenţă este periclitată. Din
Ordinul Odonata· 5 genuri; Orthoptera 1 gen şi o·· specie; IvIento
dea 2 specii; Heteroptera 9 genuri şi 7 specii; Coleoptera 35 specii
şi Lcpidoptera cu 171 specii. Se mcnţioncaz.1 că din ordinul Lepi
doptera se află în situaţie critică peste 250 specii numai dintre
~Iacrolepidoptere. Cauzele care au determinat şi mai determină

această .situaţie sînt. prezentate ca .. fiind următoarele: utilizarea
abuzivă a pesticidelor; poluarea tehnică; poluarea apelor; poluarea
solului; dcsecarea zonelor umede; reducerea păşunilor şi fineţelor

naturale; reducerea excrementelor ... animale din păşuni; moderni
zarea întreţinerii şi exploatării pădurilor; dispariţia arborilor us
caţi şi a celor putrezi; iluminatul cu descărcări în gaze; dezvoltarea
exagerată a aşezărilor umane şi dispariţia h abitate10r preferate
pentru. supravieţuire... Deoarece multe dintre. cauzele prezentate·. nu
se pot elimina în această etapă; autorii propun apariţia. unei liste
roşii sau a unei cărţi roşii care să cuprindă toate vieţuitoarele ani~

male şi,jegetale ce se află în situaţie critică. Se propune realizarea
de noi rezervaţii naturale, extinderea celor mici, crearea unor
parcuri naţionale şi naturale care să cuprindă toate tipurile de ha
bitate din România,.subliniind a nu neglija zonele umede cu impor
tanţă majoră Cttm ar fi Delta Dunării şi bălţile mari de pe Dunăre.

De asemenea, se propune ca la 10 000 ha teren agricol să se realizeze
o oază de 1 ha cu vegetaţie spontană joasă şi arborescentă, servind
ca loc de refugiu pentru auxiliari cît şi pentru celelalte animale
sălbatice; aceste oaze a'rind şi rolul păstrării unui fond genetic
natural al vieţuitoareloranimale şi vegctale, indiferent de relaţiile

actuale ale acestora cu omul actual.

Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii :după cea de-a 2-a Conflagraţie

mondială, a determinat un ritm alert de dezvoltare a tuturor ţărilor din
Europa, ducind la un progres social general, insă uneori cu efecte negative
asupra naturii şi echilibrelor naturale existente.

Creşterea nivelului de trai al populaţiei a determinat, implicit, o accen
tl1~:remai mare a dezvoltării agriculturii, care prin mecanizare şi chiU1izare

* Lucrarea a fost prezentată In limba engleză la cel de al XI-lea Simpo
sion International asupra faunei din Europa centrală (Amsterdam, 1985).
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a putut răspunde acestor cerinţe în prilnele etape. Chimizarea, Însă, nu tot
deauna s~a făcut raţional şi din aceste lllotive efectele secundare au apărut

în timp, refleetîndu-se şi asupra structurii şi abundenţei faunei şi în mod
deosebit, a entomofau1?:ci asupra căreia s-au îndreptat rnăs.urile şi mij
loacele de combatere. In acest sens prin tratamentele multIple efectuate
s-au redns populaţiile unor specii pină la situaţia de dispariţie sau au deve
nit extrem de rare, astfel; Aporia cratacgi, Satul"llia pyri, S. pavonia, Iphi
clides podalirius (Lepidoptera) , Anolnala agricola, A. vilis, Cetonia aurata,
Epicometis !tirta, PelltodOll idiota, Polyphylla fullo, Rhyzotrogussp. ş.a.

(Coleoptera). Din aceleaşi motive s-au redus foarte mult diferite specii de
lepidoptere care populau culturile de legume, ca Papilio machaon, Pltytoecia
icterica Ş.a. ca şi din alte zone, chiar montane, de unde s-au impuţinat unele
specii din familia Umbeli[erae, ale căror flori serveau şi ca suport de hrană

pentru diferite specii de hymenoptere şi diptere entomofage. Efectul insec
ticidelor s-a reflectat şi asupra zonelor invecinate culturilor agricole tra
tate,unde o serie de plante din flora spontană servea}l şi servesc ca suporturi
pentrn depunerea ouălor şi creşterea primelor stadii larvare. Din aceleaşi

motive au devenit rare şi speciile nedăunătoare sau auxiliare ce populau
zonele respective, ca specii din familiile Cerabidae, Cicindelidae, Staphi
linidae, Coceinelidae_ din ordinul Diptera, Hymenoptera cit şi Araneidae.

O serie de specii coprofage s-au impuţinat alarmant sau chiar au dispă

rut, datorită reducerii mari a utilizării animalelor la traetat, cresterii aces
tora în grajduri, modernizării păşunilor şi întreţinerii acestora ~u diferite
pesticide, transformării multor păşuni în terenuri agricole etc., astfel:
Onthophag"s vacea,. Onthophagus s1'., Cepris lu,narisi, Sisyplms schaejren:,
Scarabaeu,saffinis, Geotrttpes 51'" Aphodil'S sp., Pleurop1lorus sp., ş.a.

Datorită scoaterii .de pe suprafeţele arabile a vegetaţiei arborescente,
care deranjabnnul mers al maşinilor agricole, s-au redus foarte mult refu
giile locurilor de înmulţire şi chial' de hrană lao serîe de vieţnitoare, între
care se includ o serie de auxiliari dintre himenoptere, diptcre, neuroptere,
coleoptere, cit şi din alte grupe.

Generalizarea utilizării la < illllll1na t a energiei electrice a contribuit
şi .ea,la.diminuarea elementelor·de· faună··ce. duc.· viaţăcrepusculară sau noc
turnă, adăugîndu-se in acelaşi timp farnrile de la maşini în ale căror fas
ciculede lumină îşi găsesc moartea nenumărate insecte, Ulai ales dintre
lepidopterele-noctuide, coleoptere (familiile Dytiscidae, Scarabeidae ş.a.),

diptere, neuroptere ş.a.

Desecarea multor zone umede tot în avantajul agriculturii, schimbarea
cursurilor de apă,canalîzarea acestora, deversarea resturilor industriale
şi menajere, cit şi lumina fluorescentll şi cea normală (cu becuri puternice)
au dus şi ele la reducerea foarte mare a unor specii de Coleoptere din familia
Dytiseidae, ca; Acil"s s"leat"s, Cybister lateralimarginalis, Dytiscus cir
ctmiflex"s, D. semisulc4tus, D. Circumeinct"s, D. marginalis; specii apar
ţinînd genurilor: N oter"s, Laeeopltihts Hypltydrus, Bidess"s, Agabus, Ily
bius, Colymbetes, Graphoderes ş.a., precum şi multe alte specii din diverse
ordine.

Desigur erl poluarea apelor stătătoare ca şi a celor curgătoare cu
cliferite pesticide, resturi de hidrocarburi, uIcind, coloranţi Ş.a., provenite
din industrie sau schiInbarea pH-ului unor ape stătătoare mai mici, cauzat
uneori de ploile acide, diverse pulberi solubile îndustriale an dus la redu
cerea foarte marea tuturor vieţuitoarelor acvatice, printre care se nUlllrlrj
si insectele.
/.. Între cele enumerate Ulai sus se includ şi o serie întreagă de specii
aparţinind ordinelor: Odona!a, Trielt~ptcra, Pleeoptem şi H~!eroptera. (ne
referim la speciile acvatice dm subordlmil CrYp'tocerata-famllule Conx!~ae,
Notonectidae, Pleidac, Nepidae, Naucondae ŞI Aphelocltemdae) , neomlţmd

o serie de Coleaptere. După cum ştim atît larvele cît şi adulţii servesc
ca suport trofic pentru o serie de vertebrate acvatice. împuţinarea acestora
sallchiar dispariţia lllultora dintre ele din anumite zone a. creat, o carenţă

în cadrul lanţului trofic determinînd astfel scăderea potenţIaluluI de supra
vietuire. si la speciilc· cu carc cohabitau.

, Ref~rindu-ne la pădure, constatăm că prin exploatări~e f~cllte s-a
redns suprafaţa cu arbori bătrîni ce serveau ca suport de supravIeţUIre pentru
o serie de insecte fitofageşi xilofage ca; Jl!Iorim"s funcreus, Ceramb,x cenio,
C. scopoli, Rosalia alpirta, Rhopalop"s elavipcs Col. Sirex gigas. ş.a., care la
rindul lor, unele dintre ele, sint gazde sau pradă pentru o scrie de mse~te

ent01l10fage care şi ele la rîndul lor au suferit. reduceri î.l; abundenţă ca:
Rhyssa pcrsuasoria, Thalessa s"perba, .pr.ecun: ŞI a.lte:. s]JeC11 d~ Icltnwmom
dae mai ales dintre. Rhyssir'ac. AcecaTI sItuaţIe eXIsta ŞI la ceIlalţI entamo-
fagi a căror gazdese află în situaţIe critică. '

Introducerea metodei de grădînărire a pădurii a determinat scoaterea
tuturor arborilor căzuţi la pămînt, în putrezire/în care habitau o scrie~e
larve ale unor specii ce au devenit rare, ca; Rhagium sycopltanta, Strangaz,a
sp., Liocola 11lgubris, OsnLOd~r11ta eren,tita, Ce/ania aurata, Potasi~ a~nf,ginosa,
p. afli"is (caleoptera) sau dmtre lepldoptere, Cossus cossus ş.a., Iar m lemnnl
uscat ·.Lucanus ccrvus. s.a·~

Prin exploatarea' terenurilor nisipoase în scopuri tehnice sau pentru
e",tînderea agriculturii, s-a redus mult spaţiul de habitare la o serie de
h)'menoptere "parţinîndgenurilor Ammopltila, Bombix, Cerceris, SceUphron
S.a., astfel că unele dintre ele au devenit foarte rare sau se află pe cale de
disparitie.

Nu sepotneglija nici schimbăril,e survenite în structura fl<;>rei datoriţtl
cliferitilor factori, fapt ce a determmat reducerea abundenţeI la o sene
întrea'gă de insecte fitofage sau nectarifage, dintre care. cel mai ~nult Se':
reflectat asupra lepidopterelor, cauză ce.s-;;aIăturat.ŞI celorlalţ; facton
negativi, astfel crt dintre cele 1411 s]Jecu ŞI .subspecu c(moscute m fa_u~a

de macrolepidoptere, 108 dmtre cel 207 flutun de. ZI ~e afla In
critică, ier dintre fluturii de noapte peste 150 specu dmtre cele

specii şi subspecii cunoscute pină in prezent (tabelul 1), putînd ammtl
cîteva ca exemplu dCTI10nstrahv: Panwss1/uS apalţo. Polyg0l,t1a 1-alb'U:1'~t:

OdOlltosia ca1"1nelita., lvlamfstJ"a praedda, Luperwa d1tmenZ",
vd,'aecta petm,itis, Gortyna cervago, Jl;lelicreptia card"i, Elicrinia tJ"inotata,

OW1"1t<ua ş.a., iar alte specii ca M arma ma"r" ş.a., au dIspărut

fauna Ronlâniei.
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Takelul J

S'cehfnm sp.-r; 1. 2, 6, S, 10
Sire:r gigasL.,r; 8,13
5iplrex sp.-i· ;8, .l.~

Ord. COIJiOpTERA

AHislJpli~ agricolaţ"loeL-r;. 1. 4
AI/amala viri;; l',-c 1, 4. 12
..[J[oxi:z In'lasa F.,r; 1. '1.12
.-'1-ni").\·ia 1.'illosaF.,r:l.4;12
Caloscp!u inquisitorF-r; 1,2,4,6,8, 10, 13
Cal"abus canccllatllS I1lig>r; 1, 4,6, 8, la'
12, 13
Cam1ms (:Ollve.1:'IS .1'.-1_'; 1, 4. (i,8, 10
Gar(l!mswl"iacCJls L,r; 1, 6, 8, 10, 13
Cam!nlsglabmll/sPaylc-r; 1, 4, 6, 13
Cam!JIIs violaccu5 L~f;' 1,4.6,8, 10
CCl"1llb)'", arda L-fr; 2, 8, 9,
Ccnnbyx scopoli r:iiss"':r; 2, 8, 9
Cefonia aum/a L.~i; 1, R,9
Gicindela saluta Dcj-r; 1. 4, lOi 13
Copris lulltll'is LAI';-4, 7, 13
JJorcadicn acctiops Scop"':r;. ·1, 4, 6, lJ
DorcadioJ1 Jutvllm Scop.-r;· 1, 4, 6, 13
lJol"eadioll pali:she Pod.-i·;··l,. 4; 6, 13
J)orC1ts parallt:lopiped1Is. L.~i;8; 13
D)'tisC1fS eircumjlexus F ..;r; 3, 5, 11, 13
Dytic:clIs scmisulrâtus 1I'IiiIL-r; 3, 5,11, 13
1Jytisn-ls cirC1l1JleillCItts Ahr.-r; 3, .')
lJytisClIs·marginalis L.~r; .'.·5, Il, 13
Epicamefis /lirtCl PoeL-r; 1; 12
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Morimus fWlcreils ~Iuls.-'fr; 8, 9, lJ
OJltlwplzagus vacca L,-r; 6,7
OJ"1'ctes 11âsicoî'nis L.-r;· 8
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Plzytoccia ielel'lea Scball.-r; 1, 4
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Avînd în vedere noile problcl11atici aprlrlltc în cadrul mediului încon
jurător, a apărut necesitatea ordonării relaţiilor om-natură, fapt ce a de"
terminat elaborarea· Legii nr. 9/1973 referitoare la protecţia mediului in"
conjurător, cit şi a Legii nr. 63/1974 referitoare la păstrarea nealterată a
buntlrilor patrimoniale naţionale, între care sînt cuprinse parcurile naţionale,

rezervatiile cît si monumentele naturii. De asemenea, au apărut o serie de
legi releritoare'ra folosirea, administrarea şi protejarcaapclor, solului şi
aerulu.i, cîf şi a .pădurii.

Totuşi, în Urma cercetărilor întreprinse de diferiţi specialişti a apărut

ca o necesitate crearea denoi rezervaţii şi refugii in zonele agricole, cit şi

realizarea unor oaze .• cu vegetaţie.spontanăjoasă şi arborescentă de aproxi
mativ 1 ha compact pentru 15 000 ha teren agricol. De asemenea, mărirea

suprafeţelor larezervaţiile 111ici, cît şicrearea de noi rezerva ţii 111ai ales
forestiere, care pot avea şi caracter peisagistic,putindu-sc utiliza şi în sco
puri turistice, cu considercntul ca intervenţia onlului asupra naturiisrl fie
redusă· la ·maximlull.

Ca. o necesitate stringentă apare crearea de noi rezerva ţii în zonele
umede, interzicîndu.,.se in zonele respective folosirea oricăror elemente
poluante. în acest contextintră şi necesitatea realizăriiunui parc naţional

in Delta Dllnării, cit şi in CarpaţiiRăsăriteni,in zona masivului Ceahlău

şi Lacul Roşu, ca şi Masivul Piatra Craiului din Carpaţii Meridionali.
Pentru ocrotirea speciilor de iusecte ce se află în curs de dispariţie,

datorită reducerii habitatelor preferate sau a hranei la larve sau la adulţi,

in zonele geografice cunoscute să se instaleze în mod artificial hrana pre
ferată, cum ar fi cadavre de.animale pentru insectele necrofage, excremente
de animale pentru cele coprofage, arbori putrezi ş.a.m.d.

De"a lungnl litoralului Mării Negre, zonele de dune marine dintre
Mangalia şi Vama Veche, cît şi unele zone din Delta Dunării trebuie trecute
sub regim total de ocrotire, salvind astfel de la dispariţie o serie intreagă

de specii de insecte caracteristice zonelor aride cu nisipuri,
în concluzie este necesara. apariţia unei liste roşii care să cuprindă

situaţia existentă in etapa actuală a tuturor vieţuitoarelor ce habitează pe
teritoriul României, in vederea participării la o acţiune comună în acest
sens, ce trebuie să se desfăşoare pe întregul continent European în vederea
luării unei atitudini comune de către toate statele, deoarece insectele ca şi

multe dintre animale nu au limite de frontiere, deci aparţin tuturor şi tre"
buie ocrotite de toţi locuitorii Europei.

în tabelul 1 facem primii paşi pentru realizarea "LISTEI ROŞII" a
insectelor ce se află în situaţie critică şi trebuie să fie ocrotite.
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Takelul J

S'cehfnm sp.-r; 1. 2, 6, S, 10
Sire:r gigasL.,r; 8,13
5iplrex sp.-i· ;8, .l.~

Ord. COIJiOpTERA

AHislJpli~ agricolaţ"loeL-r;. 1. 4
AI/amala viri;; l',-c 1, 4. 12
..[J[oxi:z In'lasa F.,r; 1. '1.12
.-'1-ni").\·ia 1.'illosaF.,r:l.4;12
Caloscp!u inquisitorF-r; 1,2,4,6,8, 10, 13
Cal"abus canccllatllS I1lig>r; 1, 4,6, 8, la'
12, 13
Cam1ms (:Ollve.1:'IS .1'.-1_'; 1, 4. (i,8, 10
Gar(l!mswl"iacCJls L,r; 1, 6, 8, 10, 13
Cam!nlsglabmll/sPaylc-r; 1, 4, 6, 13
Cam!JIIs violaccu5 L~f;' 1,4.6,8, 10
CCl"1llb)'", arda L-fr; 2, 8, 9,
Ccnnbyx scopoli r:iiss"':r; 2, 8, 9
Cefonia aum/a L.~i; 1, R,9
Gicindela saluta Dcj-r; 1. 4, lOi 13
Copris lulltll'is LAI';-4, 7, 13
JJorcadicn acctiops Scop"':r;. ·1, 4, 6, lJ
DorcadioJ1 Jutvllm Scop.-r;· 1, 4, 6, 13
lJol"eadioll pali:she Pod.-i·;··l,. 4; 6, 13
J)orC1ts parallt:lopiped1Is. L.~i;8; 13
D)'tisC1fS eircumjlexus F ..;r; 3, 5, 11, 13
Dytic:clIs scmisulrâtus 1I'IiiIL-r; 3, 5,11, 13
1Jytisn-ls cirC1l1JleillCItts Ahr.-r; 3, .')
lJytisClIs·marginalis L.~r; .'.·5, Il, 13
Epicamefis /lirtCl PoeL-r; 1; 12
Lioeo1a l11gllbrisHbst.~r; 8; .~

LUCatluS ccrvnsL.~r; 8; . 11, 12
Morimus fWlcreils ~Iuls.-'fr; 8, 9, lJ
OJltlwplzagus vacca L,-r; 6,7
OJ"1'ctes 11âsicoî'nis L.-r;· 8
Pe;ltodoll idio!a Hbst.-fr; L -4
Plzytoccia ielel'lea Scball.-r; 1, 4

12

INSECTE IJIN ROMANIA A Cl\ROR EXISTENŢA

PRINCIPALELE CAUZE DETER&UNANTE ... .. . .. '.l

P(**)

12

HYJlfBNOPTERA

The Iist of50me specics of insccts whose cxistcncc is endangcrcdanrJ the principal de
termini~tgcau.ses

4. P o pE., SJ, 1 ii g e au uN., il[OJlUJIIC/ltc ali! Haturii din T<.omânia, lid.:i\Ieridiane, Bucu
reşti, 1%5.

5, Pol' c S c 11-/~ (] rj A., Catalognc de 111 eol!ccfir))J de l/Pidopth'cs"P1"Of.·.•~L Os{rogot'ie!J"
du 11fus,[u1Jl d'Histoil~e TVaturcllc "el', Antipa", Ducurqti, 1~6·L

{j, P ap eS cu' -Co r L li.. Afise hjolffde la.classifir;rrtio/l et de la nmJlCl1clatlfl"f' des cspeee,'; de
AIaci~olepidoplcrcsdt' lafaHne de R01H1WJ!ÎC, CIlHlichl'ru, XII-1; SL Nut.Bra~ol,

1980. p.100-1J2.
7. P rod a nLBll i a Al. FlaJ'(lmirâ ilu:;!ratâ ({ R.l'. RCln(J,l!c, ţ:r1.AgrQ-Sihidt,

'Bllc1lreşti 1961.

B..."d')'»,eria minuta :f; 1, 8, 10, 12
1, 6. 8, 12

şp.~r;4, 13
Gm'''to'p", 'p."'-' 1. 2.6. 8, 10. 13
~;~'~~:f.;Ldorsigera ,fI'; J. 8,la

'~p.'-r; 1, 6. $,10•.. 12, 13
,pAr; 1. 6. 8, 10. Il .

gaUicus L.-fr;·1, 8, 10, 13
pC"suasol"ia L.-r: 8, 10, 13

ORTHOPTERA

Bra,l).'pol'''s das)'pus 11.-1"r; 1, 4, 6
spAr; ţ.6,S. 12

MANTOD~~A

Bful.-fr; 1, 4., 6, 10
I""g'osa L."!r; 1. 1. 6. 10

HETE{~OPTERA

sp.-r; 1, 2;3; 12
sp.-'r 1. 3,5,12

"">latra si,.-r; 2, 3,5,12
p)'ri Geofr.~r;[. 12

L C io c h i a v.; Ba rb uAl. CataJogU8 de la collection de Lepidoptercs "N. Delvig" du·
]lfusce de Braşov, Cumidava, XII-"Î.. St. Nat. Braşov, 1980.

2. Gep p J., et con. Rote Listeu gefiihrdcterYiere Osterreichs, A.B.G.u.U., Wien, 1984.
J.P ani n S., Determinatonll cQleopterc!or dăunătoare şi folositoan~ din R.P. Română,

Ed. de Stat, Bucureşti, 1951.

BIBLlOGRAFIE

Avînd în vedere noile problcl11atici aprlrlltc în cadrul mediului încon
jurător, a apărut necesitatea ordonării relaţiilor om-natură, fapt ce a de"
terminat elaborarea· Legii nr. 9/1973 referitoare la protecţia mediului in"
conjurător, cit şi a Legii nr. 63/1974 referitoare la păstrarea nealterată a
buntlrilor patrimoniale naţionale, între care sînt cuprinse parcurile naţionale,

rezervatiile cît si monumentele naturii. De asemenea, au apărut o serie de
legi releritoare'ra folosirea, administrarea şi protejarcaapclor, solului şi
aerulu.i, cîf şi a .pădurii.

Totuşi, în Urma cercetărilor întreprinse de diferiţi specialişti a apărut

ca o necesitate crearea denoi rezervaţii şi refugii in zonele agricole, cit şi

realizarea unor oaze .• cu vegetaţie.spontanăjoasă şi arborescentă de aproxi
mativ 1 ha compact pentru 15 000 ha teren agricol. De asemenea, mărirea

suprafeţelor larezervaţiile 111ici, cît şicrearea de noi rezerva ţii 111ai ales
forestiere, care pot avea şi caracter peisagistic,putindu-sc utiliza şi în sco
puri turistice, cu considercntul ca intervenţia onlului asupra naturiisrl fie
redusă· la ·maximlull.

Ca. o necesitate stringentă apare crearea de noi rezerva ţii în zonele
umede, interzicîndu.,.se in zonele respective folosirea oricăror elemente
poluante. în acest contextintră şi necesitatea realizăriiunui parc naţional

in Delta Dllnării, cit şi in CarpaţiiRăsăriteni,in zona masivului Ceahlău

şi Lacul Roşu, ca şi Masivul Piatra Craiului din Carpaţii Meridionali.
Pentru ocrotirea speciilor de iusecte ce se află în curs de dispariţie,

datorită reducerii habitatelor preferate sau a hranei la larve sau la adulţi,

in zonele geografice cunoscute să se instaleze în mod artificial hrana pre
ferată, cum ar fi cadavre de.animale pentru insectele necrofage, excremente
de animale pentru cele coprofage, arbori putrezi ş.a.m.d.

De"a lungnl litoralului Mării Negre, zonele de dune marine dintre
Mangalia şi Vama Veche, cît şi unele zone din Delta Dunării trebuie trecute
sub regim total de ocrotire, salvind astfel de la dispariţie o serie intreagă

de specii de insecte caracteristice zonelor aride cu nisipuri,
în concluzie este necesara. apariţia unei liste roşii care să cuprindă

situaţia existentă in etapa actuală a tuturor vieţuitoarelor ce habitează pe
teritoriul României, in vederea participării la o acţiune comună în acest
sens, ce trebuie să se desfăşoare pe întregul continent European în vederea
luării unei atitudini comune de către toate statele, deoarece insectele ca şi

multe dintre animale nu au limite de frontiere, deci aparţin tuturor şi tre"
buie ocrotite de toţi locuitorii Europei.

în tabelul 1 facem primii paşi pentru realizarea "LISTEI ROŞII" a
insectelor ce se află în situaţie critică şi trebuie să fie ocrotite.
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>lI*) Cauzele care au determinat situaţia critică a existenţei insectelor

*) Referinţe asupra abundenţei

Poliommafllseodde)H ParIa ~~. 2 6 l'J ... . ", , , ~

1 olyollmJallls t!amoJl D,/S,·r: 1, 2, 6, 13
'p)olyo;mnaiIls dorylasD.jS,·r; 2, 5, 6
l)olyommatlts. thcrsitcs Can.-:r; 1, 6, 12
lontia_dajJlidice L,- 2, 6
Pyregus flJ'lllOriCalWS ObeL-r; 2, 6
Pyrglls cacaliae Ranl.~r; 2, 6
Pyrglls samtulac R'lm,~r; 2, 6, 12
Pyr.glls sidae Esp,-r; 2, G
Pyrocleplr[a cora ~v,:fr; 13
PYl'rhia plJl"puritcs Treit.-Fr; 13
Rlwdestroplzia adabra Pet..!r; 2, 6
,l.,iltUrJlia' pm'oHia LAr; 13
S'"IHrJlia pyri··D.{SAr:····1, ·13
.)·atyrllsbriseisst/gaFrnh,-r;·2, 6, 12
.~l1tyrm.dfY(!SmllllteHica Var,-:r;.2" G, 12
~(ltyrlls dryasdrymm Fruh,~r; 13
,)(!tynls sali/mus I-lnf.-r; 2,6
Scoliantides orion PalL-r ;2, 6, 12
,YcoloclJrasta 1'1I1la D.lS, ir; 2, 13
Sd,doscnl(! plltma"iet D./S-fr; 2,6, 12
,~tl!"iotldsa ripjJerlm'ia DupAr; il
,?cl'l'aca .plJHctillalis Scop>ffr; 2,13
SimyralleJ'vcsa -D;/S;-r ;6, 8; 12
SYllgraplU!.- iHlcrrogatiollis.LAr; 13
Sy,llanlClls .jJirifllolls .. J ..:-r; 2,... 13
TbcdaL'ctulrll:L.:-r; 1, 6, 8
Tlu:cla·qIlCl'Cl/S··L;~fr; 2, 8, 13
T/iersaJllwJia thersamon Esp.-r; 13
Tholera decima lis Por1o.,-r; 1, 2, 6, 8
Tomares negelii dobrogcHsis CaL~r; 2, 13
Vanessaatalanla L,~r; 1, 2, 6, 12

. Z el'ynlhia cerisy fer'dimtndi Stic -fi' ;', 6 S
Zoyi'!thiapolyxe~la ])./S.-1'; 2, '6, 8,~'12'

specie mrJ. Cli frecvenţă rcdus;'i;

specie foarte rnrtl, expilsa dispariţiei;

specie extrem de rart,;

specie excepţional de rarii, pc cale dG disp:.uîţie,

,-
f'
ffr
Fr

JI,Jicroluxia herbaria advolata. E·l.-fir- 13
JIIytJâmnapulrcscells Hb,-fr; G, 8, li
J1fythimna uuipullcta Haw.-r; 11, 13
Xcplis rivularis Scop.-r; 2, 6, 11
Xeptis sappho accrisLep.-r; 6, 8
Noctua illterjata Hb.-fr; 11, lJ
Sordmannia aC/ciae lIostras Couf'.r>r'
2, G . ,

iVympl;clis alltiojJCt L,-r; 2, 6
~YJ'lI:phalis;1:al/t!wmclas D/S,-:r; 2,6,-8
OC!zl'ojJleura J'al'ina prcliosa Car-·r; 2, (1,
11, 12
Odolliosia caJ'lllchta Esp.-fr; 13
O"t/lOsia sclmlhUii Dios,-fr; 13
Panolis flamlJlcaD.{S.-1'; 1, B, 11
Papilio 1/U!c!zaon L,~r; 1, 6, 8, 13
Pcdealia ma!ronulu. L-r; 2, 6, 8
PaJ'(ll'ge acld/!f Scop,-1'; Z, G, 8
]Jarnassius apollo LAI'; 2, 13
Panzassius l1WC1IIDS)'W: 1.,-1',' 2, 6, 8, 12
Pcrigraplw i-ci"Jletll1JI D,/S,-fr; 13
Peridea !lQrlJi herclllalla P.G,/Cap.~r;

2, 6, S, 11, 12
Pili/otes bavilf'<; l!uJlgaricus Dios.-r; 13, 1)

Phla{Jophom~ci"ta Hh.-r; 2, G, 3
fiijlllodcs/i-la trol/uZi/alia flb.~r; 1, 6, 13,

?ieris tFganc Gey,-r; 2, 6, 12
Pic/'Îs l/IamtÎ ros$i SteL-r; 2, 6, 12
j"J1el;efus argytoguolI/r)J1 Berg,-r; fi
flebefw; idas L.~r; 2, 6, 8
Pol)'/]cnia c-nlbum Ţ-,-r; 2, 6
Polygonia l-al1nimL>fr;13
Polyommafzls L'e1laJ'l!I!S Rott.-r; fi

L Utilizarca abuzivă a pesticidelor.
2. J~ohla~(;atehl1i~ii.(di~erite gazc" smo,c, :particllle sub formii dc ae1'oso1L,).
3..1 olll~r~~ apclOI 5c~ 111dr~c?"rburJ, Ul?l~Ul, mercur, pesticidc, detergenţi;H,stuI'iorgailice,.. ).
'L~~l_uare<l soJnlul (msecttcHlc, fllHtPClde, amendamel1tc, îngrăşiimiliTechimicesi altele)
5~ Lfl1~eCarea zonelor ull1ct:h~; . . . .,.. .
5, Hcdllccrea prtşuniJor şi JîncţeJor ncdirijate de om.
7; Reducerea excremcntelor animale, diu păsuni.

g~:~~:::,;~r,~ înt,rcţincrii ~i ~xpl()atării păt:hlfilor.
arbon1or uscaţI ŞI a celor putrezi;

. . s~u chiar dispariţia gazdelor şi prăzii;

Ilummatul cudesciircă1'i in -gaze.
g:':~~;i~~:~e~, exagerată aa.şezări1<.JT umane;

habitatclor preicratc·'l)cntru supravieţuire.

Erebia pllauc l'oll1aniac Horm,~r; 6, 8
Erebia sudelica Staud.~r;6, 8, 13
Eublcmma polygra11l1lla DupAr; 6, 8
Euehioii aJIsemia gigantea Car.-r; 2, 8
Euphydryas (l1/1'inia Rott.-r; 6, 8
Euphydl'yas mattu'naparticnsis Var,- 2,
6, 8
Eupithecia bioma/a Christ,":Hr; 13
Eupithecia b1'evie~tlata Donz.-fr; 6, 8, 13,
Eupithecia extemaria Frey,·fr; 2, G, 13
Eupitltecia gl'atiosata H,-S.-r; 2, 6, 8
Eyeres aleetas HofI.-r; 6, 8, 13
Eyeres argiades Pall,-r; 2, 6, 8
Eyercs decoloratus Staud.-r; 6, 8
Ett,!()a. coslIb. fr.2,4,·. 6,.8
Eu:,ro,qobcllisea D}S,:2, ":!,6, li
GortYlla borcUi lunata Frey~-r; 2, 1; 6,
11, 13
GOl'tyna cc)'va go E'l .-Fr; 13
Gmplziphora at/gtll' F.-r; 6" S, 11
Hadena albimawla Bork,·r; 6, 8, 11
I-ladella laudeti Bois,-fr; 2·;6, 8, Il, 12
Hadelln pcrple,oa l),/S.-r: 2, .6, 8" 11
I-leliothis onollis DdSAr;> 6,_ 8, 11
I-letCl'Opte1'llS morpluus Pall.-:r;p" 8
I-lydraecia petasitis Doub.-ffr;· 6,,8.
HypolleplJele lupiJHzCos.-r-; 6, 8, 13
I-lyponcphelc lyeaou Kue.;'r; 2, 6, 13
Idaca moniliata D.fSAr:6, 8,.13
lplJiclides podalhi'tlsScop,,·fr; .2, 6, 8, .13
Ladoga call1illaL,~r;6,8 .. .
Ladoga populi bucovil1cusis· Hor>r; 6,' 8~
Ladoga reducta Staud,·r;6, 8,13
Lamcl1aeossu:s tcrebnls F.-r; 8, 13
Lamprotesc-aiIYeu1U l\:nbchAr;' 6,8
LcmoniabalcanicaH;~S,·r;6, 8; 13
LeptidteG 11lC'rstJÎ major Gru,-r; 6,8
Libytltca celtis Laic;·r;2, 6, 8, 13
Lithaeodia deeeptaria ... Scop.:-r; 13
LitJlOPlwllc eOllsocia Bork.-r; 8; 11
LupcrinQ, dU7lIcrilii Dup;'·Jfr; 8,13
Ltlpe1'ina:ollikofcriFr,-Hr; 2. 13
LyeaeJla atciphron Rott.·r; 2, 6
Lycaella beUe D./S;-r;2, 6, S
Lucaena: hippOtlloc L~·r; 6, 8
LycaeHa t'irgaul'cae L,-:r;:l, 6;,13
j1faculillca aleoi! D~/S..tr; 2, 6/13
Jl[ac1tlinea al'ionl,.,-r;, 2,· 6; 13
MaCHlinea 1lausithe'lIS. Berg,-r; 2; ·5, 6
J1Iamesira bicoloJ'ata HuL-r; 2,6, 11
J1Iamcsira cappa Hb.~r; 2,6, 11,' 13
Alameslra pmedita HbAr; 2, 6, 11, 13~

JlIdicrcptia, cardtli Hb~·Fr; '13
Mclitaeu- al/relia Nick.-r; 2',6
Jlfelitaea l:rritomartisAsmm,-r;i, 6, 8
11Iclitam cÎn.t'iaL-r; 2, 6, 8, 12
klclitaca diamiila Lang,-r; 2,. 6,8, 12
]IIel ilaeaphoebc D.JS ,-r ;2,,6,,13

111esotrosta s(E:llalis Treit,~ffr; 13

Pillyphylla fulloL.-r; 1, 4
Procerus gigas Crtz.-fr; 1, 4, 8
Rhagyu1n' sycophanta' Schrk.-r:. S, 9
Rhopalopw, clavipes F.-r; 8, 9, 13

Ord. LEPIDOPTERA

Subord. Het e r o n c 1t r a
Acontia titalliaHb.-fr: 11, 13
A cdia lcltcomclas L.-fr; 11, 13
Amphipym pyramidca L.-r; 8, 11. 13
Apamea opltiogramma Esp.-r; S, 11, 13
Apamca zeta TreitAfr; 12, 13
Apat'llra iris L.-r; 1, 6, 8, 13
A paria erataegi L.-r; 1, 2, 12
Arq,sc/lllia levanaL.-r; J, 2, 6, 12·
Argynnhda,P!me~IJ./S:-r;~,6•. 8
Argynnis lIecate D./S.-r; 2. 6, 8
Argyullis pandora D./S.-r; 2, 6, 8
Argymâspaphia L.-r; 1, 2.6, 8
Ariciaeunlcdon Esp.-r: 1, S
Auch:mis. detersa Esp.-r: 8, 11, 13
Bcmbecia stelidiformis! HS.-:r; 6,:8
Botoria pales Muilollaris. Stic.-r; 6, S, 13
C{ll'udrina gitva DonzAr:8,13
Caradrina pertinCl;" St~ud.~Jr; 6,,8, 13
Carad1'iHa terrea FryAr; G, 8,13
Carehal't)dlls aleeaeEsp.-r; 6,8
CareharodHs floeciferus Zel1.~r;2, 6,8, 13
Carelzarodus lavatheme Esp.-r;2, 6,8
Cartel'ocephalHSpalal'l1lo1t,_pall.~r;2,6, 8
CelasIJ'inaCl1'giolus L~-:r: 2,5, 8
CeraslisleueographaD;/S.~r.;6, 8, 13
ClosSl~ana titania, transsylvaHica Tilt.-r;
8. 13
CocnoJtympha glycerioll .. Bork.-r;,.·6, .. 8
Coelwnympha leal1dcl'.Esp.-:r: 2, 6, 8, 13
Coenonimpha tulliatipllon Rott.-r; 6, 8
Colias amtralis calida Vrty.· 2,6, 8
Colias cll1'ysotheme Esp,.r; 6, 8
Colins crocea Geoffr.-r; 6, 8, 13
Cucltliafraudatri.v:EvAr; 2, 6,.13
Cuculia 11lciJnga O,/S.-r; 2, 6,8
CupidoosÎris Mei.-r; 2, 6, 8
Cy~rthia cardui L.-r; 2,G,8, 13
DapJmis. nerii LAr; .• G, .. 8,13
Dasyeersa modesta Staud.-ffr; 13
DiacJll'ysia zosimi Hh.-fr ;2, .. 13
Discoloxia blomeriCurt.-fr;13
Dolbina clegalls steffensi P G -:fr; 2,. 13
Eilicdnia cordiOl'iaHb-fIr; 2, 6,8
EiUcrinia tl'inotataMetz..-Ir;2, 6, S, 13
En~rgia paleaeea Esp.~r; 2,8,12
EplOne paml~lhl'ia D./S.-ffr;2, 6
Episema ;korsakoviChrst.-fr; 2,13
EJ'cbia eassioides uelc1/sFrey.-r:6, 8
E"ebia epiplu-on transsylvanica Rcb,~r;

6. 8
E1'I,-bia ligea cal't!lHsimlOl'tllll Fruh.-r; 6, 8
Erebia mtlas Herb,·r; 6, 8, 13
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>lI*) Cauzele care au determinat situaţia critică a existenţei insectelor

*) Referinţe asupra abundenţei

Poliommafllseodde)H ParIa ~~. 2 6 l'J ... . ", , , ~

1 olyollmJallls t!amoJl D,/S,·r: 1, 2, 6, 13
'p)olyo;mnaiIls dorylasD.jS,·r; 2, 5, 6
l)olyommatlts. thcrsitcs Can.-:r; 1, 6, 12
lontia_dajJlidice L,- 2, 6
Pyregus flJ'lllOriCalWS ObcL-r; 2, 6
Pyrglls cacaliae Ranl.~r; 2, 6
Pyrglls samtulac R'lm,~r; 2, 6, 12
Pyr.glls sidae Esp,-r; 2, G
Pyrocleplr[a cora ~v,:fr; 13
PYl'rhia plJl"puritcs Treit.-Fr; 13
Rlwdestroplzia adabra Pet..!r; 2, 6
,l.,iltUrJlia' pm'oHia LAr; 13
S'"IHrJlia pyri··D.{SAr:····1, ·13
.)·atyrllsbriseisstlgaFrnh,-r;·2, 6, 12
.~l1tyrm.dfY(!SmllllteHica Var,-:r;.2" G, 12
~(ltyrlls dryasdrymm Fruh,~r; 13
,)(!tynls sali/mus I-lnf.-r; 2,6
Scoliantides orion PalL-r ;2, 6, 12
,YcoloclJrasta 1'1I1la D.lS, ir; 2, 13
Sd,doscnl(! plltma"iet D./S-fr; 2,6, 12
,~tl!"iotldsa ripjJerlm'ia DupAr; il
,?cl'l'aca .plJHc/illalis Scop>ffr; 2,13
SimyralleJ'vcsa -D;/S;-r ;6, 8; 12
SYllgraplU!.- iHlcrrogatiollis.LAr; 13
Sy,llanlClls .jJirifllolls .. J ..:-r; 2,... 13
TbcdaL'ctulrll:L.:-r; 1, 6, 8
Tlu:cla·qIlCl'Cl/S··L;~fr; 2, 8, 13
T/iersaJllwJia thersamon Esp.-r; 13
Tholera decima lis Por1o.,-r; 1, 2, 6, 8
Tomares negelii dobrogcHsis CaL~r; 2, 13
Vanessaatalanla L,~r; 1, 2, 6, 12

. Z el'ynlhia cerisy fer'dimtndi Stic -fi' ;', 6 S
Zoyi'!thiapolyxe~la ])./S.-1'; 2, '6, 8,~'12'

specie mrJ. Cli frecvenţă rcdus;'i;

specie foartc rnrtl, expilsa dispariţiei;

specie extrem de rart,;

specie excepţional de rarii, pc cale dG disp:.uîţie,

,-
fI

ffr
Fr

JI,Jicroluxia herbaria advolata. E·l.-fir- 13
JIIytJâmnapulrcscells Hb,-fr; G, 8, li
J1fythimna uuipullcta Haw.-r; 11, 13
Xcplis rivularis Scop.-r; 2, 6, 11
Xeptis sappho accrisLep.-r; 6, 8
Noctua illterjata Hb.-fr; 11, lJ
Sordmannia aC/ciae lIostras Couf'.r>r'
2, G . ,

iVympl;clis alltiojJCt L,-r; 2, 6
~YJ'lI:phalis;1:al/t!wmclas D/S,-:r; 2,6,-8
OC!zl'ojJleura J'al'ina prcliosa Car-·r; 2, (1,
11, 12
Odolliosia caJ'lllchta Esp.-fr; 13
O"t/lOsia sclmlhUii Dios,-fr; 13
Panolis flamlJlcaD.fS.-1'; 1, B, 11
Papilio 1/U!c!zaon L,~r; 1, 6, 8, 13
Pcdealia ma!ronulu. L-r; 2, 6, 8
PaJ'(ll'ge acld/!f Scop,-1'; Z, G, 8
]Jarnassius apollo LAI'; 2, 13
Panzassius l1WC1IIDS)'W: 1.,-1',' 2, 6, 8, 12
Pcrigraplw i-ci"Jletll1JI D,/S,-fr; 13
Peridea !lQrlJi herclllalla P.G,/Cap.~r;

2, 6, S, 11, 12
Pili/otes bavilf'<; l!uJlgaricus Dios.-r; 13, 1)

Phla{Jophom~ci"ta Hh.-r; 2, G, 3
fiijlllodcs/i-la trol/uZi/alia flb.~r; 1, 6, 13,

?ieris tFganc Gey,-r; 2, 6, 12
Pic/'Îs l/IamtÎ ros$i SteL-r; 2, 6, 12
j"J1el;efus argytoguolI/r)J1 Berg,-r; fi
flebefw; idas L.~r; 2, 6, 8
Po!)'gcnia c-nlbum Ţ-,-r; 2, 6
Polygonia l-al1nimL>fr;13
Polyommafzls L'e11aJ'l!/ts Rott.-r; fi

L Utilizarca abuzivă a pesticidelor.
2. J~ohla~(;atehl1i~ii.(di~erite gazc" smo,c, :particllle sub formii dc ac1'oso1L,).
3..1 olll~r~~ apclOI 5c~ 111dr~c?"rburJ, Ul?l~Ul, mercur, pesticidc, detcrgenţi;H,stuI'iorgailice,.. ).
'L~~l_uare<l soJnlul (msecttcHlc, fllHtPClde, amendamel1tc, îngrăşiimiliTechimicesi altele)
5~ Lfl1~eCarea zonelor ull1ct:h~; . . . .,.. .
5, Hcdllccrea prtşuniJor şi JîncţeJor ncdirijate de om.
7; Reducerea excremcntelor animale, diu păsuni.

g~:~~:::,;~r,~ înt,rcţincrii ~i ~xpl()atării păt:hlfilor.
arbon1or uscaţI ŞI a celor putrezi;

. . s~u chiar dispariţia gazdelor şi prăzii;

Ilummatul cudcsciircă1'i in -gaze.
g:':~~;i~~:~e~, exagerată aa.şczări1<.JT umane;

habitatclor preicratc·'l)cntru supravieţuire.

Erebia pllauc l'oll1aniac Horm,~r; 6, 8
Erebia sudelica Staud.~r;6, 8, 13
Eublcmma polygra11l1lla DupAr; 6, 8
Euehioii aJIsemia gigantea Car.-r; 2, 8
Euphydryas (l1/1'inia Rott.-r; 6, 8
Euphydl'yas mattu'naparticnsis Var,- 2,
6, 8
Eupithecia bioma/a Christ,":Hr; 13
Eupithecia b1'evie~tlata Donz.-fr; 6, 8, 13,
Eupithecia extemaria Frey,·fr; 2, G, 13
Eupitltecia gl'atiosata H,-S.-r; 2, 6, 8
Eyeres aleetas HofI.-r; 6, 8, 13
Eyeres argiades Pall,-r; 2, 6, 8
Eyercs decoloratus Staud.-r; 6, 8
Ett,!()a. coslIb. fr.2,4,·. 6,.8
Eu:,ro,qobcllisea D}S,:2, ":!,6, li
GortYlla borcUi lunata Frey~-r; 2, 1; 6,
11, 13
GOl'tyna cc)'va go E'l .-Fr; 13
Gmplziphora at/gtll' F.-r; 6" S, 11
Hadena albimawla Bork,·r; 6, 8, 11
I-ladella laudeti Bois,-fr; 2·;6, 8, Il, 12
Hadelln pcrple,oa l),/S.-r: 2, .6, 8" 11
I-leliothis onollis DdSAr;> 6,_ 8, 11
I-letCl'Opte1'llS morpluus Pall.-:r;p" 8
I-lydraecia petasitis Doub.-ffr;· 6,,8.
HypolleplJele lupiJHlCos.-r-; 6, 8, 13
I-lyponcphelc lyeaou Kue.;'r; 2, 6, 13
Idaca moniliata D.fSAr:6, 8,.13
lplJiclides podalhi'tlsSeop,,·jr; .2, 6, 8, .13
Ladoga call1illaL,~r;6,8 .. .
Ladoga populi bucovil1cusis· Hor>r; 6,' 8~
Ladoga reducta Staud,·r;6, 8,13
Lamcl1aeossu:s tcrebnls F.-r; 8, 13
Lamprotesc-aiIYeu1U l\:nbchAr;' 6,8
LcmoniabalcanicaH;~S,·r;6, 8; 13
LeptidteG 11lC'rstJÎ major Gru,-r; 6,8
Libytltca celtis Laic;·r;2, 6, 8, 13
Lithaeodia deeeptaria ... Scop.:-r; 13
LitJlOPlwllc eOllsocia Bork.-r; 8; 11
LupcrinQ, dU7lIcrilii Dup;'·Jfr; 8,13
Ltlpe1'iua:olliko/criFr,-ffr; 2. 13
LyeaeJla atciphron Rott.·r; 2, 6
Lycaella beUe D./S;-r;2, 6, S
Lucaena: hippOtlloc L~·r; 6, 8
LycaeHa t'irgaul'cae L,-:r;:l, 6;,13
j1faculillca aleoi! D~/S..tr; 2, 6/13
Jl[ac1tlinea al'ionl,.,-r;, 2,· 6; 13
MaCHlinea 1lausithe'lIS. Berg,-r; 2; ·5, 6
jlIameslra bicoloJ'ata HuL-r; 2,6, 11
J1Iamcsira cappa Hb.~r; 2,6, 11,' 13
Alameslra pmedita HbAr; 2, 6, 11, 13~

JlIdicrcptia, cardtli Hb~·Fr; '13
Mclitaeu- al/relia Nick.-r; 2',6
Jlfelitaea !:rritomartisAsmm,-r;i, 6, 8
11Iclitam cÎn.t'iaL-r; 2, 6, 8, 12
klclitaca diamiila Lang,-r; 2,. 6,8, 12
]IIel ilaeaphoebc D.JS ,-r ;2,,6,,13

111esotrosta s(E:llalis Treit,~ffr; 13

Pillyphylla fulloL.-r; 1, 4
Procerus gigas Crtz.-fr; 1, 4, 8
Rhagyu1n' sycophanta' Schrk.-r:. S, 9
Rhopalopw, clavipes F.-r; 8, 9, 13

Ord. LEPIDOPTERA

Subord. Het e r o n c 1t r a
Acontia titalliaHb.-fr: 11, 13
A cdia lcltcomclas L.-fr; 11, 13
Amphipym pyramidca L.-r; 8, 11. 13
Apamea opltiogramma Esp.-r; S, 11, 13
Apamca zeta TreitAfr; 12, 13
Apat'llra iris L.-r; 1, 6, 8, 13
A paria erataegi L.-r; 1, 2, 12
Arq,sc/lllia levanaL.-r; J, 2, 6, 12·
Argynnhda,P!me~IJ./S:-r;~,6•. 8
Argynnis lIecate D./S.-r; 2. 6, 8
Argyullis pandora D./S.-r; 2, 6, 8
Argymâspaphia L.-r; 1, 2.6, 8
Ariciaeunlcdon Esp.-r: 1, S
Auch:mis. detersa Esp.-r: 8, 11, 13
Bcmbecia stelidiformis! HS.-:r; 6,:8
Botoria pales Muilollaris. Stic.-r; 6, S, 13
C{ll'udrina gitva DonzAr:8,13
Caradrina pertinCl;" St~ud.~Jr; 6,,8, 13
Carad1'iHa terrea FryAr; G, 8,13
Carehal't)dlls aleeaeEsp.-r; 6,8
CareharodHs floeciferus Zel1.~r;2, 6,8, 13
Carelzarodus lavatheme Esp.-r;2, 6,8
Cartel'ocephalHSpalal'l1lo1t,_pall.~r;2,6, 8
CelasIJ'inaCl1'giolus L~-:r: 2,5, 8
CeraslisleueographaD;/S.~r.;6, 8, 13
ClosSl~ana titania, transsylvaHica Tilt.-r;
8. 13
CocnoJtympha glycerioll .. Bork.-r;,.·6, .. 8
Coelwnympha leal1dcl'.Esp.-:r: 2, 6, 8, 13
Coenonimpha tulliatipllon Rott.-r; 6, 8
Colias amtralis calida Vrty.· 2,6, 8
Colias cll1'ysotheme Esp,.r; 6, 8
Colins crocea Geoffr.-r; 6, 8, 13
Cucltliafraudatri.v:EvAr; 2, 6,.13
Cuculia 11lciJnga O,/S.-r; 2, 6,8
CupidoosÎris Mei.-r; 2, 6, 8
Cy~rthia cardui L.-r; 2,G,8, 13
DapJmis. nerii LAr; .• G, .. 8,13
Dasyeersa modesta Staud.-ffr; 13
DiacJll'ysia zosimi Hh.-fr ;2, .. 13
Discoloxia blomeriCurt.-fr;13
Dolbina clegalls steffensi P G -:fr; 2,. 13
Eilicdnia cordiOl'iaHb-fIr; 2, 6,8
EiUcrinia tl'inotataMetz..-Ir;2, 6, S, 13
En~rgia paleaeea Esp.~r; 2,8,12
EplOne paml~lhl'ia D./S.-ffr;2, 6
Episema ;korsakoviChrst.-fr; 2,13
EJ'cbia eassioides uelc1/sFrey.-r:6, 8
E"ebia epiplu-on transsylvanica Rcb,~r;

6. 8
E1'I,-bia ligea cal't!lHsimlOl'tllll Fruh.-r; 6, 8
Erebia mtlas Herb,·r; 6, 8, 13
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>II} Referrencesabout the abundance
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Il>-
FI'

rare' speclos- with rcduced" frcqucncy;

specie;; very rare, 'cnd'lll'gcrcd:
speci.;:s extremeIy f::trc;
c~ccptiotlal SpcCiC5 '011: way of disappcaruncc.

1~'EYOLUTIO!\ DE l,'E!\'l'OMOFAUNE ENROUMANIE SOUS L'INFLUENCEDES
l'AcJEln,s AKTHR6PIQ1"~ESET LE PROTILlîME DE LA PROTECTION DESESPECES

DONT L'EXISTANCEES'l' PERICLlTJ~E

U) Cau~es whicb detcrmined t1~e critical ~,ituation of the insects existence

1. Abusi'-le utilizahQl1 of. pcstîcides:
2. Techniquc pollution(diffcrcnt ga.scs,- snlokcs, particles under fonn of acrQsob... ).
3. Watcrs pollution (hydrocarboly;, oils''Juiksitvcr, pesticidcs, organic remnants., (~ctct"/;cnts)

4. Soilppl~u.tion (insecticidcs,' fungÎcjde..':I, amcndamcnts chc-mical fcrtili7.ei' am! othcrs).
5. Draining ofwct ;',OHes.

6. Reductioll and modcrnizatioll of laWI~s aud pasturcs.
7. Reduction of animal cxcrelllentş i~ .thc grazing STOltllds;

S. Moderni?atiOl~of rn<l:intanance~tnd c:xploitation of forcsts.
9. AbscŢlce of dry treesandcvcn f(!ttet~.

10. Redllctionordişappcamncc aftlle hosts Of prcy."
11. Lîght "lith gas dixhtirgem(~nt.

12. Exaggeratcd development ofhu~~lan scttlcmcnts
1.1. Disappearance oţ h~b~tats pmpcr" ţ~ sllnrival.

L'ou'lTage presente les causes qui Ollt detcnnilie la;rcdliction des popnlations decertaines
cspcces d 'in:;;cctcs, tlC"lenant rares, trb; rarc5 an eU 'foic de disparition, Dans le tableau anexe
il l'Olrrmge lR gcmc5 et2.17 espcces d'jnsectes sont presentcs dont l'existance est peric1itec.
De l'ordrc Ordonata sant prcsentes 5 gemes; Orthoptera - 1 genre et 1 espece; Mantodea 
2 espcces; Heteroptera ~ ..9 gemes ct 7 cspec~s; Coleopt~ra ,- 35 ~especes et"L~pid{)pter~~
171 espcces, De l'ordre Lepidoptera 250 espeees se trouveni cn .situation critique:Les causes
qllii::Hltdetcrmine et tlcterminentencore fctte situ:ition sOnt les suivante~: ..~ l'utilisation
abusi'fe de~.· pesticides, la pollutiontcchnigue, la poll~tiond~s e~ux, la pollution du sol, le
(li'scehemcnt des 7.OneS humidcs, la rcduction des pl.î.turages naturel!>, la reduction des excre
ments des animaux sur les p;iturages; In rnoc1ernisation de l'am.cnageIllent et de l'exploitation
des forl'ts, la disparition des arbrcs secs ou PQurris, l'illumination avee les pertes de gas; le
dcvcloppement exagerc des sii·gcs humai:ns ci la disparition des habitats preferes poursurvi
vre. Beaucoup des causes presentees pc peuvent pas (trc climineesa cette etape et paul' cela
l~sautcurs proposent l'Claboration d'UllC liste ond'un,livre rouge quico~tiennetous les
atlinlatlx et les plantes cn dangeLOn propose larealisation desrescrvatiolls,n,aturţlles

npuyellcs, I 'exicnsion decelles existantes, Ia cr6aţiondesPllrresnation(luxet naturels avqc.to,US
~~ştypes d'habitats de Roumanie sans lH~gligcr~cs zones hu:rnides avc.c importance majep.re
(Delta du Dauube et 6tallgs le ·Iong du Danube). On. propose aussi la. creation d'UÎl ()fl.sisd'un
}lectfl.rcjn.1O 000 ha terrain agricole avecul19 vegetation. spontanee petite .. eţfl.rb(lrescente
eomme heu de reiuge paur les <luxiliaires ct les autres animaux sauvages; ces oasis auront
a,ussi le r6Ie de garder un fond gcnCtiquc naturel. des animaux ct des· vcgCtallx indifferement
de Ienrs rclatiansLlctuelles a'lec 1'11Omme actuel.

ENTOMqFALi-NA EV()LUTlq~ IN ROfyI(\NIA UNDER ANTHROPIC FACTORS lNFLU

ENCE ANDHIE PROBLEM OF SPECIE, PROTECTION WHOSE EXISTENCE IS IN"
DANGER

S'ummal'Y

EJNJCE ASPEKl'E HINSICHTLlCH DER ENTWICI-:LUNG DER •ENTOMOFAUNA
RUlIIANJENS UNTER DEni EUIFLUSS DER ANTROPISCHEN FAKl'OREN UND HIN
SJCHTLlCH DES SCHUTZPROBLEMM VON lNSEKTARTEN DEREN EXISTENZ

GEFAHRDET IST

ZusammClIfasslNlg

In der ·.,,-or1iegenden Arbeit werden·. dic GriindC,. dic gegcnwiirtig. fUr sehr klcine Popu~

la"tieueu einiger 'Inselttengattungen vcrantwortlich sind, dic selten, sehr selten ader die im
V,',"c!)w;ucleu bcgriffell sind, dargestellt, besprochen und exemplifiziert,

Dic Tabelle, dic als Anlage derArbeit angefilhrt ist, cnthalt 18 Gattungen und217
I",c1"h,,,, deren Existcnz in Gefahr gcsetzt ist: aus derOrdnung Ordonata 5 Gattup

aus der Orthoptera 1 Gattung und cine Art, aus der 1\-lantodea 2 Arten, aus der Heterop
9 Gattungcn und 7 Artcn, aud der Colcopteru 35 Arten und auS der Lepidoptera 171

Es wird erwălmt, das aus der OJ"duung Lepidoptcra sieh in einer gefahrlichcn Lage
als 250 Arten nur unter den Macrolepidoptcra befinden, Die Gri-inde, die diese Lage

b;st;mmi.e" nnd noch bestimmcn, sind folgende: die ubermaBige Verwendung von Pestiziden;
tecbnische Verschmutzung; die \Vasser-undBodenverschmutznng; die Entwăsserung det"

';~i~'~~h~~t;"t~:;;,G~~e,;b'~i,ete; die Vcrminderung der 'Veiclen und natiirlichen Wiesen; dic Vermine Exluemente aus don "Veiden; dic Modernisierung der Waldpflege-und
A'''!)C"hm,,, dic Beseitigung der ausgctrockneten uud morschten Baumc; die Gasentladungs

dic cxzessive Entwicklung der Ortschaften nnd das Verschwindep: der. fur. das
uevu,,,,,g'en Hahitatc. 'Vei! vicle von diescn dargestelltcn Grtinden mcht 111 dlCser

Ille pl.lpcrprc,sonts the reasqnst~lfltdetermine thcappcarance of SJllLlJI popnlatiolls
of sorne inscctsspcci(ls; becflmit1g rare,vcry rare al: cxtrcmety rarc. In the tabtcaUJ1CXcd to
the paper, 18 gcnu5 and 217 şpccics of inseets arc prescnted, whosc cxistcncc arc in danger:
Ordonata order-5 gcnus; Orthoptcra ~ 1 gctllls and lspccics; 1\Iantodea- 2 spccics; Hetc
roptera - 9 genus and 7 spccics; Colooptera~ J5speciesand Lcpidoptem ~ 171specicS.
From Lcpidoptcm order - 250 spcciqs .(1\'ftJ.crolepidoptem) arc indangcr. Thc reasons that
determined and still determine this sitllatţon;;trc·thcJol1owing:thc cxCCSSi'fC 11se of pcsticidcs:
technical poHutian; watcr and saH pollutjon ; thcdrainagr; of moistened lands; tÎlc, rcductioll
of grasslands and natural hayfields; thc rcduction of animal faeces in the grasslulIds; the
modc(lli7.ation of 1cecpillg and exploitilll; forcşts;ţhe disappcaranccof~lryandmtt(~ntrccs;

tho lightening ,,,ith drainages of gas; ţIlc cxccssivc dc.vc1opmcnt of towns and thc (lisappcatancc
of places for sur'ftying. !'olan)' of thcsc reasons' cannot bc eliminated for thc nH)Hlent nnd that
is why thc authors sllggest tn 1l1ake a rcd tist 01' a n;d tH)?k 1\'ith~11 ilIe anilŢlal aud '!cgctaLlc
livings that are in danger. They also suggest tu crcatcl1cwnatnral rcsel"'J"atioIls,to cxkllt
the small oncs, to create natural par1cs, havingalso in :"ţew thc moisture 7.Ones with high im
portancc 1iltC the DUllu1Je Delta and the marshcs along- thc DunuLe rher. It is proposed to
make an oasis with a surfacc of a ha at lOOOOha umhle landwith spontancous .,egctatioll:
these oasis will ha'fc the role ta keep a natural gClleticaJ fund of animal aJld vcgctable li'r1n gs
ignodng ihe!r actual rclationshjps wit11 man.
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9. AbscŢlce of dry treesandcvcn f(!ttet~.

10. Redllctionordişappcamncc aftlle hosts Of prcy."
11. Lîght "lith gas dixhtirgem(~nt.

12. Exaggeratcd development ofhu~~lan scttlcmcnts
1.1. Disappearance oţ h~b~tats pmpcr" ţ~ sllnrival.

L'ou'lTage presente les causes qui Ollt detcnnilie la;rcdliction des popnlations decertaines
cspcces d 'in:;;cctcs, tlC"lenant rares, trb; rarc5 an eU 'foic de disparition, Dans le tableau anexe
il l'Olrrmge lR gcmc5 et2.17 espcces d'jnsectes sont presentcs dont l'existance est peric1itec.
De l'ordrc Ordonata sant prcsentes 5 gemes; Orthoptera - 1 genre et 1 espece; Mantodea 
2 espcces; Heteroptera ~ ..9 gemes ct 7 cspec~s; Coleopt~ra ,- 35 ~especes et"L~pid{)pter~~
171 espcces, De l'ordre Lepidoptera 250 espeees se trouveni cn .situation critique:Les causes
qllii::Hltdetcrmine et tlcterminentencore fctte situ:ition sOnt les suivante~: ..~ l'utilisation
abusi'fe de~.· pesticides, la pollutiontcchnigue, la poll~tiond~s e~ux, la pollution du sol, le
(li'scehemcnt des 7.OneS humidcs, la rcduction des pl.î.turages naturel!>, la reduction des excre
ments des animaux sur les p;iturages; In rnoc1ernisation de l'am.cnageIllent et de l'exploitation
des forl'ts, la disparition des arbrcs secs ou PQurris, l'illumination avee les pertes de gas; le
dcvcloppement exagerc des sii·gcs humai:ns ci la disparition des habitats preferes poursurvi
vre. Beaucoup des causes presentees pc peuvent pas (trc climineesa cette etape et paul' cela
l~sautcurs proposent l'Claboration d'UllC liste ond'un,livre rouge quico~tiennetous les
atlinlatlx et les plantes cn dangeLOn propose larealisation desrescrvatiolls,n,aturţlles

npuyellcs, I 'exicnsion decelles existantes, Ia cr6aţiondesPllrresnation(luxet naturels avqc.to,US
~~ştypes d'habitats de Roumanie sans lH~gligcr~cs zones hu:rnides avc.c importance majep.re
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ENTOMqFALi-NA EV()LUTlq~ IN ROfyI(\NIA UNDER ANTHROPIC FACTORS lNFLU

ENCE ANDHIE PROBLEM OF SPECIE, PROTECTION WHOSE EXISTENCE IS IN"
DANGER

S'ummal'Y

EJNJCE ASPEKl'E HINSICHTLlCH DER ENTWICI-:LUNG DER •ENTOMOFAUNA
RUlIIANJENS UNTER DEni EUIFLUSS DER ANTROPISCHEN FAKl'OREN UND HIN
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GEFAHRDET IST

ZusammClIfasslNlg
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tho lightening ,,,ith drainages of gas; ţIlc cxccssivc dc.vc1opmcnt of towns and thc (lisappcatancc
of places for sur'ftying. !'olan)' of thcsc reasons' cannot bc eliminated for thc nH)Hlent nnd that
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the small oncs, to create natural par1cs, havingalso in :"ţew thc moisture 7.Ones with high im
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Etappebeseitigen: werdenlionnen,·schlagen dicVcrfassCl: 'For cine rotc Listeodcrein rotes
Buch mit aBen _Lebewesen nud PHau..:cn,die 51Ch _in _diesergcfahrlichcn Lagc bcfinden, zu
veroffentlichen', Es' wird die SchafIungnenerNaturschutzgebictej sowie dic Erweiterung der
kleinereu, dic Schaffung vonNational-:undNaturparks,dieaUc Habitatstypen Rumăniens

enthalten sollten, vorgeschlagcll,ohne dicFeuchtgcbiete mit wcscntlichcr Wichtigkeit, 'wie
z.B.die Donaudelta nud dic groBeu Secnandcr Donau, zu vernachHissigcn. Es wird auch
vorgeschlagcn, daRan-l0 OOOha-landwirtscha{Uiches,Bodens cine Oase von 1 ha mit kleiner
spontaner Waldvegetation geschaffen wird. dic als Zufluchtsort fiiI' Lebewesen und audcre
'Vildtiere dicnen 5011; diese Oasen habcn auch den Zw'Cck den natiirlichcn gcnetischen Tier~und

Pflanzenbestarid;unabbangig von den gegen\lfi\.rtigen Bczichungcn mit dcnmodemen Mensch,
zu·bewahren.

HEKOTOPbIE ACIlEKTbI I\ACAIOIl\YIECiI 3BOm0Il\l1YI 3HTOMO<!>AYHbI B PYMbI
HHI1IlO,ll BJlI1i1HI1EM AHTPOIlHlJECKYIX <l>Al,TOPOBYI BOIlPOC 3AIl\I1TbI TEX

BYI,llOB CYIl\ECTBOBAI-IYIE KOTOPbIX IlO,llBEP>l(EHO OIlACHOCT YI

B paoOTe 06cY}Kll:aIOTCflH npuBoA'flTCJI npllMcpbl B ceR3H cripH1JlfuaMli IWTopbte Buac
T05l111,ee BpeMHnOBJllIRJ1H' Ha,SnaqHTeJlbHoe COKpaJ.ll,eIIHcnonYJInUllu·· UCKOTOphIX' BIIAOB' HaceKO
MbIX '.' IWTopbTe ." BCTpettalOTC5I '. pe)J;Iw;'" 0IJeH& 'pCP;I(O'llJI il noo6u.r,e· lIC1IC3aIOT. B 'r8(iJIIIUc,'" npulIo
meHHoi! Kpa60Tenpep;CTaBJlCflbI ·'18 POp,OBH 217 BilHan,. HaceKoMblxcymeCT130n8HuClwŢOPbTX
rr0JJ;B~P}K~HOonacHocTu;H3'pa3pH,;n;a·. odollata ;5 paHoB; Ol"thoptcra "'l PO;:J;H .. 1 DH,ll;; l1fant
odra" __2' nup;a; Iicteroptera' -'-9 pO)J;OB ,"11' 7 BH)l;Oll; Co!coptcJ'Q-'- 35' "OllgOB 'Il Lepidopte1'a
;.:.;,,171 BUP;;

YIIo~lIuHICTCHqTOn3 pa3pmJ;a LepidoptcmHaxo)J;HTcfl il KpHTIItIeCEOM nOJ'IomeHllH
CBblllIC 250 DH,ll;OB TOJIbKO 1I3 kIac1'Olcpidoptc"a.

I1pnQHRbl KOTophIe DbI3Ba.'1H li cme cO,1J;cikTBYIOT3TOlllY nOJIO)IWUIUO C.1C)J;yIOlll,HC: uefl
paBHJIbHOe HCnOJII>30B<l.llue necTHunp;On,TeXHII'IeCI(Oe 3<lrp5l3lielille. sarpn3HeHue Bog,3ar
pH31leHue rr01!BbT, ocyrnClJne l3J1a,KHJ,TX3011, CQKpaW;elluc CCTeCTEeIlIlbTX nflcT6lUll H .rryroIl, COJ<~

palll,eHue}l{HBOTIlpIX. pI{CKpelllcllToBila naCT611~ax.MogepHHS<lUIlll·•. cOAcpnmll USI II.3KCflJIya1'auulJ
JIecon~ .•.• lTC~IcsH911elpIe. cYXIIX)I THIIJILIXACpeBbeB, OCnClll,CHI-lC ,OT paspnwOl. 13 ra3C, 'ipC3l\lCPHOC
pa3BllTHenOCeJ1eHIn~1 II llCQe3HODellUC npe;ţflOQlITaeMblX QeJlOBeqCCIUtx raomaT ;rvm nbUI{iWaElISI
HaceI(OMbIX, .

B conSH C TCi\1 lITO l\.lIIorue npC,ltCTaB,'CHlIble npHlIlIHhT Ee l\lOryr CbITI> YCTpaHCHbI B sTOM
STane aBTOpbI npcJJ;JlaraIOT ony6mUwS3Th J(pacHblÎl .'lUCI unu I·~paCHYlO Tomry, I(OTOpan cogep~

}E3o'la obI BceXmRBOTI1bIX II Bce paCTeHHfl. uaXO,'(.!Iu.r,IIXC5I n RplJTfllleCl{mI IlO.TJOmCHlIlI.
I1pell:JIaraeTCll c03p;aIIlTe HOBbIX CCTeCTBCHHLIX 3arrOlleAI-IHl(O!L pa3BlITnccymeCTBYIOWIlX

HeOOJIbllIIIX, C03JJ;aHlIcn3UlIOHaJIbIlbIX UCCTeCTBCI1HhlX napKOD il IWTOpbIX E3XO)J;HJIMCb 61>! oce
THllbITa6nTaTon Pyr-,IbUiIIlI,IlO;rWepKHoaCTcn TOT epaIIT, q-fOObI HC OCTanIITi> (C3 BHIIMaTmHBJIall{

HbIeSOlibl C60JIbllIIIM 3HaQCuueM .' real{· .Ile.rrra.IJ,YllaHH·, 60,IIhUme c;a.rJ:OTa .J1}'"HaH,
TmOKe npc;J;JIaraerCH':lT06bTn<l 10 OOOra CCJIbCKOX03J1iicTECHHOii 3el\WH COa;o;aTb ounH

oasuc B' 1 ra C Hlf3ROH CllOHT3liHoiipaCTIITCJIbHOCTbJO U' ,ti;peBoBlf;rJ;uoil;· npep;CraIJJUIH y6cIImmc
):!;Jl51 '.• pO,IJ;CTBeIlBblx.·n. ;qJIR,IJ;pyrrrB)UIIWX ··}f{UBOTHbIX ;·"BTII ··oa311CbT coxpaum reUCTuqeClmii eCTe
CTBeHHbIH (pOll;n;' mUBOTlIbIX·H· pacTeulliI, HCS3BllCHMO'OT····llbmellIIIIIX ·OTHOWCHHii· c IleJIoBeKOi\f.

STUDIUL ABSORBŢIEI îN ULTRAVIOLET ŞI VIZIBIL
A COMPLECŞILOR AMINOACfZILOR CU NINHIDRINĂ

D. r. SERACU

Analiza aminoacizi lor prin 'deri'latbmre după coloană.

folosind ninhidrina, se efectueazii. 1n general in analizoare automate
care lucrează la 570 nm (pentru'. dozarea aminoacizilor) şi 440 nm
(pentru Îlninoacizi), ori doar la 520 nm pentru toţi acizii, Lite
ratura afirmă că aminoacizii prezintă maxime de absorbţie la
57011nl, iar~iminoacizii 10,440 nm. Valoarea de 520 nrneşte un
compromis~

Lucrarea prezintă un studiu al absorbţiilor (între 275 şi

700 nm) complecşilor arninoacizilor şi iminoacizilorcu ninhi

drilla.(fig. 1).
Sînt'prezentate doua. noi hingimi de undă (290 şi 404 ilin),

sugerate pcntru uzul analitic curent (tabelul 1).
în uv apropiat (290 nm)toţiacizii testaţi prezintă maxime

de absorbţie, sensibilităţişi coeficienţi molari deextiricţic buni
(tabelul II şi III). în domeniul vizibil (404 111U), aminoacizÎÎ
prezintl1 sensibilităţi şi coeficienţi molari de extincţiecomparabili

cu cei obţinuţi la 570 mn. La 520 nm aminoaciziiprezintăcele

-mai slabe .sensibilităţişi cei mai mici coeficienţimolari de extincţie.

lminOllcizii (prolina.şi oxiprolina) prezintă ma.xime comune de
absorbţie doar la 290 UlU, după care sensibilităţile lor cresc (iar
coeficienţii molari de extincţie se (liminueaz~q cu cre'7terca lui.lgi
mii de undă.

Lucrarea prezintă cite 'fa modalităţi practice de a modifica
anCLlizoare1e sau de a' adapta cromatografele de precizie îna1tr1
(HPLC) pentru a se putea folosi pc una din cele două linii nou
prezentate (290 sau 404 mll).

Sistemele de analiză ale aminoacizilor (AAc) bazate pe reacţia aces
cu ninhidrina (Ny) [1]. după o prealabilă separare prin cromatografie

ionic, sînt poate cele mai des folosÎte la ora actuală. Reacţia de
ce are loc Între AAc şiNy (2,2-dihidroxi-indandionă-l,3)este
de sensibilă. Mecanismul propus al reacţiei a fost următorul [2]:
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.• l~eactivllLeste iii general o soluţie de Ny in efilen-glicol-monome
tII-eter (!lle--;celosolve), tamponatrt cu ace.tat de sodiu 4 M la pH 5,51
[4J; sa_u dnl1ehl.~sulfoxld (DMSO), tamponat cu acetat de litiu 4 111 la pH
5,20 [J]. Soluţule pc baz:> de DMSO sint mai stabile în timp decit cele pe
bază de ivle-celosolve, in special cind sîntţînute la rece.

In scopul obţinerii unor rezultate precise şi reproductîbile, reactivul
trebuie să conţină şi hidrindantină~unprodus de reducere al .Nv-care
ori se a~augăsolnţiC'i,,orlse generează ,in situ. în acest Ulti111 scop, '~oluţiei
de N y I se adaugă suhstanţe reduc:,toare cum sînt: elorura de staniu (II)
[5,6J,elorurade titan (III) [7J s'n"mele cianuri [8,9,IOJ .

. ProdusuL .de reacţie, purpura lni R u he m a n n [3 J, prezintă un
maxImum .de ahsp.rbtie. la 570. Ţ1m, ~ara~uctuL galben rezultat prin reacţia
Ny cu Ul11noaetzu (lAc) prolma SI OXII}rolina, absoarbe la 440 nm [11
12, 13]. . ..' . '

Analizoarele. automate de Ac, utilizate tot mai larg in practica
de. toate zIlele, folosesc pentru dozare tocmai aceste două lungimi de undă
[14].. Există şi unele apar~te la care constructorul a adoptat o solutie de
compromis, lucrind pe o singurrl lungime de undă, cum este cazul ~nali
zoarelor T 339 [15J, care dozează atit AAc, cit şi lAc la 520 nm [15].

Scopul prezentei lucrări este studiul spectrelor de absorbtie în Ultre.
violet (UV) şi Vizibil (VIZ).a complccşilor AAc şi lAc cu NY.

E,taloauele, 22 la număr, soluţiiapoase 0,2%. au fost preparate din
colecţule A, B ŞI CrE. M e r c k, R.F.GermaniaJ.

Amestecul de Aii c a fost obtinut reunind cîte 1 mI din solutiile etalon
demai~. ' ,

Proba a fost un extract conţinind AAc liberi, din rădăcinile de sfeclă
de zahăr, obţinută prin amestecarea timp de 5 minute, la 85"C, a 26g pastă
de sfeclă cu 100 mI apă distilată, folosind un mixer,.urmată de filtrare.

. Reactivul cnNy a fost preparat după cum urmează: într-un .flacon
dm s.ticlă~e culoare închisă s-au amestecat 375 mI 111c~celosolvecu 125 mI
tampon acetat de sodiu 4 !l1 (PH = 5,51).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1 se poate observa că in afaramaximului cunoscut din li
teleatură--cl,1de la 570 nm-l11ai ap~re un maximum comun în VIZ la 404

şi în UV apropiat, la 290 nm.Se 1l1ai observă că maximele din VIZ
comune. doar AAc, pe cînd cel din .UV tuturoracÎzilor testaţi.

valoarea lungimii de undă a acestor
studiat,precu~n şi pentru amestec, s~a trasat

tabelul I au fost trecute valorile medii ale
b~~O]~~~i,ll~~~, pentru cei 22 de acîzistudiaţi, de unde se
a media ma.ximelor de absorbţie pentru AA c şi

. Iri.d6meiiii11 VIZ, cele două maxime
valorile de 403,7 nni (24 771 cm ') si

zonă a spe'ctfului, lAc nu prezint:,

Flaconul a fost Închis cu un dop prin care erau trecute dourt tuburi,
ca la spăIăto~rcledc:gaze. SpţuJia: a fost purjatrtt~!Ilpde 5 minute cu azotJ>
la un debit de $---,5. bule/secun.dă. Făr" a inlrerupebarbotarea, indep:'r
tind doar puţin dopul, Jnsohiţie s~a introdus într~6 singură doză ninhidrina
(10 g), dup:' care dopul a fost aşezat la loc. Soluţia a fost amestecată pin:'
la dizolvarea completă a Ny, după care (tot in prezenţaprotectoare a azotului)
s-au mai introdus 0,2 g clorură de staniu (II). După dizolvareacomponen
telor (3-5 minute) s-a intrernpt barbotarea azotului, iar flaconul inchis
etanş a fost stocat în frigider.

Din fiecare etalon, precum şi din amestec, s-aupipetat cîte 0,1 mI (res
pectiv 1,0 mI.din·probă) in eprubete din sticlă termorezistentr" nU1l1erotate
de la 11a 24. In a 25-a eprubet~ s-au introdus 0,1 mI apel distilată (martor).
In fiecare eprubetr, s-au pipetatcite 0,2 mI reactiv cu N y şi cca 10 mi apă

distilată (9 mi in cazul probei). Eprubetele au fost ţinute timp de 10 minute
la 130°C intr-un bloc de încălzire electrică, tip OE-718P (Labor MIM,
R.P. U.). După răcire, volunml soluţiilor a fost completat cu apă distilat:l
la 10 mI (folosind baloane cotate adecvate).

O metodă alternativă de formare a culoriiestefolosirea ul1orflacoane
Erlenmeyer de 25 mI (în loculeprubetelor) şi a unei.băide nisip tip LT.M.,
de 950 W (in 10culbiocuiiIieleetric OE),timpiIl răl11inind acelasi, măsurat

din momentul in c\,i-e lichidul din flac6ane încep? să fiarbă. '
Soluţiile astfel obţinute,a)! fost paleiat, f~ţă <le martor Într-un spec

trofotometru UVjVIZ, SPEC(JRDM 40 (CarI Zeiss Jena, R.D.G.). Au fost
folosite cuve decuar\. tip ES 10, de 1 cm.

S-a lucrat în 5 repetiţii preparate la intervale diferite de timp, rezul
tatele prezentate fiind mediile obţinute.
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Fig. 1- Spectrul de absorbţie a unar etaloanc

uro VIZ
Defl\l\llirC;l ilcilllllui aprupi:ll

Alanin;j, 289,4 403,2 569.1

Arginhlă 289,,1) 101,1 568,2

Ar-partic, acid 290,0 103,7 569,9

Cistcill8. 290,0 403,2 566,7

Cistin(i 290Jl 403,0 5GR.S

Gluttllllic, acid 290, l 404,1 568,2

Glicină 289,4 401,9 568,2

Histiclillă 290,0 403,3 566,5

I-Icucinit 290;7 404.6 567,1

Lctlcini:i 290,2 40~,7 569,1

Lizinil 289,5 403,7 567,0

?lfctiollinrl 290,0 404,5 567,0

Ornitin;L 290,4 402,2 568.6

Oxiprolini"i 200,4

Ph-ulanill;L 290,9 403,3 569,0

P11-alanintt IOH), 290, l 404,5 568,4

1'rolinit 2DO,2

Scrinlt 290,f) 40'1,1 569,1

Tirozin;~ 290, t -f02,8 568,2

Trconin;, 280,0 404,1 569.1

Triptor"n 290,5 40.1,2 569,4

Yalillil 289,4 40J,Î 568,2

1\Iedi" 290,0 40J,Î 568,3

AAc. O metodrl alternativrt al' fi utilizarea unei microcuve
avînd astfel posibilitatea utilizării oricărui speetrofotometru

cu fascicul, ca detector. Aualiza trebuie să fie executată

de martorul ce conţine Ny, la aparatele cn un singur fascicul putînd
pcricolnlmascăriisemnalului.

domenîul VlZ, la 403,7 nm, lAc nu prezintă maxime de absorbţie

oricnm au absorbanţe mai puternice decît la 440 sau 520 nm, în acest
se poate recomanda schimbarea filtrului existent la fotometru cu unul

nm sau chîar unnl de 400 nm. Un astfel de filtru (de 400 nm) se găseşte

aneXa de fluorescenţă aspectrofotometrului UV/VlZ Specord M 40, el

i\laximele comune de absorbţie prezentate de complecşii etaloanelor de aminoacizi
cu niuh iddna
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Tabelul 2

Serisibilităţile medii obţinute la aminoaCÎzii testaţi (ppm)

4. Linia de 520 I11U d" scnsibilit"ţile cele mai slabe şi coeficienţii
de extincţie cei mai scăzuţi, astfel. dacă este posibil. analistul să

reJIlUillţc la această 1ungiIne de undrl şi să tŢcacă 1a404 nm sau 290 nUl.

20 aminoacIzI. testa.ţi şi. cei 2imino~cizi, l'l- 29,9 nnl
m~:~;:'ia~comune de absorbţie. ,existind astfel posibilitatea dozării
ii peo singurrL lungime de. undă.

2. La .nm, în afara iluinoacizilor (prolinfl şi oxiprolină) aUlino-
prezintrl maxime comune de absorbţie comparabile cu cele obţinute

570 nm.
3. Atit la 290 nm, cît şi ia 404 nm există. deci. posibilitatea de a se
pe o singură lungime de undrt, atît pentru aminoacizi, cît şi pentru

iTlliu(lacizi

unde.
ABS ~ absorba.nţa înregistraEt pe lungitnea de undă respectivă;
C copcentraţia etalonului. moli/litru;
l lungimea cuvei, em (1 cn1 în cazul nostru).
Din analiza datelor prezentaţe in tabelul 3 ca şi din t<lbelul 2 rezultă
404 nm se obţin c,oeficienţi molari de extincţie comparabili cu cei

ohtlTlllt la 570 11m. La 290 11lU se obţin coeficienţi molari de absorbţie a"
de cei obţinuţi la 570 n'11. iar la 520 nm ei sint mult mai mici.

tinute la 570 um, cu excepţia cisteinei, cistinei şi lizÎnei. Aceşti acizi pre
~intă sensibilităti mai bune la 404 nm.

Comparind' banda de 404 nm cu cea de 520 nm. se poate observa d.
t6ţiacizii testaţiprezintă pe prhna lungime de undrl se~nsibilitrlţi de pî~{l
la patru ori Ulai bune, cum este cazul acidului glutanlic, lnetioninei, pro
linei şi tirozÎnci.

Din analiza tabelul 2 reiese clar că dacrl se doreşte analiza conţinutului
total de AA c la 404 mu, etalonarea se poate face folosind glicina sau histjdina
(care prezintă sensibilitr.ţi apropiate de ale amestecului). Natural, in acest
caz, rezultatul se va exprima în acidul folosit la etalol1j;Lre.

în UVapropiat. la 290 nm (comparativ tot cu banda 570 nm) se obţin
sensibilităţi bune. lAc, avînd pe această lungime de undă un ma~i1ll1.~1U de
absorbţie. prezintrl sensibilîtăţi de patru ori mai bune faţă de 440 nm.

în acest ca:?;! pentru' dozarea· totati a acizilor, ca etalon se poaţe folosi
triptofanul sau acidul aspartic.

în tabelul,3 au fost trecuţi. spre comparare. coeficienţii molari de
extincţie obţinuţi pe cele cinci lungimi de und" studiate, calculaţi dllpă

formula:

CONCLUZII

AB$
E,. ~ C .1

1'1'''' . 0,001
ABS

I 290 mm I <04 mn I 440 nm I 520 nml "O nm

sensibilitatea

Denumirea :lcidului

unde,
1'1'''' = couceutraţia etaloanclor (200 in cazul nostru);
ABS, absorb~uţa inregist~ată la lungimea respectivă de undă.
Rezu1tatele medl1 obţmute smt prezentate in tabelul 2. Din acest

tabel se vede că AAc prezintă la 404 nm sensibilitr,ţi apropiate de cele ob-

potrivindu-se in lăcaşul celui de 520 nm existent în fot0111ctrul analizo
ruluideamiuoacizj T 339.

Pentru a obţine o comparaţie a cdor cinci benzi in discuţie (290.
404, 440, 520 şi 570 Iim), s"alI calclIhlt serisibilitătile [17] prezeutate de
acizii studiaţi; ,

~

1 Alanină 1.14 0.37 0.75 0.38-
2 Ârginină 0,26 0.48 0.47 0.49-
3 Aspartic, acid 0.10 0,28 0.56 0.30-
4 Cisteină 0,27 0.27 0.87 0.40-

5 Ci~tină 0.13 0,23 0.58 0,35-
6 Glicină 0.45 0.21 0,42 0.21-
7 Glutamic, acid 0.56 0,24 1.02 0,32-
8 Histidină 0.18 0.20 0.36 0,20-
9 I-leucină 0.69 0,61 1.38 0,62-

10 Leucină 1.04 0.42 0.77 0.46-
11 Lizină. 0.23 0,22 0.70 0.41-
12 lVIetionină 0,72 0.37 1,24 0.39-
13 Orriitinrt. 0,20 0.21 0.58 0.28-
14 Oxipiâlhlă 0,30 0,72 0.90 2.91 6.55
15 Ph~alanină 0.36 0,27 0.62 0.26-
16 Ph~alanină (OH), 0.20 .0.28 0.84 0,36-
17 Prolina. 0,18 0,39 0.55 1.11 1.24
18 Serină 0.58 0.41 1.08 0,41-
19 TirozÎnă 0.18 0.22 0.94 0,24-

20 TreonÎntt 0,40 0.38 0.78 0,42-
21 Triptofan 0.37 0.28 0.61 0.31-
2Z Valină. 0.44 0.38 0.40 0.38

Amestec 0.38 0.19 0.47 0;22
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Tabelul 2
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ABS ~ absorba.nţa înregistraEt pe lungitnea de undă respectivă;
C copcentraţia etalonului. moli/litru;
l lungimea cuvei, em (1 cn1 în cazul nostru).
Din analiza datelor prezentaţe in tabelul 3 ca şi din t<lbelul 2 rezultă
404 nm se obţin c,oeficienţi molari de extincţie comparabili cu cei

ohtlTlllt la 570 11m. La 290 11lU se obţin coeficienţi molari de absorbţie a"
de cei obţinuţi la 570 n'11. iar la 520 nm ei sint mult mai mici.

tinute la 570 um, cu excepţia cisteinei, cistinei şi lizÎnei. Aceşti acizi pre
~intă sensibilităti mai bune la 404 nm.

Comparind' banda de 404 nm cu cea de 520 nm. se poate observa d.
t6ţiacizii testaţiprezintă pe prhna lungime de undrl se~nsibilitrlţi de pî~{l
la patru ori Ulai bune, cum este cazul acidului glutanlic, lnetioninei, pro
linei şi tirozÎnci.

Din analiza tabelul 2 reiese clar că dacrl se doreşte analiza conţinutului
total de AA c la 404 mu, etalonarea se poate face folosind glicina sau histjdina
(care prezintă sensibilitr.ţi apropiate de ale amestecului). Natural, in acest
caz, rezultatul se va exprima în acidul folosit la etalol1j;Lre.

în UVapropiat. la 290 nm (comparativ tot cu banda 570 nm) se obţin
sensibilităţi bune. lAc, avînd pe această lungime de undă un ma~i1ll1.~1U de
absorbţie. prezintrl sensibilîtăţi de patru ori mai bune faţă de 440 nm.

în acest ca:?;! pentru' dozarea· totati a acizilor, ca etalon se poaţe folosi
triptofanul sau acidul aspartic.

în tabelul,3 au fost trecuţi. spre comparare. coeficienţii molari de
extincţie obţinuţi pe cele cinci lungimi de und" studiate, calculaţi dllpă

formula:

CONCLUZII

AB$
E,. ~ C .1

1'1'''' . 0,001
ABS

I 290 mm I <04 mn I 440 nm I 520 nml "O nm

sensibilitatea

Denumirea :lcidului

unde,
1'1'''' = couceutraţia etaloanclor (200 in cazul nostru);
ABS, absorb~uţa inregist~ată la lungimea respectivă de undă.
Rezu1tatele medl1 obţmute smt prezentate in tabelul 2. Din acest

tabel se vede că AAc prezintă la 404 nm sensibilitr,ţi apropiate de cele ob-

potrivindu-se in lăcaşul celui de 520 nm existent în fot0111ctrul analizo
ruluideamiuoacizj T 339.

Pentru a obţine o comparaţie a cdor cinci benzi in discuţie (290.
404, 440, 520 şi 570 Iim), s"alI calclIhlt serisibilitătile [17] prezeutate de
acizii studiaţi; ,

~

1 Alanină 1.14 0.37 0.75 0.38-
2 Ârginină 0,26 0.48 0.47 0.49-
3 Aspartic, acid 0.10 0,28 0.56 0.30-
4 Cisteină 0,27 0.27 0.87 0.40-

5 Ci~tină 0.13 0,23 0.58 0,35-
6 Glicină 0.45 0.21 0,42 0.21-
7 Glutamic, acid 0.56 0,24 1.02 0,32-
8 Histidină 0.18 0.20 0.36 0,20-
9 I-leucină 0.69 0,61 1.38 0,62-

10 Leucină 1.04 0.42 0.77 0.46-
11 Lizină. 0.23 0,22 0.70 0.41-
12 lVIetionină 0,72 0.37 1,24 0.39-
13 Orriitinrt. 0,20 0.21 0.58 0.28-
14 Oxipiâlhlă 0,30 0,72 0.90 2.91 6.55
15 Ph~alanină 0.36 0,27 0.62 0.26-
16 Ph~alanină (OH), 0.20 .0.28 0.84 0,36-
17 Prolina. 0,18 0,39 0.55 1.11 1.24
18 Serină 0.58 0.41 1.08 0,41-
19 TirozÎnă 0.18 0.22 0.94 0,24-

20 TreonÎntt 0,40 0.38 0.78 0,42-
21 Triptofan 0.37 0.28 0.61 0.31-
2Z Valină. 0.44 0.38 0.40 0.38

Amestec 0.38 0.19 0.47 0;22
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Tabelul· 3
Coefieienţii molari de extincjie obţinuţi Ia:lcizii studiaţi (X 10;1)

;.1 Denumire:! ;Iciduluj &2'0 I E40' EHO .eL~O eL,iI

Alaâiliă 0,8 2,-1
2 Arginină

1,2 2,4
6,6 3,-1 3,7 3,4

3 A~partic, acid ;,1 4,9
; Cistcii:1ă

2;4 -i,7
6,1 6,1 1,-1 ,\ 1

5 Cistiuă 16,R H) ,3
6 Gluttimic,

4,2 6,S
2,0 5,9 1,-1 4,0

7 Glieiml 1,7 3,6 1,8 3,(}
8 Hi~tidÎnit 8,7 7/) , '

9 I-lcucină

+,0 7,9
1,9 2,2 0,9 2,0

10 Lcucini1 1,.) 3,0 ),7 2,8
11 LizÎnă 6,3 6,2 1,!J 3,7
12 l\'fetiollină 2,0 4,0 1,2 3,8
13 Ornitină 6,7 0,.1 2,2 4,5
H Oxiprolinft

Pll~ali{n i ilO.
4,3 1,8 1,; 0,5 0,2

15 -1,5 (i,1 2,7 6,7
16 Ph-nlallil1ă (OH), .8,0 I,n 2,2 5,5
17 ProlÎu{t 6,9 3,0 2,0 1,1 O,:)
)8 Serlnă 2,0 2,6 1,0 , 2,6
19 Tiro~ină' 9,8 8"J 1,9 7,;
20 Tnionină J,O .1,5 1,5 2,7
21 Triptofan 6,0 7,2 },3 6,O
22 Va1ină 2,7

, , , 3,2 2,9 3,2

t' ef,/solina?i oxiprolina prezintă maxime de absorbtie doar la 290 nn1'11 It', 1e1erm~n.ate,cu ~e",1nN bună sensibilitate şi ~el ]]l;lÎ inalt c~pk~~~~a ?~~ ,;r .~ Jxtmctle, "SsnsllJlhtăţile acestor, 2 iminoacizi scad cu cl:esC
c J blTUl1 e unda, far;l a luaI prezenta alte Illaxil11c de absorbţie. '
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This paper Pfcsents il studyof the absofotion of the cOlllP1exes of aminaacids with ninhydrln bct\veen275 and 700 nm. Two neW wuvclength are suggestecl

[01' usc,290 and 404 nm·
In t11e neal' UV (2HOnml aU the testedacidssh()w<l con1mon ab.sorptîon U1a~xitnu

l11
andgoodseJ1sitivities . In the. visibleregion at404. nm,the sensitivities alo:.;.amino adds are very similar to thcse observed at o7() mn fU 52Q; nl11 the (f.~amino

acids havc tile lewest sen'>itivities.
The «-imino ~lcids (pro1ine and oxypl'oline) showabs()rptio!1. maxima Oilly at2nO 11ln ; oftel' t1"wt their sensitivitles decrC<lse with lncrcasing wave1engţh.
Tlw paper affers some practica1 hints onchanging the detectOr waveleugth,and ta adapt the HPLC's detector ta \VorI>: at DUC of these two new1y suggesiecl

bancls (290 ar 404· nm).
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Tabelul· 3
Coefieienţii molari de extincjie obţinuţi Ia:lcizii studiaţi (X 10;1)

;.1 Denumire:! ;Iciduluj &2'0 I E40' EHO .eL~O eL,iI

Alaâiliă 0,8 2,-1
2 Arginină

1,2 2,4
6,6 3,-1 3,7 3,4

3 A~partic, acid ;,1 4,9
; Cistcii:1ă

2;4 -i,7
6,1 6,1 1,-1 ,\ 1

5 Cistiuă 16,R H) ,3
6 Gluttimic,

4,2 6,S
2,0 5,9 1,-1 4,0

7 Glieiml 1,7 3,6 1,8 3,(}
8 Hi~tidÎnit 8,7 7/) , '

9 I-lcucină

+,0 7,9
1,9 2,2 0,9 2,0

10 Lcucini1 1,.) 3,0 ),7 2,8
11 LizÎnă 6,3 6,2 1,!J 3,7
12 l\'fetiollină 2,0 4,0 1,2 3,8
13 Ornitină 6,7 0,.1 2,2 4,5
H Oxiprolinft

Pll~ali{n i ilO.
4,3 1,8 1,; 0,5 0,2
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21 Triptofan 6,0 7,2 },3 6,O
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, , , 3,2 2,9 3,2
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[01' usc,290 and 404 nm·
In t11e neal' UV (2HOnml aU the testedacidssh()w<l con1mon ab.sorptîon U1a~xitnu

l11
andgoodseJ1sitivities . In the. visibleregion at404. nm,the sensitivities alo:.;.amino adds are very similar to thcse observed at o7() mn fU 52Q; nl11 the (f.~amino

acids havc tile lewest sen'>itivities.
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L'ETCDE DE L'ABSOH.BTION EN ULTRAVIOLET ET VISJI3LE DES COl\IPLEXES

AMINOACIDES AVEC LANINHYDRINE

RfSltm/

L'allalY5C des aminoacides, par deri'ration sur la c010nl1e, Cit litili:nntla ninhydrine,
est 'faite dans dcsanalyşeurs automatiques qui tra'raillentIt 570 llm (pom closer les amino
acides) et 440 nm (pom les imina-acides) ou sculcment a 520 nm pour tous lesacides. La litNa
turc affirmc gue lesami~o~<lcidesprcscntent dcsmaximums d'absorhtioll il. 570nm ct leş imi
noacides a 440 nm. L<-1.. valcur de 520 nm est un compromis.

L'QU'Trage preScllte noe 6tl1dc de~ absor~tions (catre 275 ct 700 nm) de.'! complexe>; an~i~lO

acide::; et )miIl9-acidcs avcc la ninhyqrine (fig. 1). On y pr6sente deufqou'relIcs lol1gucuţ'S el'
omle (290et 404 nm) sl1ggeree~ ponT l'utilisationanalytiquc habitucllc (tablcau 1).'

12n UV pr()chc (290 nm) ţous les (lcides tcstcs ont des maxiITIllmsd'ahsorbtio)l, des scn~

Kibitities ct deş coefficilimts m'olairc d'cxtinction b0115 (tableaux 2 ct 3), Dansle domaîne du 'fÎ
siblc {404 nm) les aminoacides ont des sensibilities ct des coeHicicnts ntolaires d'cxtinction
comparablc5 il cenx obteuuesâ 570 nm. A 520 nUl leş <1mino-acides presentcllt les plus faiblcs
sensibilites et codficicnts molaircs d'extinction.

Lcsimino~<1cide.ş (proline ei Qxyproline)< ontdc5 lua;<.Îmull15 cnrnmunCS d'abso;rbtipil
seulcnwut il 290 nUl, 1eurs scnsibilites aU~tnelltant (ct les coefficieuts molaircs d'extinctiDIl
ditninuant) a'Fec l'augmentation de la longueur d'onde.

L'ou'Frage presente quelques modatites pratiques de modifier les analyscufs ou d 'adapter
les chromatographes de hautc precision (HPLC) pour po1l'roir utiliser l\lne des dcu:c ligae!:! pre
scutees (290 ou "104 nm).

STFDrU~:I..·DER ABSORBTION INDEN· ULTRAVIOLETT-STHAHLEN UN D ]L\fSICHT,:
.. . l · - 1 .. · :.. ';... .. : < .." : .:. :........................ ..: , ; .•...

BAREN BEREICH DER AlnNOsAvEREKO~IPLE~ENMIT NINHyDRIN

Z1{sammtmfasSltng

Dic AnCllyse d?f 1\lninosăuerenri~r~h ~~uledcri1r:ltion, indcll1.man N illhydrin 'FCrwcndet,
wirei gew6rullîchillautolllatischenAnaJysaţor'el1;d,urchgefuhrt, dicbci 570 um .(fiir dic Posiqrung
der Ami1IOsâurcn)'undbei 440 nm (fUr Iminosâl1ren) odeI' nur bei 520 nm fi.ir alle SfLUcrcn ar~
bciten.

Dic Litf.~rahlf bchauptct, d eL f3 r1ieAmÎnosăllcren clic maximale Absorbtion bei 570 nm
nIld dic IminQs~pcren.bei 1'10 UITI errcichen ~ ,

f)ic'r:oplicsetldc •. A~bcit stellt ein Studium .. hinsîchtlieh der Absorl)tioll (7,wi;;chcn 275 unei
700. nm) dcrAillino, ':"":" .. und InlÎlwsâurenl~()mple*cn.mit N!I1JWdrill dar. (I\bb.l).

Es werdcn zwci neuc \VellenUingcn (290 und 404 tim)', dic fUr die laufcode analyt~sche
Ycrwcndung "/orgcschlagell w('[den, dargcstellt (Tabelle 1).

In nailon UV (290 11111) wciscn alle gcpIiiften Săucrcn maximale Ab!'>orbtion, gute
ElllpJindlichkcit und Extinktionsmolarkocffizicnten auf {Tabelle II UJI(t III} . Im sichtbaren
Befcich (404 nm),weisell dic Aminosiiuerc11 EmpfindIichkciten und Extinktiollstnolarkoc:
Hizicnten auL die vcrglcichbar mit dCl1cll bei 570 nrn sind.

Die Iminos5.ucren (Prolin und Hydroxiprolin) weisten gemeiJlsame maximale Ahsorbtion
Hur bei 290 om; uachilor wachsen ihre Empfindlichkeiten glcichzcitig mit cler Erhohung der
\Velletlliingc zu (und dic Extinktionsmolarkoeffizjcntcn '1crmindcrn sich).

Dic vorliegende Arbcit stellt einige praktischcn M6glichkeiten der Analysatoren~tn

derung ader cler Anpassung der Hochleistungsr:hromatografen (HPLC) dar, um cine cler zwei
nen beschriebenen Linictl (290 ader 404 nm) o.nwendcn zu konnen.

Ii3YLIEHIiE ITOfJlOll(EHIill B ,'q, Ii BIiLIHMOM CITEKTPE KOMITJlEKCOB
AMIiHOKHCJlOT C HHHrHLIPHI-IOM

AH<lJlIi,3 m-lllllOIWCJIOT nocpcr~CTnOM J~CpllBflTH3aUllH nOCJle KOJlOHHl,1 llCnOJlb3yn HI!IIrJIŢJ;

pUH npOBO:~IlTC5I [Joo6w.e u ;lI;TOI>WTII'lCCIOJX al!a.'1H38TOpax IWTO}JbIC P<J~OTaIOT OpB 570 AII! (,IM5I
ŢJ;03UpOBKlI 8i\!lIIJOli.HCJlQT) U 140 AM UVIfl H\!HHQj{llC.'JOT) Il TOIILIW npll .)20 Allf J(Jl5I OCCX KHCJI01'.
B llllTcpaTypc lIO cnCIJ;lI(lJlbJ-lOCTll OTMeqellO 'ITO <lMHHOl\lICJIOTbl npe,n,cTSOJIflIOT lIlali.CJJMYilI 00[
JiOW.er-!llfl np!! 570 llM, (lIlMllllOlmOIOTbl npH 'HO HilL 3HaqeHUC 520 mI 31'O.KOlllnpOlllllCC.

B pa60TC npC,':l:CTallJlellO 113ytJCHIIC llOfJlOiHCllJlH (DT 275 ,[(0 700 IIM) li.OMOJICKCOO 8111IiHO

li:IlCJJOT II HMHHaKIlCJlOT C I-IIl1lfHf~plll-!ml (pIlC. 1). npC,'~CTaBJlCJlbIIUlC IlQBble lVHIHj,I BOJlII (290
lf "i0'1 llM) )'J(33<ltjllbIC lVIH aH<lJ1IITJ1'ICCIWro nOJlb30B<JIIU5j {Ta6JlHua 1).

B yeO 6JIH3J(Ql\I (290 H!YI) Bce IlCUblTilUllble I:HCJ10Thl UpCI(CTaOJlHlOT IIWI{CnM)'lIIbI norJIO

rn;ClHlH., 11YBcTBIlTeJIhIIOCTh Il Momlllllbie Iw:KfJelll-lIJ,IlCllTlll 2iI\CTHllKunll xopowuc (Ta6Jll1U3 2 II 3),
B l31liJ;UIIIQM cncKTpe (-l.0-l. JlI.1) at-IHIlOlUICJIOTbl npc;J,cTSBJHIlOT qyBCTflllTCJll>lJOCTb H MO.IIHpHbIC

K03qlej:JlIUUCHThf 3KCTHHKijilii Cpal3HHMhle C Te~JI( nOJly'ICJlHhIMH npll 570 HII!. Dpn 520 llM mHmo

KllCJIOTbI npCACTanJlmOT call1ylo ~18J1YIO 'lYllcTiH/Te.1JbUOCTh Ii cn~lblC ill<IJICllbKue MOJI5IpIlbrC

K03{prpllUnCI1Tb[ :;lKCTIlHKIJ;Hl-I.
I1l.lIilIOKIlCJIOTLI (npoJ1HH li oKCllnpOJ1lIII) npc;J;CT31l.flJIlOT ounUle III::JKCHlI-l)'MLI nOrJIOrn;eHIUI

OJIbI\O flpii 290 I:!M, ITOCJle qero IIX lJyncTDHTCJlbHOCTb nospacTacT {II II1OJl5lpllhIC l\Omj'ljml(lIeHThI

3/{CTuUKIJ;nH Yl\-lellhWalOTcH) C pODTOnl P;llllHhI nO,;rl1bl.
B paGoTe npeACTaBJIeHbl B03MO}!i.[!OCTJ-1 1I3MeHCIJllH aH<iJIH3<ITOpOn u~ljn npuMeHcHHH KpO

lIlaTOrpmpa nblCOli.Oii TO'H10CTlI ( HPLS ) C u.eJlhlO HCnOJlh30B<iHlHl ua OAHOH Il3 JJ;nyx flOnQ opeA

CT<iUJICHllbIX JIHHHi'l (290 IVIII -l01 Jll\l).
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L'ETCDE DE L'ABSOH.BTION EN ULTRAVIOLET ET VISJI3LE DES COl\IPLEXES

AMINOACIDES AVEC LANINHYDRINE

RfSltm/

L'allalY5C des aminoacides, par deri'ration sur la c010nl1e, Cit litili:nntla ninhydrine,
est 'faite dans dcsanalyşeurs automatiques qui tra'raillentIt 570 llm (pom closer les amino
acides) et 440 nm (pom les imina-acides) ou sculcment a 520 nm pour tous lesacides. La litNa
turc affirmc gue lesami~o~<lcidesprcscntent dcsmaximums d'absorhtioll il. 570nm ct leş imi
noacides a 440 nm. L<-1.. valcur de 520 nm est un compromis.

L'QU'Trage preScllte noe 6tl1dc de~ absor~tions (catre 275 ct 700 nm) de.'! complexe>; an~i~lO

acide::; et )miIl9-acidcs avcc la ninhyqrine (fig. 1). On y pr6sente deufqou,relIcs lol1gucuţ'S el'
omle (290et 404 nm) sl1ggeree~ ponT l'utilisationanalytiquc habitucllc (tablcau 1).'

12n UV pr()chc (290 nm) ţous les (lcides tcstcs ont des maxiITIllmsd'ahsorbtio)l, des scn~

Kibitities ct deş coefficilimts m'olairc d'cxtinction b0115 (tableaux 2 ct 3), Dansle domaîne du 'fÎ
siblc {404 nm) les aminoacides ont des sensibilities ct des coeHicicnts ntolaires d'cxtinction
comparablc5 il cenx obteuuesâ 570 nm. A 520 nUl leş <1mino-acides presentcllt les plus faiblcs
sensibilites et codficicnts molaircs d'extinction.

Lcsimino~<1cide.ş (proline ei Qxyproline)< ontdc5 lua;<.Îmull15 cnrnmunCS d'abso;rbtipil
seulcnwut il 290 nUl, 1eurs scnsibilites aU~tnelltant (ct les coefficieuts molaircs d'extinctiDIl
ditninuant) a'Fec l'augmentation de la longueur d'onde.
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les chromatographes de hautc precision (HPLC) pour po1l'roir utiliser l\lne des dcu:c ligae!:! pre
scutees (290 ou "104 nm).

STFDrU~:I..·DER ABSORBTION INDEN· ULTRAVIOLETT-STHAHLEN UN D ]L\fSICHT,:
.. . l · - 1 .. · :.. ';... .. : < .." : .:. :........................ ..: , ; .•...

BAREN BEREICH DER AlnNOsAvEREKO~IPLE~ENMIT NINHyDRIN

Z1{sammtmfasSltng

Dic AnCllyse d?f 1\lninosăuerenri~r~h ~~uledcri1r:ltion, indcll1.man N illhydrin 'FCrwcndet,
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Ii3YLIEHIiE ITOfJlOll(EHIill B ,'q, Ii BIiLIHMOM CITEKTPE KOMITJlEKCOB
AMIiHOKHCJlOT C HHHrHLIPHI-IOM
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B f3llgUlllaM cncKTpe (-l.0-l. JlI.1) at-IHIlOlUICJIOTbl npc;J,cTSBJHIlOT qyBCTflllTCJll>lJOCTb H MO.IIHpHbIC
K03qlej:JlIUUCHThf 3KCTHHKijilii Cpal3HHMhle C Te~JI( nOJly'ICJlHhIMH npll 570 HII!. Dpn 520 llM mHmo
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K03{prpllUnCI1Tb[ :;lKCTIlHKIJ;Hl-I.
I1l.lIilIOKIlCJIOTLI (npoJ1HH li oKCllnpOJ1lIII) npc;J;CT31l.flJIlOT ounUle III::JKCHlI-l)'MLI nOrJIOrn;eHIUI

OJIbI\O flpii 290 I:!M, ITOCJle qero IIX lJyncTDHTCJlbHOCTb nospacTacT {II II1OJl5lpllhIC l\Omj'ljml(lIeHThI

3/{CTuUKIJ;nH Yl\-lellhWalOTcH) C pODTOnl P;llllHhI nO,;rl1bl.
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TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A SFECLEI DE ZAHĂR

CU ASIGURAREA PREVENIRII ŞI COMBATERII
INFECŢIILOR MICROBIENE

195

VICTORIA FIR1MIŢĂ', AL. STR01A*

Ll~crarea stabileşte tchnologia cadru perfecţionată de obţi..,

Here a zahărului din sfecHi, cuprinzînd soluţii tehnice şi tehnolo
gice dc prevenircn. şicolllbatereainfecţiilor microbiene.

Prin. aplicarea acestora .';e diminuează pierderile de zahăr

de la recoltarc pînii la produsul final.
Lucrarea prezintii tQateverigile tehnologice, indicind pentru

fiecare în parte· soluţii pentru prevenirea şi combaterea infecţii10r

microbiene, instalaţii pentru administrarea dczinfectanţilor nece
sari, dOlcleşi modnl de administrare al acestora, pn~cum şi conse
cinţele nerespectării soluţiilor indicate;

Sînt prezentateltl continuare metode. de detectare a infecţiî

lor microbiene şi influcnţ"a acestora asupra procesului tehnologic
de fabricaTe a ZahăTuluidinsfeclă.

Îniocheiere se face un calcul de eficienţă economică la ci..,
tC'IR faze ale proceslllui tehnOlogic.

1. NECESITATEA ŞI OPOETUNITATEA LUCEAEII

în. condiţiile actuale, cînd recoItarea .sfec1eise efectuează mecanic,
pe suprafaţa r~dăciniloraderă o cantitate Însemnată de păluînt care con
ţine un numărridicat de microorganisme (peste limita de 1O'/cm' fiind con
siderată normală la sfecla de zahr,r).

Manipularea mecanizată poate prodl1ce rănirea sau sfărÎmarea aces
feia. Prinbreşele create pătrund nlicroorganismele care produc focare de

ce duc la pierderi de zahăr.

Nedecoletarea cOrectă, conţinutul variabil de frunze, impurităţi 01'

~~1:1~~;r~m~.arr':·~ales minerale, în condiţiile depozitării sfeclei în curtea fabricii,
F intensificarea respiraţiei, acumulări de umiditate care rnă

pericolul infecţiilor microbiene.
Creşterea capacităţii de prelucrare a întreprinderilor de industriali

a cantităţii de sfeclă transportată, depozitată şi prelucrată, determină

Giurgiu
I.C.P.C.S.Z.S.D. Fundulea
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Prin nerespectarea măsurilor ce se iInpun pentru prevenirea infecţiilor

nlicrobiene, determinate ele cantitatea mare de pălnînt ce aderă pe supra
faţa rădăcinilor, se fac cheltuieli suplimentare pentru: separarea pămîn

tului din apele de transport, spălare, golirea gropilor de decantare şi cu
transportul acestuia în cîmpul de nămol. Staţionarea timp îndelungat a
sfeclei recoltate duce la pierderi de zahăr, Înrăut5.ţitea calităţii tehnologice
şi îngreunarea procesului de prelucrare.

Transportul sfeclei din cîmp se face la intreprinderile de industrializare,
dacă distanţa este 1nică sau la bazele de recepţie, anlplasate în aumnite puncte
bine stabilite cu mijloace auto, dacă distanţa pină la fabrică este sub 30 km
sau cu vagoane CJ? daCrl această distanţă estenlai mare.

Pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor microbiene la transportul
sfeclei din cîmp, se propun urmrttoarele:

- Iuanipularea sfcclei să nu se faci cu unelte ascuţite;

- sfecla curăţată de pănlînt se va acoperi in tilnpul transportului cu
pre!ate pentru evitarea acţiunii soarelui, vîntului sau ploii.

Prin nerespectarea acestor n18,5uri sfec1ava fi rănită, ruptă, insoţitfl

de sfrlrirnrlturi. În aceste condiţii se crccaz{l focare suplimentare de infecţie.
Transportulsfeclei în curtea fabricii este operaţiunea care urmeaz;l

deSC'lrcăfl din mijloacele de tf<i.nsport auto sau C.F.
Descrlrcarea_ şi transportul sfeclci în curtea fabricii se realizcazfl pe
hidraulic[l. In aceste condiţii) cea Ulai nlare p~rte din solul adcrcnt

rCldăcini se desprinde şi trece în apa de transport. In apă Ulai pot difuza
mici de zaharoză 0,01-0,02 % din sfeclă, care ilnpreunfl cu sub

sUllltcJe solubile elin solfacdiuclceastfl apCl un 1nedil1 propice pentru nlul
ll1icroorganisll1elor.

În timpul transportului, datorită r::ontactului direct dintre rfldflcini,
acestora se pot produce TI1ccanic leziuni, care favorizeazfl p[l

din apCl în interiorul sfeclei.
Spălarea este operaţiunea de indep'lrtare a impurităţilor aderente

suprafaţa sfeclei şi a celor transportate de apă o dată cu acestea, in maşi~

de sp,tIat.
La transport- spălare, pentru a preveni şi c01nbate infecţiile 1111cro

propune1U tehnologia şi instalaţia prezentată în figura 1.
Prin nerespectarea acestora încărcătura microbiană a sfeclei in loc

scadă va creşte datorită faptului că În apa de transport-spălarenu se
dczinfecţia corespunzătoare. Numărul de ll1icroorganisme fiind Ulare,

creşte şi pierderile de zahăr necunoscute datorate activităţiimicrobiene.
Tăierea sfec1ei se face în scopul m{lririi suprafeţei de contact a aces

cu apa de extracţie. Este o etapel pregătitoarea extracţiei zahărului prin
U~~j1;ifl"i~n~l~aprlcald[t şi se realizcazCl cu maşinile de tCdatsfeclrl 'carc pot fi:
c cl1disc şi cu tambur orizontal. .

ieşirea din spăIătorulde sfeclă, <lceasta este transportată la 11laşi-

trdat cu o bandă transportoare înclinată, de lunginlC mare, întrucit
este ,unplasat de obicei intr-o clădire separată de hala de fabri

această.operaţiune a traseului am propus o instalaţie în care
dezinfecţia sfcclei ce se transportă pe bandă (fig. 2).

o încărcare mai mare cu pămînt a sf, 1··' 1." _ _ ".
organi;Dlc capabil~.să producă infeZţii~l (eCI creşterea numaruluI de micro-

unele operaţa tehnologice din o ,1 d b'
sfacUi CUlTI sînt: lipsa opăririi tliieU Pr -~e.s~ t __ el oţluere.a zah.ăruhd din
~ec~iri~. Ia rece, depozitare~ zemii 'r.O

f
", 111;1111 ,0;- (e ~.xtracţle, eXls!el~Ja de

lnfecţn microbiene. g oas", ceeaza pCl1colul dezvoltanI unor

. Contaminarea lnicrobianrl în fabriciI ci _ .,];-. .' _.
d.c "lmp~rtanţă 111ajoră, ÎntruCÎt în cursul;r'{ ~~J~! ~onlst~ltulc o l:roblenlă
nta actlvitătii microbiene au loc ')' '. 1- . AC UCLlnl s ceCI de zahar, dato-

t ' ' - - - -- , - - - ICIC en Insemnate de "1 ~. l' ~
a~es ea, se lugreuneazăfabricatia l~eccsi . - ...za Iar. ŞI, pc lnga
ŞI eviUtrii neajunsurilor În pr~c~sul ci' ~aie~ ret~ucen~ plerdenlor de zahăr
cercetări pentru stabilirea soiutiU- dne ~ )IIC~,le .a Impus efectuarea de
microbiene, . ,ar 1.:.: pIevenIre ŞI c01nbatere a infecţiilor

Stabilirea unei tehnologii c d f' ~ .
din sfeclă, care să cuprindă solutift;l~nf~:s~cfl~naia de o;ţmere a zahărului
batere a infecţiilor microbiene' detennin;-<' d'C ;UD oglce .c prc,:,cnlre ŞI cam
de la recoltare pină la obţinerea produs~lu:"II:I~areaplerdenlor de zahăr

3. PREZENl'AREA l'EHNOLOGIEI CAD
SI'ECLEI DE ZAHAR CU ASlGURA

RU
PROPUSA PENl'RU PRELUCRAREA

REA PREVENIRII SI COMBAl'ERII
INFECŢIILOR MICROBIENE .

Recoltarea, desi nu face par le dh tiI' "' ..
are mare importantă· de luod l' . .1 e lua ogla obpnerll zahărului
prime pentru indn~t;ializare. 'k.e~~l~~~e se~ace ldepinde cali~atea materiei
loglel de cnltură a sfeclei de zahăr ca ea es e("u,tuna operaţIUne a tehno
sfeclă. din pămint cînd acea t <.' ,re e075 a m se.oaterea rădăcinilor de
ora actuală recoltarea se efe:t: a"aJuns,a matuntate tehnologică. La
mecanizat cu setul de masini B!I'1:az,~ ~e~feeanizat ,:u d,islocatorul sau
tată, sfecla se curătă de pălnint si s d 1 t ~~. Pe masura ce este recol
tată se depozitează in grămezi.' e eco e caZa. Astfel recoltată şi decole-

Solutiile de prevenire si eomb t 'f"
impun respectarea unor mă~uri. - a ere a In ccţulor microbiene Ia recoltaTe

Recoltarea va fi corelată cu graficul d t . .
prelucrare a intreprinderilor de i d t' 1~ ransport ŞI cu .capacltatea de
pămintului pe rădăcinile de sfecl~ ". uSNa Izare. P~ntru eVItarea aderării

sibil pe timp uscat. ia marginea"i:r~ilet~~:cl:c~~teicir~~ăs~:ac~r.e tcît 1'0-
Pelltru eVItarea accelerării pr 1 . b" pamm .

calitatea tellllologieă a sfeclei acea icese ~': mllcro lene, care degradează
sibil după recoltare. ,s a va I pre ucrată cît mai curind 1'0-

Sfecla depozitată la baze va fi st '1' 1
de 6'Ba, în cantitate de 3-1 1/100 ~~rsfe~~. apte de var cu eoncentraţia

2. SCOPUL LUCRARII
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c cl1disc şi cu tambur orizontal. .

ieşirea din spăIătorulde sfeclă, <lceasta este transportată la 11laşi-

trdat cu o bandă transportoare înclinată, de lunginlC mare, întrucit
este ,unplasat de obicei intr-o clădire separată de hala de fabri

această.operaţiune a traseului am propus o instalaţie în care
dezinfecţia sfcclei ce se transportă pe bandă (fig. 2).

o încărcare mai mare cu pămînt a sf, 1··' 1." _ _ ".
organi;Dlc capabil~.să producă infeZţii~l (eCI creşterea numaruluI de micro-

unele operaţa tehnologice din o ,1 d b'
sfacUi CUlTI sînt: lipsa opăririi tliieU Pr -~e.s~ t __ el oţluere.a zah.ăruhd din
~ec~iri~. Ia rece, depozitare~ zemii 'r.O

f
", 111;1111 ,0;- (e ~.xtracţle, eXls!el~Ja de

lnfecţn microbiene. g oas", ceeaza pCl1colul dezvoltanI unor

. Contaminarea lnicrobianrl în fabriciI ci _ .,];-. .' _.
d.c "lmp~rtanţă 111ajoră, ÎntruCÎt în cursul;r'{ ~~J~! ~onlst~ltulc o l:roblenlă
nta actlvitătii microbiene au loc ')' '. 1- . AC UCLlnl s ceCI de zahar, dato-

t ' ' - - - -- , - - - ICIC en Insemnate de "1 ~. l' ~
a~es ea, se lugreuneazăfabricatia l~eccsi . - ...za Iar. ŞI, pc lnga
ŞI eviUtrii neajunsurilor În pr~c~sul ci' ~aie~ ret~ucen~ plerdenlor de zahăr
cercetări pentru stabilirea soiutiU- dne ~ )IIC~,le .a Impus efectuarea de
microbiene, . ,ar 1.:.: pIevenIre ŞI c01nbatere a infecţiilor

Stabilirea unei tehnologii c d f' ~ .
din sfeclă, care să cuprindă solutift;l~nf~:s~cfl~naia de o;ţmere a zahărului
batere a infecţiilor microbiene' detennin;-<' d'C ;UD oglce .c prc,:,cnlre ŞI cam
de la recoltare pină la obţinerea produs~lu:"II:I~areaplerdenlor de zahăr

3. PREZENl'AREA l'EHNOLOGIEI CAD
SI'ECLEI DE ZAHAR CU ASlGURA

RU
PROPUSA PENl'RU PRELUCRAREA

REA PREVENIRII SI COMBAl'ERII
INFECŢIILOR MICROBIENE .

Recoltarea, desi nu face par le dh tiI' "' ..
are mare importantă' de luod l' . .1 e lua ogla obpnerll zahărului
prime pentru indn~t;ializare. 'k.e~~l~~~e se~ace ldepinde cali~atea materiei
loglel de cnltură a sfeclei de zahăr ca ea es e("u,tuna operaţIUne a tehno
sfeclă. din pămint cînd acea t <.' ,re e075 a m se.oaterea rădăcinilor de
ora actuală recoltarea se efe:t: a"aJuns,a matuntate tehnologică. La
mecanizat cu setul de masini B!I'1:az,~ ~e~feeanizat ,:u d,islocatorul sau
tată, sfecla se curătă de pălnint si s d 1 t ~~. Pe masura ce este recol
tată se depozitează in grămezi.' e eco e caZa. Astfel recoltată şi decole-

Solutiile de prevenire si eomb t 'f"
impun respectarea unor mă~uri. - a ere a In ccţulor microbiene Ia recoltaTe

Recoltarea va fi corelată cu graficul d t . .
prelucrare a intreprinderilor de i d t' 1~ ransport ŞI cu .capacltatea de
pămintului pe rădăcinile de sfecl~ ". uSNa Izare. P~ntru eVItarea aderării

sibil pe timp uscat. ia marginea"i:r~ilet~~:cl:c~~teicir~~ăs~:ac~r.e tcît 1'0-
Pelltru eVItarea accelerării pr 1 . b" pamm .

calitatea tellllologieă a sfeclei acea icese ~': mllcro lene, care degradează
sibil după recoltare. ,s a va I pre ucrată cît mai curind 1'0-

Sfecla depozitată la baze va fi st '1' 1
de 6'Ba, în cantitate de 3-1 1/100 ~~rsfe~~. apte de var cu eoncentraţia

2. SCOPUL LUCRARII
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- apa de transport-spe,lare. cind nu este dezinfectată corespunză

poate Srl conţină 106-109 lnicroorganîs1l1ejn1:J aprl;

prezintă Încărcăturrl lnierobiană l11arcse va trata cu c10rură de var
acelaşi timp cu adlninistrarea formolnluÎ, cîte 2 orc la interval de 6 ore.

Placa turnantă a n1uşinilor de t~liat sfccltl se va Tnenţinc în perfectă

de curăţenie, aburindu,sc cel puţin o da!Cl pc schimb cu ajutorul cou-
de abur montatrl la fiecare lnasin{l de tăiat.

Prin nerespectarea acestor rcc01nal~d{lri sfecla va intra cu o cantitate
de microorganisme ceea ce va duce la creşterea infecţiilor microbiene,
la creşterea pierderilor nedeterminate de zahrlr.
Difuzia este faza procesului tehnologic care are ca scop extragerea

din teliţeii de sfeclă, astfel ca pierderile de zahăr in borhot să fie
mai mici, iar puritatc8 zemii ele difnzie să fie cît lnai nlare, în con

normale de lucru. Operaţiunea unlleaz{l după tăierea sfec1ei şi cîntă

rirea tăiţeilor de sfedii care intră-În difuzor şi se realizează prin difuzie
apă caldă în instalaţiile de difuzie cu extracţie in contracureuL

Majoritatea fabricilor sint echipate cu instalaţii de difuzie continue'.
Sursele de infecţie microbiană la difuzie sînt:
- sfecla de ·zahăr alterată sau rănită la descilTcare;
- sfecla insuficient spălat". Pămintul adcrent şi neindepărtat la

introduce cantitrlţi luari de genneni. Gradul de încărcare micro
al zemii de difuzie este direct proporţional cu gradul de infectare al

LiufellOl de sfeclă. în mod normal I gram teliţei de sfeclă conţine 105-10'

Fig. 3 - Instalaţie de dezilifecţiea sfec1ei din bllHcărnl (1(~

alimentare al maşinilor ele tftiat sfec1iL
1 - bandă transportoare; 2 - in~l(\hţic tip ?\lET pentru dazilun

clorurii dt; var; 3 - lnHl(;'ir ~kcl{1
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Fig. 1 ~ Instalaţie pentru prevenirea s' b .
. . .' . la transpo;tl~sC~t aterca lllIccţiilor microbiene

1 .:... lnslal'lţic de dozare ti "IE" ,pa arc
instalaţb, ELFA- 4:' call~l' .I pell.tru amestecul de AI. fSOI)~ SiCID-
maţdnă de splUat sfeclă' 8 '_ ~ldrallilc; 5 - pompă de -sfeaU:'(; _' t ': - dccantor III; 3 "'-

11_',' t '." ecanlor 1;.9 - dCCllnto .11" 70' "_ ra1:'p<Jrtor cu racleţi- '7_
inS alalle It de clc;>rinarc a apei- tI "':"'f'Jt .,.".. IJl~t:d~tlC 1 de CIOrill;lfC a "Ipei

1.:1-- concl,;nsat;r haron~cL~Yc cu illoilp; 13 -cr;dă haroll\~trică;

Fig. 2 - Instalaţie pentru . . ..
prevenire;]. şicornbah~rca inJccl-iilor '. 1"
după I'pălart:a sfcclci .... 11llCro )lcne

1 -rezervor " 2 fI" . 3
7- cf)rJ.ducle . -. arma mii; ~ sorb; 4---,C robinct.i· 'i . x

cII duzc; 8- billlrl'L Inn'p:lrtQ:lrc; '9' -:~Ii:~',mr~l.f:~Zn.tf\lre;.6 - rn:llLoffittru;
,IC " . ~ gura.de alllw)n\:tn:.

Sfecla, vine pe banda transportoare d 1 . .
buncărul de alimentare al maşinilor de tăi~t~ maşI~Ile de spălat, cade in
acest?ra. ?entnI prevenireainfecţiilor l' bare e,~e amplasat deasupra
bu~~arulU1 se :<mplasează un dispozitiv tiUlM(~d.ene, In partea laterală a
rUnI de var (frg.3).C1orura de var • Pd '. pentru admllllstrarea clo
de gradul de incărcaremicrobia~Y s; \t î ~I?-Istra IntermItent, in functie
sfecla are.în~ărcătură microbiană~eîatSi~c.eI. I~ proporţie de 0,2 %. Ci~d
var atuncI CInd nu se tratează cu f. IIed~a, se va trata cu clorurăde

Olmo pe anda după spălare, iar cînd
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" , 'nici Înfabricilc care an în scheIUrl dc!e-kg sfedă spre shrş1tlllc,unp,:. "" Ct t' el 5~6 1 aldehielă fonmc{,
ld~ sc admInIstreaza o C~lll 1 a e . e. 1 1· '" d'f 1

recc-ca d., 't,~ Pentruaclministrarea fonuol! UI, 111 lUZ?rU~
orc în zean~a ex rasa., , ,1, lui am propus instalaţm prezenT.ata

În fiecare dIn conl
p

art,lmfcntct? intermitent cînd se adnlinistrcaz~lf " - A 'asta se p'pne In unClUne ... .. .. ... , d 6 .0 ..

19ura J. ce '. - d d '30 80 ]-g la interval e ore; !il scop
lOlHW' în luod preventIv î~l ,;" ~~,c . ~.~ t~i si \.în locul unde a fost depistatrl

în··· lllonlentul depl:,t'-lr 11. ,lllt.~ec, ; Trebuie nlentinut~l de asemi:nea
"t t d °t~ealna suhra.d pe ora. , ' . , , ,., ~ ,':l~cautI a ee, L. '] t' , .':.". e tarea cu ngurozltate <-1- pdfdnl,---a Iusta a,lel ŞI lC;;p c ~ .. '-..

, . ;"' . . a ... reveni si cmubate infccţia microbiană.
Dac[l nu se a~ţI,o~~,eaza pell~l~l v~ ficrc~tercapierderilor necunoscute

ele eltfUZle, consccI~~I~iicle difuz'ie, ceeace ~uce la crearea unor
ulterioare aleproccsului. tc.hnologlc.

cuprinde l1rm{itoarele operaţlUll~: ·f';"''' z"'-lii
. .. · 't· rima operatIune a pun lC~lnI_dl.

P r cele f ee a _r e, a·t~S ~ ~cz'll;ănt1uis~b foraitl de s[lruri de c21clUAre ca scop pleCIpl elrCe . ... ~L ..~, .,,, " •

u<w.'"c si coagularea substanţelorprotclce ŞI rcchce .. . 1
' .. ~ ,~a tia ce urnlcază prcdcfccărn In proc~su

D e f c car c a cleste oper, .' <.ubstantelor reducătoarc, a anude
~ehllOJ~gIC. Are ca scoP, escOlupunerea "', bti~e o cantitate suficient:, de

varuluI neces~rdpentrUt ad o fl'ltra1'0' indispensabil filtrATii1 " 1 de a Juvan e, . ~
dc c~ CIlI ~~aropredefccare. Se realizeazflprin tr~tarea :na?lva a

orma. '..." T' În acest ulod zemunle deVIn termo-predefccare cu lapte de 'al,

5

50-52 70"c

1

opă pre~ă 80"e

\ apt peoa5pă16 70'C

3~----=~R~Ir.:~~l bor-hor 1)\f\ed

rl"-'4---~-,
J '7c"c
rL~---.J

<-=.1~lr

rOlete.:
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Fig, -:1 ..~. Instalaţie pentru pre?enireainfccţiilor.microbiene la difuzie
7 ~ <;cpara!"r (1<J lăiţci; 2 .~. c'pilrilor de t:li(d; 3 - extrnctor; ./ _ p:Jlnp,l zeama r/Ceir

culat;l; 5 - prciJJciiizitoŢ ;~e;lm" r,~cîrcu!;Jlă

- apa folositii la difuzie, respectiv apa proasprttii şi apa de presii re
introdusii în circulaţie, conţine in medie 10" germeni/m'.

Dintre microorganismele care se pot dezvolta la difuzie fac parte:
~ Baccitlus Stearotlzermophitltts. care constituie 95 % din microflora

existentă la difuzie, fonnează acizii Iactie şi citric. Aceasta poate tranSf0TI11a
70 % din zaharoză în acid lactic.

- Baccilltts Subtilis reduce azotaţii la azotiţi.
~ Leuconostoc mesenteroides produce acid lactic, se acoperă cu dextran,

putindu-se dezvolta În zemurile cu aIcalinitate ridicată.
- Bacterium, pedic-ulalulll.. produce levanulgelatinos, care roteşte

la stinga planul de polarizaţie.

Pierderile de zahiir provocate de microorganisme la difuzie pot fi
de 0,2-0,4 % sfeclii. Se ştie că 1 mI zeam" de elifuzie infectată conţine 10'
-10

7

germeni care produc pierderi de zo.hărdatorită proceselor Inicrobio
logice de 0,007-0,01 %/111inut.

În situaţia oxistentă in prezent in fabricile de zahăr cu difuzie DelS,
tăiţeii ele sfeclii se inciilzesc ele la lO°C la 70°C timp ele 14 minute, elupii
ce au parcurs cea 2 ITI timp in care apare pericolul infecţiilormicrobiene
care duce la pierderi de zahăr, înregistra te la bilanţul de zahrlf Ca pierderi
necunoscute. Pentru elinlinarea acestui pericol am propus instalaţia prezen
tată în figura 4"

În cazul cind in difuzie se constatii prezenţa infecţiei microbiene,
este necesară administrarea unor doze şoc ele dezinfectant, in special alelehidă
fonnică. Aceasta se administrează l~ un interval de cca 6-8 ore, în cmti
tate de 0,0037 0,005/100 kg sfed'l la inceputul campaniei şi 0,008~0,01/
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- apa folositii la difuzie, respectiv apa proasprttii şi apa de presii re
introdusii în circulaţie, conţine in medie 10" germeni/m'.

Dintre microorganismele care se pot dezvolta la difuzie fac parte:
~ Baccitlus Stearotlzermophitltts. care constituie 95 % din microflora

existentă la difuzie, fonnează acizii Iactie şi citric. Aceasta poate tranSf0TI11a
70 % din zaharoză în acid lactic.

- Baccilltts Subtilis reduce azotaţii la azotiţi.
~ Leuconostoc mesenteroides produce acid lactic, se acoperă cu dextran,

putindu-se dezvolta În zemurile cu aIcalinitate ridicată.
- Bacterium, pedic-ulalulll.. produce levanulgelatinos, care roteşte

la stinga planul de polarizaţie.

Pierderile de zahiir provocate de microorganisme la difuzie pot fi
de 0,2-0,4 % sfeclii. Se ştie că 1 mI zeam" de elifuzie infectată conţine 10'
-10

7

germeni care produc pierderi de zo.hărdatorită proceselor Inicrobio
logice de 0,007-0,01 %/111inut.

În situaţia oxistentă in prezent in fabricile de zahăr cu difuzie DelS,
tăiţeii ele sfeclii se inciilzesc ele la lO°C la 70°C timp ele 14 minute, elupii
ce au parcurs cea 2 ITI timp in care apare pericolul infecţiilormicrobiene
care duce la pierderi de zahăr, înregistra te la bilanţul de zahrlf Ca pierderi
necunoscute. Pentru elinlinarea acestui pericol am propus instalaţia prezen
tată în figura 4"

În cazul cind in difuzie se constatii prezenţa infecţiei microbiene,
este necesară administrarea unor doze şoc ele dezinfectant, in special alelehidă
fonnică. Aceasta se administrează l~ un interval de cca 6-8 ore, în cmti
tate de 0,0037 0,005/100 kg sfed'l la inceputul campaniei şi 0,008~0,01/
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1 d t te şi modernizare sint:În această schemă cl~mente e •.e I~~ua~oniu in ZD; . .
~ introducerea bazeI cuaie~n~e rean în locul preelefecatorulu1 Brie

folosircaprccleţccatorn UI ~ a\

. .' t în deiecatorul la caId;
aerulUI compllma, 1 ',' d, la filtrele concentra-

rccirculării nrllll01ulul cu ca01Z1 " e~...."--- -

~ defecarea înainte ~e saturaţia.,~l;-aprezentatăîn figura 7, c01:ţil;e
Schema ele punftcare, In ~ar,lanta e t t~" nterior CU deosebIrea, ca, 111

a SI ceanrczen a el a ,,' 't~ f tia~",.~~,,; faze c ',d f~so~r'\ in conditii hune, se CVI a unc, 1
proceS\;l teuuu'"U:5'C se es a, ' " . t ' d 'direct in preîncălzltorula rece, zeam.a predefecata 111 nn

uc,c'd':cr"'ecatorului cald., 7 c'lcIllentele de noutate şi
t t' în fie-ura ,varianta a III-a, prezen"a a '---'

sint: l' " zeama de difuzie;h ' " ~ atennre ( e mllonlU 11 "introducerea aZC1 cu ' - . ( . " " t de predefecare;
baterie de doi preincttlz1ton 111a1l1 C

predcfecator Navea~:; , ~ .. la rece cînd fabrica merge bine;
evitarea funcţionărn de~ecarn , 'la cald se introduc utilaj ele :
îI1trcdefecarea la., rece ŞI defec~r.ea

, 'lzl'tor zeamil predefecata,prClnca '~, ." e

pres~turator; , .
rezervor zeallla tulbure,
distribuitor nilmol;

dccantor .,zcmuă;
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de calciu. Carbonatul de calciu format aici are rol de agent de purificareşi adjuvant de filtrare.

Se realizează prin tratarea cudi6xid de carbon, care se obţine de laCuptoarelcelcvar.

~ S ~f'lur at a 'II-a este a rI-a etapă a carhonatării Zc!11Îi
defecate. Are ca sc6p scăderea la ininimum posibil il cantit,lţii de calciu
din soluţie, pen!l'l1 a se mări coeficientul de puritate al zem ii subţiri ohtinu te
şi a feri cvaporaţiacle inc1'llstarea ţevilor fierMtoare. Se realizează
prin tratare cu dioxid de carbon pină la alcahnitatea doril<l.

În cursul proceselor de purificare, d~torităacţiunii antiseptice a bidro
xidnlui de calciu, temperaturii ridicate şi proceselor de adsorbţie şi filtrare,
zemurile obţinute ar trehui să fie practic sterile. Există insă iutotdeauna
posibilitatea ca dezinfecţia aparatelor să nu Se fi trlCUt destul de corect, ca
zeama de difuzie să stagueze un timp mai indeluugat in rezervoare frlră să
se folosească antiseptici şi sii se reia in procesul tehnologic scurgeri care pro
duc infecţii microbiene. De asemenea trebuie să se tină cont de capacitatea
de adaptare a bacteriilor existente, de faptul că un numflr mare de germeni
sint sporulati, fiind antrenati de curentii de aer şi răspîndiţi in toate secţiilefabricii.

Sporii fiind termorezistenţinu pot fi distruşi de temperaturile ridicate
atinse in diversele faze ale procesului tehnologic.

Prin schema Propusă în figura 6 s-a urmărit ca în diferitele faze ale pro
ceSldui de purificare să se intervinf, pentru a preveni şi combate infecţiileluicrobienc.

Fig: 6 ~ Instalaţie pentru prc'rcnirea infecţiilor microbiene Ia
purificare,varianta 1

1 ~ stabiJizntor de cuJuizi; 2 - pompă; 3 ~ predcfecator Yertic'lJ; J _ defcc... tor la recc; 5_
pompii; 6 - preincălzitor; 7.~ defecntor; 8 ~ satutatar; [) _ filtru COllcentrator; 10
filtru cu vid; 71 - rezervor zeamă clară Ii 72- pompă; 13 _ PrcincăJdtof; 14. _ saturator II
15 - filtru concentrator; 16:-- reZervor zeamă clară II; 17 _ pompă; 18 _ lnstalaţjll

decalcifiere
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dezvoltarea lllicroorganismeloT este favorizată de umiditatea Încă

De aceea este necesar să se ia măsuri pentru a evita umezirea excesivă

lJUlU«rea cu praf a halelor;
- montarea ,mei conducte pentru laptele de var de la staţia de pre

a acestuia la refrigerenţiide produs fiual, cu ventil in dreptul fiecărui

reITlI;eI"en" care, pe lîngă adnlinistrarea mai lesnicioasă a acestuia pentru co
PH-ului maselor groase, face şi dezinfecţia,

Centrifugarea este operaţia tehnologică în cursul căreia se realizează

selOal'ar"ea cristalelor de zahăr din masele groase in centrifugi automate.
Pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor microbiene la spălarea şi

allbireazahăruluitrebuie să se utilizeze apii sterilii confonn schemei prezentate
8 sau apii potabilă filtratii şi incălzită la 70'C.

La proiectarea obiectivelor industriale este necesar să se ia în con
necesitatea de a despărţi printr-un perete izolant staţia de ceutri

restul halei.
pera se obţine prin dizolvarea in apii sau zeamii subţire a zah"rului brut

pi'Jd"S intermediar şi zahiirului brut produs final afinat,
Ca surse de infecţie microbianii pot fi;

apa folosit ii la prepararea clerei;
filtrele cu cărbune activ pentru cleră sau reactoarele de decolorare

schimbrttoare de ioni.
Prevf'n şi combaterea infecţiilor microbiene se realizează astfel;

folosirea apei sterile confonn schemei prezentate in figura 8. Aceasta
folosirea in rafinărie a apei sterile in toate punctele unde este nece-

;DlOSlrea acesteia, Adăugarea de formalină se face in rezervorul de con
nnonflrtie de 0,0025% asupra sfeclei (maximum 25 1/8 ore), Apa ast

,"--",--," fi folosită la prepararea clerei, la măişuireamaselor in mala
spiilarea zahărului în centrifugi;

PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFECŢIILOB MICROBIENE LA PRELUCHARE 205

anterioarc ale procesului tehnologic; se pot dezvolta ll1icroorganisl11c pe
pardoselile umede, pe pereţi, platforme, pc suprafeţele aparatelor şi utila,
jelor stropite cu zeanl(t.

Leuconostoc JnesentcJ'Ol:des, bactcric care distruge zaharoza transformînd-o
în dextran, se poate înveli într-o 111cmbran(1 protectoare de dextran, care-l
face rezistent chiar la 130°C, teluperatura nlaximă de la evaporaţie, Astfel
ajunge în zcanla groasă şi de aici În rafinăTic, regrlsindu-se în zah(lrul tos sub
formă de granule opace, necristaline.

Pentru prevenirea şi combaterea infccţiilormicrobicne la Jierbere
se iau nrm{ttoarele lnăsuri:

~ halele în care au loc acestc operatii trebuie întretinute în stare
cur{tţenie permanent{t; .' ,
~ evacuarea sisteluatică, periodic constantrt şi în cît filai 11larc Inăsur{t

amase10r groase şi siropurilor deversate din utilaje sau căzute din
COUUUCl~, preaplinuri, jgheaburi etc, Zahiirul adereut pe suprafaţa elevatoa

transportoarelor vibratoarc şi pe sitele sortatoare trebuie evacuat peri
şi sistematic;

hala în care se realizează cristalizarea zahrlrului trebuie să fie mă

o prealabil," stropire cu o soluţie ce conţine 0,5% substauţe de-
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f) ~ezervo:r zcam~"t .clară;
In.tr~dl1cerea ci? aer" c?!upri1nat în defecatorulla cald'

tratoarc;elImInarea rcclfcularu nălllolului cu coloizi de Ia dltrele COileCll-

p' defecarea zemii inainte de saturaţia a II-a
, . entru prevenIrea SI combate o • fţ"l " ,
!Ualnte deîncepereacam'aniei de )[:la

l.~ .ee 11 or11.1lcroblcno la purificare,
lntr~ruperi1ortehnologic~(lnersnelritI~liclale~ ~fec~el.~ezahăr:cît şi in cazul
fecţIa aparatelor si instalatiilor T ~ c, opnn plal1lfIcate) sa se facii dezin
şi cu niyelul de lichid cit ~ai ;idi~~t~ rezervoarele se vor menţine închise

Pnn nerespectarea acestor pro .' d> ' b ,,'
rc~uItată În urina procesului depnriftunC1} e In} l~naţaţlre,zeamasuhţire
ml~robieneva fî de calitateslabă î~~ret~n cu:su .c.ar~a au avut loc infecţii
ma~ pronunţat cu cît se roduce într-o (c,;a m~cr~blana"are un efect cu atît
logiC. Ca rezultat al act~viFtii . ,_ 1 ~Z<l maI a\ ansata a procesului tehno_
;lhnină foarte puţin prin ad~~or~~~~Cl~~,lCne se fonne~ă, acid lacti~,.care se
Ingreunarea fazelor următoare al~ .C .PIo?uce o sca.dere a alcaIInItăţiişi
TuIuL procesu l{I tehnologIc de obţinere a zahă-

" . Evaporaţia este operatiunea de co 1 t _ ..
CareIa conţinutul de substa~lFl us t," l;ccn,ralle a zemn subţiri în urma
cir 800/ '·1' , " cad ajunge a 60 65' 8x ' 1. ca /0 (In apa continut'1 înzeam, . b' ". . ~ . .' .' evaponnau-se
poraţie cu efect 11lUItiJjlu ~u functia su~ ţlre:.Se.:reallZcaz~instaţia de eVQ

temperatura de fierbere; ze111ii. ' onare contInua, opcraţlUnea avind loc la

La evaporati~,cll toate dl se >CJ' t . ..... .... ' .
tennorezistentci 'deosebite'a' .(.'~ .a :ng,emperatl1Tl de peste 100°C, datorităf'1 ' .'. . :nllcroOlganIsme1or nlai" t . b
mezo: I 1:> tennofile, spor1.1late si acidofi1e' Exi ,';, '1< ,SIn .'prezente. acterii
pot fI distruşiintimpul evapo~ării S·' - . 1 " stcl (eCI unu gcnnelpcare nu
rare, datorită concentra tiei ridicat.: ,.IIOI~u CO!lCentratrc~ultatdupă evapo
dere microbiologie, 11licroor anisCIl

] za ~l~:I;o:za, este stal~ll din punct de Vc

Se pă:,trează în stare latentăgdc V~~~;~. eXIstente ncputIndu-sc multiplica

.Inainte de folosirea zelniio-roas~Ia a '. t 1. \. T~,
r?Hşl conlbaterea infeetiilorlnicrobien .~aracc\ctc,uum, pentru prcveni
fIlt:e mecanice, operatie' }dncare" . : ~ln!)rt?pus ,fIItrarcaycesteia prin
TI,uta.. Precipitatul est~ JJarte Ji~âe~~rt~~~:lr~eld,In n21cl~oorganiSme este reţi
fIltru care se spală cu ap' "'1 ]}Cnl;'U ' f' l,a :0 Old~la şI.se Separ{l pe saci de

F " - ""., ~ . <1 . 1 e II11lnat na1noluI.
. lerberea SI cnstahzareasÎnt . t' , .' '

berea are ca scop conccntrarea m" (~Fc~a ,HIn 1 cafi~. unneaZrl evaporăriî. Fier-
să cristalizeze obţinindu-se l~n B~'\: ep~~te a ~~~1l groase, astfel ca zaharoza

,. Cri~talizarea. urmăreste trecerea zah . '7,' d~' .,... .
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.. ~.. .' .. '. . Ca a sec el prelucrate.
Sursele ae mfecţie microbiană la fierbere~cristalizaresînt.

. -. la staţIa fIerbere-cristalizare În m . 1. .... .'. .
eVIdenţă existenta unui numărde's't 1'1 'd~se e groa~e cercetările 2.Upus în
fa ti' , 1 ' u (e n lcat de mICroo ' , .. ,.p li 1.11 ca ee nu au conditii pri ,,1 '. d.· 1 '. '.. . . ...... rganlsme, In CIuda
fund m~reşi temperatura î~ inst~l~~l~Te S~l~ e,~Ţdo~arc, concenotraţia de ~a!I~"tr
portant" de contaminare la această ~tati . e 120-J24 C. O sursa 'm-

. , C o constlttuc mfecţiile din etapele

dezvoltarea lllicroorganismeloT este favorizată de umiditatea Încă

De aceea este necesar să se ia măsuri pentru a evita umezirea excesivă

lJUlU«rea cu praf a halelor;
- montarea ,mei conducte pentru laptele de var de la staţia de pre

a acestuia la refrigerenţiide produs fiual, cu ventil in dreptul fiecărui
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PH-ului maselor groase, face şi dezinfecţia,
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Pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor microbiene la spălarea şi
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8 sau apii potabilă filtratii şi incălzită la 70'C.

La proiectarea obiectivelor industriale este necesar să se ia în con
necesitatea de a despărţi printr-un perete izolant staţia de ceutri

restul halei.
pera se obţine prin dizolvarea in apii sau zeamii subţire a zah"rului brut

pi'Jd"S intermediar şi zahiirului brut produs final afinat,
Ca surse de infecţie microbianii pot fi;

apa folosit ii la prepararea clerei;
filtrele cu cărbune activ pentru cleră sau reactoarele de decolorare

schimbrttoare de ioni.
Prevf'n şi combaterea infecţiilor microbiene se realizează astfel;

folosirea apei sterile confonn schemei prezentate in figura 8. Aceasta
folosirea in rafinărie a apei sterile in toate punctele unde este nece-

;DlOSlrea acesteia, Adăugarea de formalină se face in rezervorul de con
nnonflrtie de 0,0025% asupra sfeclei (maximum 25 1/8 ore), Apa ast

,"--",--," fi folosită la prepararea clerei, la măişuireamaselor in mala
spiilarea zahărului în centrifugi;
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anterioarc ale procesului tehnologic; se pot dezvolta ll1icroorganisl11c pe
pardoselile umede, pe pereţi, platforme, pc suprafeţele aparatelor şi utila,
jelor stropite cu zeanl(t.

Leuconostoc JnesentcJ'Ol:des, bactcric care distruge zaharoza transformînd-o
în dextran, se poate înveli într-o 111cmbran(1 protectoare de dextran, care-l
face rezistent chiar la 130°C, teluperatura nlaximă de la evaporaţie, Astfel
ajunge în zcanla groasă şi de aici În rafinăTic, regrlsindu-se în zah(lrul tos sub
formă de granule opace, necristaline.

Pentru prevenirea şi combaterea infccţiilormicrobicne la Jierbere
se iau nrm{ttoarele lnăsuri:

~ halele în care au loc acestc operatii trebuie întretinute în stare
cur{tţenie permanent{t; .' ,
~ evacuarea sisteluatică, periodic constantrt şi în cît filai 11larc Inăsur{t

amase10r groase şi siropurilor deversate din utilaje sau căzute din
COUUUCl~, preaplinuri, jgheaburi etc, Zahiirul adereut pe suprafaţa elevatoa

transportoarelor vibratoarc şi pe sitele sortatoare trebuie evacuat peri
şi sistematic;

hala în care se realizează cristalizarea zahrlrului trebuie să fie mă

o prealabil," stropire cu o soluţie ce conţine 0,5% substauţe de-
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Se pă:,trează în stare latentăgdc V~~~;~. eXIstente ncputIndu-sc multiplica
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Dtipă această operaţiune se va determina Încărcătura lnicrobiană a utila
jelor şi rezervoarelor pentru a verifica controlul eficienţei dezinfecţiei apli
cate.

Depozitarea luelasei. . Din. siropul intercristalin, rezultat din ultima
treaptă de fierbere şi cristalizare din carc zahărul nu mai este rentabil Srl fie
extras; în condiţiile tehnicii actuale, în urn}[t operaţiei de centrifugare a

gToase de produs final se obţine meiasa ,
Prevenirea şi COll1baterca infecţiilor ll1icrobiene la depozitarea Ine1asci

face prin:
- respectarea parametrilor tehnologiei în fazele anterioare ale procc
tehnologic.
În cazul11crespeet{lrii parametrilor tehnologiei pe flux, datorită cxis~

unei activităţi 111Îcrobiene intense, microorganisme1e, prin enzinlele
carc le produc, acţionează asupra zaharozei şi pot forma kestoze, care

ca produse de degradare a zaharozei. Fiind substanţe dextrogire, pre
lor influenţeazrl negativ rezultatele detenninărilor conţinutului de·
ducînd la .înregistrarea de însemnate pierderi necunoscute de zahăr.

Cbn.diţ;j'I'6~l;~~:~:,~:~ reprezÎl1tăconlplexul de operaţiicare asigurrl realizarea
necesare zahărului centrifugat de a fi depozitat, ambalat sau în

realizeazăprin uscarea şi răcirea zahărului. Uscarea se realizează

cald,. în uscătoare de .diverse tipuri.
aceastrl operaţiesursele de infecţie ll1icrobianăpot proveni din eta

anterioare ale procesului tehnologic, iar ca surse suplim~ntarc de conta-
sîn t :
aerul dinhala de fabricctţÎe;

utilajcle;
contactul cu luiinile şi hainele muncitorilor;
naturaanlbalajului.

PrevenÎreaşicombatercainfecţiilor microbiene se realizează astfel:
scnrtarea la lninimu111 a traseelor de transport al zahărului penhu

eVll<m:a contaminării acestuia datoritfl. aerului .din hală;

respectarea duratei şi 2. tenlperaturii de uscarea zahăr111uLPrin

r,i;&~;ii~l.~~paranletrilor tehnologiei se obţine o· umiditate azahăruluÎ llefa~
.•\i proliferăriimicroorganismelor;

functionarea corespunzătoarea statiei de sortare, evîtîndtl-se astfel
conglOlneratelor de zahăr. Aceste~ fiind umede în interior consti

decontanlinare rnicrobianrt a zahărului;

e\Titt!.rc2~ tnnezelii excesive şi formarea prafului de zahăr prin aeri
perlllancnU'l a halei. de fabriclţie;

..,..-functionareJ. statiei de sortare într~un spatiu închis, ceea ce duce
evitarea c~ntaminării'suplinlentare datoritrl~\er~lui;
~ depozitele de zahăr, pentru a asigura conservabilitatea acestuia

'C.,L.• '_ să fie:

a construcţie bine izolată şi etanşă;

să corespundă condiţiilor igienica-sanitare Impuse pentru cVllS
în industria alimentară;

c -'-- transportul şi manipularea să se~facă mecanizat;-

Forrr:o\;nă.

I apo pqtob:Io
y t f ~ sursă de opC;

IR~,:"o
an'l~+ec

Fig. 8 -Instalaţie pelltru folosÎre<L ,":'pc,' t '1
• . . . c" ~ en e În rafinărie

~filtrarea întregii cant'Ft' dl 'd
ale filtrării, se retin şi o 'ma~;' ;ar~ c ~ra eoarece, p~ lîngă celelalte efecte

. >. mpreÎ1tl~ălzi~ea cl~re~ la tClup:rat~rim:l~~~~i'~:ielS:t;~.â:i~t~J1Ct~;
.. eu lnerea unUl llivelcît' t· ~.... ...'

sirop, clerăşi me1asă; . . mal con5 ant In rezervoarele de zeamă,

~ supravegherea functio ' " • ,
evita socurile care ar duce la 'c· narn ·dcorespunzatoare apOlnpelor pentru a

1 " .' • rearea e surse de infectie . t"
re or prm stropirea acestora cu pi "t,' d 'd' pe per~,ll rezervoa
Inclasă; ca UII e pIO us.ca:.zeama, sIrop, clerăşi

rezervoar~~va evita staţionarea titnp mai îndelungat a siropurilor în

~sevaevitastationarea clerei î Ot ' 'd
corespunzătoare;a ace~tora; n.1 re,aslgunn li-se Qstare de igienă

.~ înainte de începerea campa ' 'd f b' .
o dezinfecţie a refrigerentilor şi reze~~1 el a n~aţle a ~ahărului se va face

, oare orpnn stropIre Cu lapte de var.
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la Vrlfllirea încrLperilor din rafin{trÎe şi depozite Srl se foloscascfl pro
dusul "Fungostop" care împiedicA apariţia luucegaiurilor pc pereţii clădi
rilor.

Prin nerespectarea temperaturii de lucru la uscare, cînd aceasta este
luai maTo, se pot forma kestoze prinsupraÎncălzireazaharozeiîn tiInpul us~
cării. PrincreştereatemperaturiilacaTO se supune zahărul în thnpul uscării
se asigură energia necesară lnodificării configuraţiei spaţiale, creîndu-se
condiţiile specifice formării. kestozelor.

4. METODE DE DETECTAm, A INFECŢ'IEI ~IICROBmNg

Pentru detectarea infecţiei luicrobienc de-a lungul fluxului tehnologic
de fabricaTe a zahărului se folosesc urmrttoare1e ll1ctode:

- Metoda I{oeh sau metoda prin wlturi. Permite stabilirea cantit:lţii
si calitătii microflorei existente.
' Acdastă metodă necesită o durată de. execuţie de minimum 48 ore,
fapt care face să fie folosită mai mult in scopuri de cercetare.

~ CurbaWeeman reprezintă variaţia pH-ului zemii de-a lungul insta~
laţiei de difuzie~ Prezenţa unei fennentaţii facesă crească raportul aciditate
Bx, in punctul În care se produce fennentaţia. în cazul unui mers ascptic al
difuziei, jH-ul zemii Variază de la jH-ul apei de alimentare pină la pH-ul
sucull1isfeclei. Prezenţa unei fermentaţii face să coboare curba de pH cu mi
niniUlll in punctul cel mai infectat.

~ Testul nitrit. Nitriţii se formează ca rezultat al activităţii micro
biene la difuzie. Bacteriile termofile oxideazii amoniacul SaU reduc nitraţii
existenţi în zeau1ă la nitriţi.

- Conţinutul normal de nitriţi in ZD este de cca 0,8 mg N0
2
/1 zeamă.

In cazul existenţei infecţiei microbiene conţinutul de nitriţi poate creşte
pînă la 30~40 mg N02/1 zeamă.

Determinarea se facecunjutoful hirtiei indicatoare a cărei coloraţie dă
incărcă tura microhiană a zCluii analizate.

- Testnl en resazurină reprezintă metoda de estimare rapidă a acti
vitflţii globale a microorganismelor existente in soluţii, care folosesc zaharoza
drept sursă de carbon.

Metoda se bazează pe utilzarea resazurinei care este un indicator redox.
Acest indicator, funcţie de potenţialul de oxido-reducere, işi schimbă culoarea
de la albastru la violet, apoi la roz şi incolor. Metoda este simplă, rapidă şi
uşor de executat. Timpul de modificare a wlorii, comparativ cu proba mar
tor, este direct corelat cu numărul de microorganisme şi stadiul fiziologic
in care acestea se află, respectiv în faza de multiplicare logaritmică sau în
faza staţionară.

~ Testul TTC se utilizează tot in scopul urmăririi procesului de reduc
ţie apărut sub influenţa microorganismelor.

TTC sub formă oxidată este incolor, iar sub formă redusă este roşiu _
trifeni!formazan. Viteza de refacere şi colorare depinde nu numai de numărul
de microbi vii din proba de analizat, ci şi de activitatea lor. Cu această me-

d- . tabilestestadiul microflorei existeute, adid tendinţa de inmulţi:e
t6. ~:d:s ;aritit;.·Redncerea TTC are loc mai reped.c sub lnflue.nţ~unUl nUID.ar
sau, . _dIe b~cterii ce se dezvolt{l (se afir, in sta.d.mi de mull1pl1care logan~
mal mIc < d b t .. fI t·· f za stal10nanihită) detitîn prezenţa lllluinFmăTlUare e· ac erIl a .a e In .. a.< '. C <.
M toda este rapidă simplă SI uşor de efeetuat. . _ ..
le .~ Metoda f~;mentaţiei spontane se .folo~eşte in scopul determmaru
calit{lţii melasei din punct de vedere mleToblOloglC. .

Metoda sedimentării se foloseşte pentru dctcnnlnarea acromicro'-

lVletoda tamponlliuise·· foloseşte. l~cntnl determinarea, ... il1Eărcă~lU!i
a utilaje10r şi a sacilor f?loslţll?~ntrll..ambalarea zaharuluI. Se

uum{lrul total de gennel1l mezof1l1 (N1 G).

INFEC'fIEI MICROBIENE ASUPRA PROCESULUI TEHNOLOGIC
DE FJ\BIlICAREA ZJ\HARULUI DIN SFECLA DE ZAHAR

În cursul procc5uluit~hnolo&~c,in .toate ctapelc,..dc.fabri~ar~a.Z~~rlru=
intîlnesc microorganlsmc.·dlterenţntcca natura .. şI,uum<t!,. ce.ln .. ue.n

negativ .procesul tehnologic şi.· reduc ran~a.mentul 111. zahar ..• Plerden~e
cauzatc de activitatca nlicrobian~.sint dm pun:t de ved;re econoFlc

de importante ca pierderile ladifuzic şi zahărul In Inclasa. ..
J\Iicroflora ZD este foarte hctc~ogenrl} in .comp<:n:nţa ci iu~rîud b.ac,terll~

tinlonly<;ete,'drojdiişimucegaiun, careacţlOl1eaZa In mod dIferenţIat asn
cOlnponente1or zemiide difuzie. ",.. .
Astfel, zaharoza, principalul eompone:'t al zemll de dlhmesub ac.lI.U

bacteriilor poate fi transformată in acm organ.lcl, laetlc, <l,:,etle, bUJlrlj'
suecinicsa\lsfl fie oxidată pin{l la obţ~nerea C?, ŞI Hp.. ne e

de bacterii pot detcnnina hidroliza zaharozel,. urrr~ata dep?lImenzarea
glueozil SaU fruetozil, w fon~area pohmen~or ?e tlpul dextra:

sau levanului.Formarea acestora In zcan;a d~ ~1~~zlel?!O~~ce man
<1111CIUlalf' in procesul tehnologic prin :n{lrirea VlSCozltaţl1Zemnş.I luf.unda;
.; D' ·cucontinut rielIcat de dextran, zaharoza crIstalIzeazam zeama '1.. h- î 1 a

i arc loca reducere importantăarandaUlcntu~llln zaar.nc~zu a;11 '" ~
ş de laborator a conţinutului de zaharozăpnn :n~toda polanme1nc~,

dextranului duce la erori în aprecierea ca~tltaţll.de zaharoZ<l dm
pentru că dextranulroteşte planul lm~mll polanzate cp +.195.-

in timp ce zaharoza are [~FO + 66,5°,.d~clde apro~pe3 ~n m~: ~IC~
l.J~oJ<Ul<e pot. sit. producă inverilrca zaharozel ŞI fcrmcntan:a zaharulul In" er

formarea de alcooli şi CO,. . .
Bacteriilc tcnnofile acţiollca~Zrt asupra. za~1arozei.~i~ zean:a ~e dlfu~le
să formeze prin Inetabolizarca accs~tela In cal1tltaţ~ ~~n aCId la~tl;,
Bacillus Slearolermoplâlllls poate sa transforme 701'0 dm zaharoza m

~ic. ._
Ca rezultat al infeeţiei termofile, oda ({l w pier?erea de zaharoza se pro
si o acidifiere a zemii, deci scrlderea eoresput;zatoareî a PH-;lllll, P?~Ui

CH":!U.'-,ie şi coroziunea utilajelor lllstalaţIci de dIfuZIC. n afara de e ec tI
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.·'i~"CC1HU o p:1rte din propunerile pentru prevenirea şicolnbaterea in
microbiene se vor reduce pierderile Ctl; cea O,l%, acestea însclunînd

pi"rd.en necunoscute d1torită infecţiilor microbiene de 0,2% :
4 000 )< 0,2 . .

~ deci se vor pierde 100. 100 ~ SOO t zah,'r/campanie,

1 200 tcîtsc pierd cînd aVem 0,3% pierderi.
200 ~ 800 = 100 tone zahăr/campaniecîştigate ca urmare a eficien

propuse pentru prevenirea şi combaterea infecţiilormicrobiene
fabridl de zahăr cu capacitatea de prelucrare de 4000 t sfecl'l/24 h.

incălzirea tăiţeilor pină la 70"C este nevoie de 10- 15 minnte. Dup', in
că1zire:a tăiţeilor peste 60°C microorganismele lllczofile pier, iar· în zealuă

lor rezistente la c(tldură şi luicroorganismele tenl1ofilc. în
capăt al difuzorului l11icroorganismcle p,ttrund cu apa de pres'l. în

unei inc(lrdtturi ll1icrobicne DICdii picrderilede zahăr datorate
111icrobienesînt de O,2~O,4°/0 asupru'sfec1ei.
cazul unei fabrici care prelucrează 4. OOOt/24 h se constată:

pierderi datoritrt' acţiunii lnicroorganislnelor 0,3°/0;
4 000 X 0,3

zilnic se pierd deci 100 = 12 t zahăr/zi:

intr-o campanie de 100 zile se pierd 12 X 100 .~ 1 200 t zahăr/cam-

corosiv, formarea de acid lactic la difuzie, creează dificultăti suplimentare'
in fazele ulterioare .de prelucrare a zemii de difuzie cu creşte~ea consumului
de carbonatde sodiu, in scopul obţinerii unei zemi stabile.

Creşterea acidităţii duce şi la creşterea pierderilor de zahăr si mai mult
datorită invertirii zaharozei în. mediu acid. Formarea. nitritilor' creează, de
asemenea greutăţi in desfăşurarea ulterioară,a procesului tehnologic. Acţiu
nea microorganismelor nu· se limitează· la .pierderi directe· ca rezultat. al con
sumului de zaharoză in cadrul proceselor lor vitale. Produsele de transfor
mare a zaharozei în acid lactic, zahăr invertit etc. care rămîn în zeUllla de .di
fuzie, pe lingă faptul.că ingreunează următoarele faze tehnologice, provoacă
pierderi ,suplimentare şi 'Î11"melasă."Se. cOJlsideră, ctl,' îu".cazul desc01upunerii
de ~ătre bact~rii a unui kilogram de zahăr la difuzie, in intregul proce~ tehno
lOgIC pIerderile reprezIntă 2,5 kg zahăr.

Datorită operaţiilor tehnologice ce au loc în rafinarea zahărului, pro
porţia iIlfectării,zahărului rafinat. este redusă, acest produs nnmăril1du-se

prinţre aliIl'letlţelţc:ele rnaisărac;e ÎllgerrnţnL Condiţii micro1J~ologice au
fost Impuse doar pentru zahărul destinat ca lnaterie priulă diferitelor ran1uri
ale industrieialili1elltare.Condiţiilemicrobiologice, au fost incluse intre
c\)J:diţiile de calitate. ale zah'lrului, pentrn a nu periclita .calitatea şi dura
blhtateaproduselor finite ce au in compoziţialor.si zahăr..La 110i in tară,

c()Ildiţiile microbiologice. pentru zahărnl folosit .în 'industriile prelucrătoare
au fost reglementate de NTR nr. 2787/1980.

6. CALCULUL ESTIMATIVDE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ

LA TRANSPORTUL S.FECLEI DIN cblP
PIW'C:ESSIXG TECHKOLOGY OF .SUGAH ·B'ţ:ET WITH .• PROVIDING AND CONTROL

UXG 1lJCHOlJlAL Il\'1'ECnO"S

. Dacă serecoltează producţia de .sfeclă de pe 1 ha şi nu se elimină pă

mmtuladerent acesta fnndclenumal 2% la o producţJe de 40 t/ha seva
o~ţll:eocantltatede 40,8 t. Se va manipnla o masă suplimentară .de 0,8 t
pammt pentru sfecla depe 1 ha. Aceasta transportată la o fabrică cucapaci
tatea deprelucraredc.4 miit/Hh reprezintă 80 t pămint manipulat/24 Il.

într-o ·campanie do 100 zile se va manipula suplimentar 80 )< 100
~8 ~OO t pămintpentrueare se consum" combustibil şi energie deoarece
trebmeseparatdin apelcde transport-sp'llare golit din gropile de decantare
transportat 'la cîmpul .d',nămo1.

înafară de acest aspect sc mai constatfl:
1 gpămintintrodlJce'cca:1013.c......l01D :microorganis111e;
800.kg. p~inînt introduc cca. 8:< 1018~l026 .luicroorganisnle;
80 tllA h păm'înt introduc cca 8 X 10:!n~.•. 102i; 111ieroorganislue, care con

tribllie la crearea defocare suplimentare de infecţie J11icrobiană,

7. CA.LCULUL ESTIMATIVAL EFICIENŢEI ECONOMICE LA DIFUZIE

~Într~unc~tractortipDdScxistflla an1beIe capete ale acestuia d'Jufl zone
amelunţate:dC'lnfectare . und~temper2.tnra este sub 60°(. La fruntea extrac
t.rului pe cca 10% din lungimea Juitemperatura este de J5-15"C iarpen-

SlItJll1Utry

the technoJogy for .. process.ingsugur·pcct withtechnical aud technologi

in<'~'~~hţ;~i;,~m<lUl"unu controlling mictobial .. infections.
.•..... methods thesug;lf losses dill~inish frOlnthebarvest till the final pro-

papcrprC5cnts allthe tcchnologicallinlis, pointing out theequipments ioradminis
doscsand the way ta apply thcmand n.lsa the consequen

the Illcthods indicateu.·
The dctecting methods of micrabia! inJcctîonsundthcirinfhlencc on technoJogical :me

for sugar proccssing a:rcalso prcscnted.
Tile papcr ends ,vith aca1culation of economic cfficiency for sOl11e phases of the techno
method.

FigUl"fS

Equipmcl1t for controlling microbial illicctiollS at transport~washing

1. dosing equipmcnt, }'dET type for thc mix::tllrc A1 2(S04h and CaD; 2. elecanta
hon appamtus III; 3- ELl~A devicc;4.--:- hydrauliccouduit; 5 --:-pumps for
su"urbeet; G _ scraper convcyer; 7 ~'washingdevice fOf sugar heet; 8 __ decan
tation. apparatusI; 9 - dcc<lntutionapparaţus·. II; 10- device. for chlorinating
water r; 11- dcvice for chlorinating waterII; Il - fiIter with sand; 13- ba
wmctrical '1ut;H - harornctrical cOlldcn~cr
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.•..... methods thesug;lf losses dill~inish frOlnthebarvest till the final pro-

papcrprC5cnts allthe tcchnologicallinlis, pointing out theequipments ioradminis
doscsand the way ta apply thcmand n.lsa the consequen

the Illcthods indicateu.·
The dctecting methods of micrabia! inJcctîonsundthcirinfhlencc on technoJogical :me

for sugar proccssing a:rcalso prcscnted.
Tile papcr ends ,vith aca1culation of economic cfficiency for sOl11e phases of the techno
method.

FigUl"fS

Equipmcl1t for controlling microbial illicctiollS at transport~washing

1. dosing equipmcnt, }'dET type for thc mix::tllrc A1 2(S04h and CaD; 2. elecanta
hon appamtus III; 3- ELl~A devicc;4.--:- hydrauliccouduit; 5 --:-pumps for
su"urbeet; G _ scraper convcyer; 7 ~'washingdevice fOf sugar heet; 8 __ decan
tation. apparatusI; 9 - dcc<lntutionapparaţus·. II; 10- device. for chlorinating
water r; 11- dcvice for chlorinating waterII; Il - fiIter with sand; 13- ba
wmctrical '1ut;H - harornctrical cOlldcn~cr
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Figure 2 Equipmcnt for control1ing microl)i~linfectious<l,ftcr\\'a~hingsugarbcct:1"'"- tank; 2- formaIin;3 - strairier: :'1- taps;j - dosing pump; 6 __ mal1ometcr; 7- conduits with···distrihutor;" S."..;.. CQllVCVCr band; 9 - cOllduit;10~hvdratit

.Figul·e3 ...-:-c EC]uipmcnt fordisiofcctingsugarhţct.in:thc.hunker of cutting dC'fice for sugarbect:
r~ cout/erer band; . 2 -MET de',rice Iar dosing caleie chloride; 3 - hunkcfFigure 4. Equipment for cOlltrolling microbial' 'infectiotls at diJfusion;1- llDodles separator; 2·- boilerIor noodles; J - extraetat; '':1,- pump forrccirculatcc1 juicc;.5.~.. prehcatcr.·for recII;cula.ted·.juiccFiguJ'c 5 ~ Equipmcnt for fonnol admjnistratiol~ in Dcls diffuser:1 - fonnalin tank; 2 - hydrand;3- taps; 4. ~.. doslngpllmp; 5 - .. ciad;: retcntion; 6 - by-pas V;tl,FC; 7 - extractor; 8 - platform \\·ith di~;tribl1tor; Vdistributors; 10.,..,-. conduitFiguri!- (1- Equipment for controlling microbial'infccfionsat purification - Istvariant:1 - coloi'ds stabilizC',r; 2 - pump; .3 - '1-ertical predefecator; 4. - defccator atcold ;5_ pump; Ci - preheater;7 - ,defecator;8 ---.;.. satllrator; 9 - concentratingJiltcr; 10 -vacuum filter;l1 ,- tn,nk for cIcar juice 1; 12 - pump; lJ.".;..prehcater; 14- satnrator ;15 ~ concclltrating filter; 16 -:- tank for clcar jniceIT; 17 ~ pump; 16 - decnJcifying dcviceFi/jm·c 7 - Equipment for controlling microhial iufcctiolls atpurification;,2nd variant:1- coloîds stahilizcr; 2 .".;.. vertical prcdcfccator; 3 - dcfecator at cold; -l - prcheatcr; 5 - dcfe~ator; 6 - saturatorI; 7~ cOllcentratirlg Iiltcr; 8 - v'acuumfilter; V - tank for deal' juicc; 10 - prcheater; Il ~saturator; 12 ~ concenha~tingfiltcr; 13 -t<:lnk for c1ear'juicc U; 14- pump; 15 ~ decalcifying elcviceFigt-ire-8 .:-EquipmentforutiJizinţf sterile water jll'the rl~fincrr

LA TECHNOLOeIE D'USINAGE DE LA JlETTEHA YE SLTRlj~HE El' L'ACTŢOX DEPREVENIR ETDE LUTTER CONTRE LES H\FECTI0XS ~n(HOBI1~I\'NES,

Jlisum/

L'ouvTagc a 6tahli la tcchnologic cadrcperfcctionccpour l'obtcution du :;ucrc, dOIUlantdessolutions tcchniques et technologiques potIr prevenirct lutter contre les infections microbiennes, Par lcllrapplicatioll Jcspertcs de Sucrc ditninllcnt jIlsqu'a 1'obtentioIl du produit finaL L'ouvragepresente touts les chainons technologiques indiquant les solutions pour preveniret lutter contre les infections microbienncs, les intallations pour administrer les desinfectantsnccessaires, les doseset lemodc deleur adni inistratioll ainsiquelcs consequences lorsqll'on ig~
nore ces soJufions. On preseilte aussi Iesmethodes de d{:tecter les iufcctiori miCrobiennes ct leminfluence sur le proccssus technologique d'usinagc dri Sl1cre. Ă la fin dc l'ouvrage an fait uncalculccl'dficience ecoIlomiqllc. ponrquelques phascsdll.· prccc~SIlS tcc1Jnologiquc.

VERARBEITlJNGSTECHNOLOGIE DER ZVO,EHROBEN MIT VEHSICHEIWNG DERVORDEUGUNG UND BEI<ĂMPF{rNG DEH. HAliTERIOT.OGISCHEN I~FEI\:TIONEK

ZusamJJ:L'llfassu1J g

Dic vorlkgcmlc Arheit bestimt cUc r,crfchtionicrk Balnnentcdlllo1ogic fiII' die Zucli:crgewiul1ullgausZuckcrriiben, indemsicauch, technisclle und technologischc Losungen fUr clicYorbeugungllnc1Beldirnpfung der Baktcdcninfcktionen anhietet, Durch ihrc Anwcnduflg ,",,('rden clie Zllckenerlustc bcnginIlcnd mit cler ,Ernt.chi~ Z1ltn Endprodllkt vcrmindcrt.

'. . t 1;1· indeI11 sic ffir jedes Element L6sungenDic Arbeit siellt ~tHe tt~chnologlscll~;.ElCI1:I~J1T~l~~JBalderieninfektionell, Anlagen ffir ~iezcigt hinsichtlich der '\'orbe11.ng lH:d Be1:<t,ll1]pf l:g
DQsis nud der Zufllhrhinwcise dieser Destll~

. Z f ] • 'o DCSlHfckhol1Sl1llt c ,ter, ,.
110t\-veo(llgCJl. ~uu 11 I n T' 1 tbcachtung der cmpfohlenen LQsungcn,felctiow ;mittc1 sowic die Folgcn cl~r N~~l d < Ion Bal{tcrieninfektionen unel deren Einilul3 auf

Es -werdcn auch clic :i'\ac]nyeISme 10 C11 ' d.· tellt
ci A.rh~jhr/erfahrcn cler R[\bellzu~J{erhcr5tell~~n.g;. arges,.. ' Phasen des Arbcitsverfahrens.
as.. .. .1 1·'·' ".·,ct'clwftl1c1Je Effekh'llt<lt an etlllgcl]Zulctzt '\·lr( (l~ ,,' ' . ~

ben~chllct.

Pe3fO.He

. , . , .1lOJlonUI ;t1Jl51 JIOJlylIeHI151 caxapa H3 caxapnoii
~'CTanOI'JICl!a YCQ[eplLCIiC1l:0L~I:lJCln1C~~'OJlOnllleclUlepCllICHl-IH no npc,n:ynpe>K,Iielil-110 }i

B P<J[01C YI\331Hhl 'ICXLHl.JeChhe Il 1 •.
ClIlUI\POCELIII!1J 1lI,4CKUil~l\1II· • , . alOTC51 UOTepI:! caxapa Ha1IHHafl OT YOOpl\H

npUlIleHelIl1ll ['bIUleyl{<lSaliH010 )A-!ClIbllI
CHIU::hl H rO l\OLe1l1,OrO npOJIYll~Ta.,CJlbn c )'!wsamleMi pelllcHHH )J;JlH Ka)KB palme npe).lCl<lI;JleHhl Ece 1eXlJQJJOnICeCl{~eeS:MilKP06HI>ll1-lH HHijleKUH.HMH, yCTaHOBJWil oT,n:eJILIlOCTH uo npe;O'npe)ime~~uo 11 , ~~~x cpeAcTB, AoabI U cnoc06 ilX npm1IelleUH.H ..

. leHcmHI HCOGXO,IJ;Hil-lhIX .n;CSlIbi'lIUlIpyl . . Hnpll1> li nOCJlep;CTBH5I DT lIeCOCJlIo;n,CI.lljjJ ~~~3:pHn:;:~I~~u:..~~~lp~6HhiX HIi$CKUHH JJ HX BJIlIH-B npo;;ţO.rJ:mCHIiC npc;u,CTaIWellhl JI'lCThI . c:'xapa JJ3 caxapHoii caeK,/IhI.'i npoLl,CCC rf}aUplll{DLl,HH LlJ

ueCKOJlhRIIX
Ha TeXllOJi OrlPo1eCJ<HI .. . ., ··T 9J{OJlOMW-IeCliOii stPtPeKTHlHIOCTlI AJUIB saKJlIOlJeHlIlf npe~CTaBJICH pacIte

TeXIIO,'lOI'HlIeCKOro npoueCCD,
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TESTAREA DIFERITELOR SOIURI INDIGENE DE CIUIN
îN VEDEREA FOLOSIRII LOR LA FABRICAREA

HALVALEI

ELENA l\lURGEANU, EUGENIA SPULBER,
DOIK-\ BARBU

Lucrarea de faţă "Testarea diferîtclor soiuri indigene de cÎuin
în vederea folosirii lor la fabricarea halvalei" reprezintă rezultatele
unor cercetări cu elemente de noutate în industria produselorz.aha~

roase.
în lucrare sînt prezentate cîteva soluţii originale de obţinere

a decoctului de ciuinÎn faZă de laborator şi staţie pilot din soiurile
de ciuin indigen, in scopul folosirii acestuia la prepararea halviţei,

şi a halvalei.

Scopul urmărit prin rezolvarea temei a fost gaslfea de surse indigene
nentr'" stabile termic in scopul ntilizării lor la prepararea halviţei

a halvalei.
Acest lucru s-ainlpus avînd in vedere sarcinile mari dereducere a im

po,rtl"1tli şi folosirea la maximum a resurselor indigene.
Pînă în prezent sursa de saponină stabilă termic, folosită la prepararea

a fostrădăcinîle de eiuin care se hnportau din Turcia.
Cercetarea s-n destrlşl1rat în cadrnl programului de cnltură a ciuinului

R.S.R. coordonat de către Trl1stul Plafar din cadrl11 Ministernlui Agri
iar apoi din cadmI Ministemlni Chimiei. Specialiştii din cadrnl
Plafar in colaborare cn Universitatea din Craiova s-au ocnpat de

~e(mCllo,gla de cultur{l, de zonarea culturii şi de timpnl optim de recoltare.
in studin 2 soil1ri şi anume: Saponariae officinalis mbrae (ciuinul

şi Sapanariac of/iânalis albac (ciuinul alb).
Cercetările noastre "-an axat pe studiul variaţiei cantităţiide saponine

rădăcini în funcţie de anul de cultură, precum şi stabilirea tehnologiei
de extracţie a saponine1or, prin fierbere nornlală şi sub presiune,

ca decoctul obţinut să se apropie calitativ.de cel obţinut din rădăcinile

ciuin cultivate în zonele cu climă caldă.

Saponinele reprezintă o grupă importantă de glicozizi, care au propri
de a forma o spumă abundent{l, persistentă şi stabilă la temperatură

de a emulsiona datorită proprietăţilor tensoi-active.
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0.8
1,6

2,4

0,9

1,8

2,7

1,6

2,2

3,3

1,8

2,6

5,2

Conccntruţb.

°Ex

CO\lccnlraţîa

O""

30

60

90

30

60

90

Tabelul 2

1:20

1 10

1 , 5

1 ,20

1 10
I j

Raport
ciUinjapă

Durata dc
ierbcre, miu.

30

30

1 , 10

1 , 10

Raport
ciuilllapâ

I
Durata. de

fierbere, min.

Variaţia duratei de fierbere

Variaţia raportului ciuin/apă

Soiul

TESTAREA SOIURILORINDIGENE DECIUIN PENTRU l-li\L\cA

CillinallJ

Ciuin roşu

Ciuin roşu

Ciuin alb

Tabelul 3

~ concentra ţia extraetului obţinut;

~ numărul de extractii.
Tinind cont de cantitatea de extract obţinută şi de concentraţia aces-
;aportul optim deciuinjapă este de 1: 10. .
Considerînd că raportul ciuinjapă este de 1 : 10, s-a vanat durata de

!îeT'beT'e (tabelul 3). ...
S-a observat că o dată cu creşterea durate! de frerbere creşte ş! concen

extractului.
Luînd în considerare cantitatea de extract obţinută şi concentraţiaaces
durata optimă de fierbere este de 60 minute.

luat îI1.considerare parametrul cu Înmuieresaufărăimnuiere deoa
în cursul celorlalte determinări s-a ohservatcă rădăcinile ab05rb o can
considerabilă de apă, din care cauză cantitatea de extract obţinut era
(tabelul 4).

r)r~~l,~liî'~~~ datele din tabel, se poate observa că la probele cu înmuiere
concentrat ia si volumul de extract obtinut sînt mai mari decît

neinllluiate'. ' ,

Anul :-1

:5000

: 450n

de la 1:3 .000
pînă .la
1, j 000

Anul 2

1 ,] 000

1 ,3.;00

: 2 000

: 2 500

Anull

Er..ENA1\·IURGEANU şi. c~laborntorii

Ci1-1in Turcia

Soiul

Ciuinroşu

Ciuin alb
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I-Ialvaua este un produs d'J1cc, cu structură fibroasă-stratîficatiialdi
tuită din 2 p~lrţi distincte: o masă grasCl proteică, denumită tahin, obţinutfl
din Dliej i de floarea-soarelui sau alţi sîmburi graşi şi din halviţă, Care este
o mHs;'i voluminoasCl, de culoare aIbn, obţinuUi prin baterea la cald a siropn
lui concentrat de zahăr şi glucoz;l, cu decoet de ciuin.

Halval1a este un produs cu propricLiti gustatîve bU.!lC şi cu o valoare
nutritivtl foarte 11larc în raperi cu alte produse zaharoase. In afara glucidelor
(30-35%) halvana conţine cantit;"lţi mari de lipide (30-3S%) şi protein;"l
(lS--;20 0

/ 0 ), iar puterea calarie;"l este deS100 __ 5.S00kcal pekg.
în cercetClri1e. dcctuf-tc amurm{irit variaţiaconcentraţiei de saponinc

funcţie de anii dccultur{l: 1, 2sau J. :pentru stabilirea concentraţieide sapo
ni11e în r{td5.cin{l şi (L:coctllld'~ cinin se foloseşte indicele de spumificare.
Acesta este un indicator care ne ardtrt diluţia cea mai l11are a unei soluţii
desaponineobţihutădintr-uIl gram de plantr-l care prin agitare tinlp de 15
secunde într-o eprubetă cu dianlctru de J6 mn1, fornleaz{t o coloană de spm11ă
înalt;"l de 1 cm, carc pc(sist;"l timp de IS secunde.

Urmărind indicele de SpUlllificaTe la rădăcinile de eiuin alb şi roşu pe
ani de cultură; în c01nparaţie cu cel elin Turcia, anl obţinut urmrltoarele
valoricuprirtse in tabelul 1.

DUp(l cum reiese din tabel cantitatea de saponin{lse acumulează în
fiecare an, cea lnaimarec2ntitate fiind in anul 3 de cultură cînd se ating
valori comparabile cu cele ale ciuinului turcesc.

în vederea obţinerii decoctului de ciuin, pe ani de cultură·s-au urmrl-
rit mai mulţi parametri şi anume (tabelul 2):

raportul ciuinjapă;

durata de fierbere;
cu înnluieresau făr~l imnuiere prealabilă;

Ta/JI:! It!

·Variaţia indicelui de spumificare al r;1dăcitlilordc ciuin alb
şi roşu, pc ani de CIlltură

OBŢINEREA DECOCTULUI DE ClUIN PRIN FIERBERE LIBERA IN FAZA
DE LABORATOR
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Tabelul 3

~ concentra ţia extraetului obţinut;

~ numărul de extractii.
Tinind cont de cantitatea de extract obţinută şi de concentraţia aces-
;aportul optim deciuinjapă este de 1: 10. .
Considerînd că raportul ciuinjapă este de 1 : 10, s-a vanat durata de

!îeT'beT'e (tabelul 3). ...
S-a observat că o dată cu creşterea durate! de frerbere creşte ş! concen
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Tabelul 6
Tabr:lul4.

Eficienţa cxtracţiei funcţie de numărul acestoraVariaţia.·exţractuluifuncţie de inmuiere şi durata fierberii

Raportul Durata Durata Reziduu ExtraclS;,iul
ciuinjapă ÎIlIDuicrii fierberii g ",1 "il"ore min.

Ciuin roşu 1 : 10 20 30 350 730 2,2

60 310 500 3,6
90 370 500 4,2

Ciuin alb 10 20 30 370 710 2,8
60 380 550 3,8
8{) 38() 510 4,4

Rapl)rlui Durata d,
Soiul ciUilljapă fierbere, mÎu.

Ciuin roşu 1 : 10 60

alb 10 60

Numarul de
cxtracţiî

I

II

ill

I

II

III

2,2

1,8

0,6

2,6

2,0

0.8

Tabelll! 7

I 2000 5.6 1,020

n 2000 6,4 1,023

ITI 1500 7,2 1,027

IV :2 000 5,0 1,01&

I 2015 4,2 1,010

n 2 150 3.6 1,007

III 1 350 2,0 1,002

Soiul

roşu

Decoetul de c1t11l1 sub presiune se obţine intr-un autoelay su~. preexistent în dotarea staţiei pilot, la care am experimentat obţlnere,a.1 c,met " sub presiune. Noul procedeu de extracţîereducedurata de abţl-a decoctuluî, consnmul de combustibil convenţional, numărul.extracşi spaţiile de producţie necesare. Prin acest procedeu s-au obţ1l1ut ur-
rezultate (tabelul 8). . o •• •• •Din cele arătate se poate trage conclUZIa ca cllunn.llndlgen a.lb ŞI roşu,anul 3 de cultură, se poate utiliza ca sursă de sapoll1l1ă la fabncarea hal-

obtinerii decoctuluide ciuin necesar s-au stabilit parametriiatit pentru procedeul fierberii directe, cît şi sub presiune.
Parametrii tehnologiei de extracţie prin fierbere directă sînt: îr;-ITIuie-20 ciuin/apă 1 : 6; timpul total de !lerbere

4.
sub presiune: durata de fierbere 60 miu; presiunea

număruÎ de extracţîi 2; raportul ciuin/apă 1: 3.

Vadatia cxtractuIuifuncţ~ede. durata. dcfierberc

Tabelul

Se poate conc1uziona că 3 extraetii sînt suficiente.
Stabilind aceste date la niyel de la'borator, s-a trecut la obtinereacactutuî de ciuin din anul 3 de cultură in staţia pilot (tabelul 6). '
In această fază parametrii de extractie obtinuti in faza anterioarăfost 111odificaţi, d~t?rită ~lnei cantitttţi l11ui nlarl de 'ciuin supusă extr,wtiei.La un raport de ClU1l1/apa de 1 : 6 s-au obţinut următoarele rezultateluI 7).
Din datele prezentate în tabel reiese că volumele de extract nh,ti,,,,t,ipe extracţii sintaproximatiy egale, insă concentraţia lor diferă, fiind mai

nă în cazul ciuiIlu1llf indige11, chiar în cazul unui nurnăr de4 cxtracţii.

Soiul
Rnportul Dtirata· diJ Reziduu ExlraCt
Cîuin/apă fierbere, min. g ",1 °Bx

CillÎn roşu 1 : 10 30 350 580 2,6
60 360 100 3,0
90 400 350 3,3

Ciuin alb 10 30 350 530 2,8
60 350 110 3,2
90 110 250 5.2

Saponine1e conţinute in rădăcinile de ciuin nu pot fi exlrase în totaUtate într-o singură extracţie. De aceea sint necesare mai multe extracţii sucCeSiYe pînă la epuizarea aproape totală a rădăcinilor. Păstrînd constantipara?1etr~î stabiliţi anterior s-au efectuat mai multe extracţii,dalele mu'dcupnnse m tabelul 5.
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Tabelul S

Extragerea dccoetuluî sub presiune

UNTERSCCI-H.:NG DER VEHSCHIEDEI\EN EINJ-IEII\1ISCHEN SORTE:\ VON SAH)

NAH.L-\ OFFrCLNALIS Z'VECT\S IHHER YEHWENDVNG IN DER HAL\VAHERSTEL
1.1:NG

Soiul Numărul de
"""lr<leţi!

V"lulllul d"
"xlrad, mI

COtlccll!raţia decnctului

densitate ZusillJlmCI1(assulIg

Ciuin indigen 1 1000 1,3 1,012

II 120n 1,2 1,001

~iuin turcesc l 950 3,2 1,005

II 1 100 1,1 1,002

Folosirea rădăcinilor de clUIU indigen la fabricarea halvalei a primit
avizul Ministerului SănătătiL

Consumul de ciuin indigeu necesar fabricării a 100 kg halva este de 0,45
ori mai mic decît cel din import. Consumul varîază în limite strînse in funcţie

de indicele de spumificare.

TESTlFYJNG DlFFERENT INDIGENOLS CLLTIVARS OF SAPON_-1RIAE OFFIClN_1

LIS FOR VSING THUI Ta OBTAIN THE KHALVA

SU1II1I1r1ry

This puper shows theresults of the rcsearches with ne\velements in the illdustry of su
gar products.

J\ te'." original niethods for obtaining the decoction of indigenous Saponariac OfficiJlalis
are presented în arder tOllSC ît for nbtaining the knaba.

Tables

Die yorlicgcndc Arbeit "Untcrsuchung der '1crschicclcnen clllheimischcn 50rten '1011
Saponaria officinalis zwcicks ihmr Verwendung in cler Halwahcrstcllullg"stellt die Ergebnis;;e
ciniger Unter~;uchungenmit Neuelcmenten in der Siisswarcninc1ustric dar.

In der Arbeit werden cinige originale Lfisungcn fur (lic Dclwktgcwinnung ans cinhei
mischcn SortCI1 'Ion Saponaria ojficina1is in Laborphascll uud in der Versuchsstatiol1 zwccks
seiner Yerwendung bei der Hcrstcllung des Halwas lJud Nugnts darge$tellt.

I1CnbITAHI1E PA3HblX MECTHblX COPTOB MbwbHOrO KOPH51 B CB51311 C HC
nOJlb30BAHI1EM nPH npCH3BOJKTBE XAJlBbI

Pe:;/ONC

B lJ;mllloH pa60rc "I1cObITaHHC paSHblX MCCTHblX coproa IIlbIJlhHOrO lWplHl il CBSl31t C nx
HCrrOJib30nalllIeM IrJlfI npml3130,U;CTBa XaJlBbl"· npe;J;CTaU,'lel-lhl pC3y..lhTaTbl IlCc.'le)WllalfUIi C HO
DhlllUl l(OCTlI}I~CHHHMU Il KOll.D:llTCpCKOii npOMf.>IIWleHI1ocTlI.

8 pacme npe,!J,CTaIlJlCUO HeCI\O.'lhKO OpUrlfHfI.'lbllhIX pcmcHHii p;ml nOJlyqeHIUI nCIWl(Ta

{HtlCToflj IIlhl.%UOrO I(OpilH Il Jta60paTopuu li CT<lUlllf nllJlor H3 MeCTBblX copTon illhIl/hl!OI'O IWpUSI

13 un}lY ucnO.lb30nanUH ero OpH npUrOTOBJ'CIIIHI ll)TII Il X<lJIEhl.

Table

Table 2
Table 3
Table 4
Table 5
Table 6
Table 7
Table 8

Fmim· indice ·variation of·,\·l1ite ·and· red ·Sapollariae ·ofJiciualt·sroots by cultivation
vears
Yariatioll ·of relationSapcl1ariMcfflcil1alis water
Variation ofboiling timc
Extractvariationinflll1etioll of dippiIJg and boilillg timc
Extract·· variation. infllrJction cf· boiling timc
Efficiencyof extraction in ·function of tneir llllmber
V~riation··of extraction. paramelers
Decoction extraetion umler pressure

DIFFERENTES VARIETES INDIGENES DE SAPONARIAE OFFICINALIS TESTtES
Eloi VUE DE LEUR UTILlSATION FaUR FABRIQVER L'HALvA

R/Sl!1Jle

Cet Ouvrage represente les resultats des recherches avecdeseIements denouveaute dans
1'indus~rie des produits sucres: On y presente quelques S~IUtiOllS originales pour l'obtention
de .la ~l~ane de Saponarlaeofficillalis eu· plIase de IabotatOIre et statioll pilnte des varietesde
S. oJfwnaUs indigf:nes; en vuedesonutilisationa Iapreparation del'halvâ.
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ZONELE DE FAVORABILITATE PENTRU CULTURA SORGULUI
ZAHARAT îN R.S.R.

BEATRlCE CUSURSUZ, o, BERBECEL, ST,
APETROAIEI. CORNELIA MIHOC. RODICA
POVARĂ

Studiul "Zonele de fa'rorabilitate 'pentru cultura sorguhii
zaharut in R.S.R." prezintrt intere?practic şi ştiinţific deimpor
tauţil. deosebită. Prin conţinutul ei, lucrarea vine în întîmpinarea
lHlor cerinţe de cea maî mare actualitate, cum sînt: prognoza rc
coltei·prinsimulare matematicăşi intreprinderea producţiei in func
ţie de factorii de Yegetaţie,precuin:şiJntreprindereaunor măsuri

care sil. diminueze acţiunea condiţiilor nefavorabile.
Înplns, lucrarep. pune in temă pc specialişti Cu necesitate(\.

va:lorificării··maxime· IL resurselor·· climaticc ale ţării noastre, pro
blemtt de cea mai luare actualitate în: realizarea Ulleinoi revcluţii

agrare.

Înconte;;:tul:ruăsuriloragrotchllice intensive, acţiuneade·zonare trebuie
în dinQUlicf1, d:eoarececreareade noi soiuri şi hibrizi- prin inginerie

gene,tl"". implidl studii permanente asuprd. cerinţelor eeologice, compor
în variate condiţii de climă şi sol, conturarea dc noi arcalc,:co-

Introducerea in cultur[l a unor noi soiuri si hibrizi f;n"[l o bază stiintifict'l
conduce la diminuarea producţiei şi ~hiar comproll1iterea' rcc~lte.i.

etapa actua1{r, .. lucrr1tor1i. ogoarelor. au .• 11lu1t .•. 1U;ti·· nlulie Cil110ştinţc
desp,re însuşirile şi folosirea solului în agricultur{r,' decît despre· caracteristi

şi cxploatarearaţionalău:aceshlia in producţiaagricolfl.

dato:re;;te în parte lnecanislllului c0111plex al fenomenelor climatice,
evolutiei curente a condiţiilor lllcteorologiceşi interacţiunii .101' cu solul şi

Prin aceasta se Url1lt'lreşte fundamentarea agi"0111ctcorologictt a teh
nologiilor aplicate şialuplasarea optimă a soiurilor şihibrizilorînraport cu

ccoclinlatice.
La programul privind "Fitomasa lltilizabilrtÎnscopul:obţincriid·~ (;11C1'

si substante chimizabile" iniţiat încă din 1981. de c,N ..'?:r.. si Institutul
:r\feteorologie şi Bidrologîe. Laboratorul dcagrOIueteorologie' a fost soli

Srl participe cu studii privind cerinţt;le cli111atice ale planie10r bioeucT-
getice şi zonarealorpe teritoriu.
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ţări.

În prima faz'l de lucru, conform programului, s-au depistat şi cercetat
mai mult de 20 de specii de plante ai căror produşi puteau fi convertibili in
alcool etilic sau substanţe dulci.

Dup'l stabilirea fişelor bioclimatice a plantelor folosite ca biomas'l
pentru scopul propus mai sus, aria cercetărilor s-a lnai restrîns, rămînînd în
studiu numai sorgul zaharat şi sorgul pentm boabe, cultură pionier in R.S.R.,
pe carc alU încercat să-I cunoaştem sub aspectul însuşiriler morfologicc şi fi~
ziologice şi a cerinţelor faţă declirnă.

În acest scop s·au montat experien ţe cu această plant" la staţiile agro
meteorologice de pe teritoriu, eu sămînţă provenită de la LC.C.P .T.-Fundu
lea, săminţă de soimi eu diferite grade de precocitate.

Rezultatele experienţelor c·entralizate din intreaga ţară, ne-au permis
ca dUprl 3~4 ani să putem calcula indicii trrmiei pc fazcfenologicc şi de la
diverse praguri biologice: 2:,1' > 8°C, 2:,1' > 10°C şi 2:,1' > 15°C. Aceşti
indici vor folosi la prognozarea viitoarelor faze fenologice ale acestei culturi
şi totodată la o luai ]udicioasfl zonarea acesteia pc teritoriu.

S~a stabilit de aSClllcnea, epoca optirnă de sClnăna t la nivelul întregii

În anul 1987, ne-am propus S'l stabilim gradnlde favorab;litate al [,[':
tarilor ·at,'Tometeorologici ce· dctcnnină producţia ·dc sorg zaharat şi sorg
boabe in R.S.R.

Realizarea acestui studiu s-a făcut, folosind in calcul producţiile de
boabe obţinute pe o perioadă de 5 ani (1981-1985) la soiurile de sorg pentru
boabe F21, 1'30, F32 şi 864, de la 4 staţii reprezentative: Sinnicolan Mare, Că
Iăraşi, Alexandria. Constanţa, producţii ce s-au corelat cn 20 de factori mete
orologiei (constituind 20 de variabile), factori consideraţi din cercet'lri1e
anterioare că influenţează în anumite perioade producţiiledesorg zaharat.

METODA DE LUCRU

Ca metodă de lucru, a111 impărţit sezonul de vegetaţie in 15 decade
(incepind cu 1 mai şi terminind Cu 30 septembrie).

Corelarea datelor (producţii X factori meteorologici) s-a făcut dup',
modelul matematic, cu ajutorul calculatornlui electronic in limbaj FOR
TRAN.

Ca variabile s-au folosit:
sume de tenlperaturi 111al 111an ca SoC;
sunle de temperaturi _mai luari ca 100C;
precipitaţii m'/ha;oC;
durata de strălucire asoarelu i ;
deficitul de saturaţie din aer;
deficitul de apă din sol in stratul 0~20 cm/m'/ha;oC;
deficitul de apă din sol în stratul 21-50cm/m'/ha;oC;
deficitul de ap'l din sol in stratul 51-100cm/m'/ha;oC;

deficitul de apă din sol in stratul 10 1-150 cm/m3/ha;oC;
Rfd (rezerva la finele decadeî) in stratul 0-20 cm/m'/ha;oC;
Rfd (rezerva la finele decadei) in stratul 21-50 cm/m'/ha;oC;

Hfd (rezerva la finele decadei) in stratul 51-100 cm/m'/ha;oC;

Rfd (rezerva la finele decadei) in stratul 101-150 cm/m'/ha;oC l

Td. maximum (temperatura decadală maximă);

Td. minimum (temperatura decadală minimă);

amplitudinea ETP-ETR;
Nr. de zile cu ploaie;
ETR (evapotranspiraţia reală);

temperatmi decadale mai mici ca 10'C;
amplitudinea T.maxinlUlu-T. illinimum.

REZULTATE pBTINUTE

S-au obtinut in final coeficient ii de corelaţie parţial'l prezenfaţi in
tabelul J. Ac~stia au dat corelaţii pozitive sau negative; cu un!i dintre
factori corelaţiile sint bune, cu alţii mai puţin bune sau CU alţIi· deloc.

Ne-am propus acest procedeu de lucru, plecind de la ideea,că vren;
să stim care din factoriiclimatici influenţeazăcel mal UluIt aceasta cultura
si 'în ce perioadă a sezonului de vegetaţie.

, Urmărind datele din tabelul I (coeficienţii de corelaţie parţială ob
ţinuţi reprezintă numaî. ponderea factorului, cli;natic, fă~.ă agrofond sau
potenţIal genetIc al selUmţel etc.), se observa ca. producţl1le ode ~oabe. au
dat corelatii bune cu sume de temperatun mal man ca 10 C, III pnma
decadă a lunii illai, în prima şi a doua decad~ a lunii~unie, 0,38 .şi. în
a doua decadă il lunii august 0,35. Bune corelaţl1 s-au obţmut cu d7fIclt~1

de apă in sol in stratul 9-20 Cl;", in a II-~ şi a III-a de"adă a IU1;l1 mal,
iar cu deficitul de apă III sol, III stratul JI-IOO cm, pe apro~pe llltregui
sezon de vegetaţie. Cu rezerva de apă dIn s?l la fI?ele decadel s:a corelat
bine în stratul 0-20 cm în lunlle mal ŞI lUme ŞI cu rezerva dm .stratul
51-100 cm pe parcursul lunilor mai, iunie şi. iulie. EvaP.otranspIraţlaETR
a dat bune corelaţii in a II-a decadă a Innl1 angust (cmd sorgul zaharat

S-au mai obtinut bune corelaţii eu sumele de temperaturi decadice
luai mici ca 100e, 'în lunile iunie, iulie şi august.

Dintre coeficienţii de corelaţie parţială. prezentaţî in tabelul. 1, s-a?
selectat corelaţiile cele mai reprezentatIve, la;, valoarea l.'arametn~or ch

(care au dat corelaţii bune cu pn~ducţllle) !e-am llltro~us m pro
gramul deeorelaţie multiplăobţinind in fmal ecuaţm de regresle;

y = a + b, ... bn X"

15 - c.2U
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exemplificată in cazulnostrll sub forn1a:

y ~ -2149,0 - 15,94x, - 2,88x" + 33,84x3 + 67,14x, - 14,62x, 

_ 42,95x
6
+ 1O,9lx, - 13,26x, - 3,68x, - 9,36xlO + 17,29xll 

-:- 26,43x
12

+ 9,87x]3 - O,91xu - 3,lOx15 + 8,00X'6 - 14,72x17 +
-+ 4S,41x1S "

Coeficientul. de cordaţie multiplă. 0,88; S = 700; F - 11,34.
Se poate rClllarca valoarea destul de TIlare a coeficientului de corelaţie

multiplă.
Ecuaţia de regresie s-a aplicat anului 1986, pentru a se stabili gradul

de favorabilitate al conditiilor climaticedin acest an considerat cel filai
secetos din ultimii 5, asem'lJlător celui din 1946-1947.

Ca metodă d~ lucru, s~aimnultit'fiecare valoare a coeficientului de
regrcsie a ecuat,iei cu valoarea factotului clin1atic din decada care a dat
o bună corelaţie la 34 staţii de pe teritoriul ţării (tabelul 2). în urma
efectuării calculelor, in partea dreaptă a tabelului s-au înscris producţiile
obţinute în condiţîile anului 1986, care transcrîse pe hartă au condus la
obţinerea zondor de favonlbilitate ale sorgului zaharat şi pentru boabe
din acest an (fig. 1). .

Din studiul Mrţii se observă că s-au delîmitat 5 zone de favorabilitate:
Zona Icu producţii ce au dep'lşit6 000-7 000 kg boabe la hectar,

'o Întîlnim.pe o suprafaţă restrînsă în Cîn1piaMunteniei şiextrelnitatea
estiC'a a CirnpieiMoldovei.

Zona a nea cuprinde Cimpia Olteniei, partea centrală a Moldovei
şi zonelcdin nord-vestul ţării.

Z011a a' III-acuprind~ Subcarpaţii Răsăriteni, Cînlpiilc înalte din
sl1dulţăiii~D()brogea,şi nordul Transilvaniei.

Z-cma'a IV~aţnc1u&=:cea niai ITnrepartea Cîmpiei B'anatulnişi Po
dişulTransilvaniei. ,Aici producţiile au, fost foarte 11lici, cuprinse între
3 000 _~i., 4.00.0 kgboa-bc.la hectar.- J\ceste producţii scăzute, într-o, zontl
cu grad de fa:vorapilitatcc1imaticfoart~hun, s-au datorat precipitaţiilor
scăzute ce s-au inregistrat in aceastăzon~linallul1986(fi~.,2.) .S~ observ(l
căininterv~lul 11:mai~30 septenlbrie 1986înChnpia ·deVestallcăzut
2QQ. 250Dl1TIprecipitaţii", insuficiente pentru obtinerea unor producţii
record. Precipitaţii (12h 150 m111 foart~ scăzute s-au Înregistrat· În Po
dişul Birladului şi Dobrogea. Condiţii mai .bune sub aspect pluviometric
'(zona a V-a) au fost În Cimpia Olteniei şi chiar a Someşului.

J?entrţlc()}~paraţie, in figura 3, prezentăln harta" cu SUlnelc de preci
pitaţii, în vzd.ori.ll1cdii' mgltianualc, .din··pe~ioada aprilic~oetombrie.

Din analha htlrtii sC,constată următoarele:
.~v8Jori între '3,09 şi 350mnl se înrcgistrează În. Chnpia:'de Vest

ŞI cea illai lnarep~rte aCÎ1npie~ -Române;
~ ~50~400J;1Ul ill Ci111pia Moldovei şi peste 400 mm În celelalte

zone din ţară, unde nu avem în schimb cuantumulcaloric necesar pentru
ca soiurile tardive de sorg zah':\rat. să ajungă la maturitate.

Tabelul 2

,
N,.

,haJ"C E.I.D.

crt, Sta:

~ + ",001 R~-]4,72 R=48,41 I + ly-pmdUuţH
I )<1~ __ )<17 )<n

1 Alexab 425 31 136 21 1 176 5029 11 753 7575
2 CalafcD '167 42 615 21 1200 '1989 11 176 4038
3 Călăr45 368 25 3Gg 19 900 6690 13 729 4889
1 Carac~ 465 33 380 19 940 5291 12 591 5 151
5 Craio~ 167 25 300 21 1020 3992 10087 6095
6 Eucu4 '113 28 115 19 9·10

,
1677 13702 7877

7 Flll1d~ 354 33 485 22 1 021 60S4 11 559 8175
8 Birla~ 370 21 396 19 900 5605 13869 6 115
9 Brăi1~ 322 27 100 19 910

I
6·972 13051 3930

!O Coust':! 352 19 280 17 820 6392 11 965 6163
11 Tlllce~ 360 2,j 266 18 850 6275 13 951 5530
12 Hirşo~ 292 28 105 22 1 050 7567 13387 3671
13

,
Corug~ 310 22 320 17 830 6391 12 717 1 177

11 Ivnircr4 505 37 515 502.:J00 5677 15656 7830
15 Feteş% 356 27 100 18 890 6605 13591 4837
16 Bacău~ 422 35 510 19 930 6492 13638 1998
17 I\omah 500 42· 620 29 1450 5895 13 548 5501
18 Iaşi [1 565 36 525 25 1200 5634 13726 2457
19 Arad! 490 50 735:l 22 1080 6551 12965 1265
00

T. "fY""h 610 .35 515 211020 5 821 11934 3 961

am la C\lltura s

Iuli<l

,26

.32 X 4

,41 X. 0,10

,33 O,4ZX t

,22 0,20

,25 0,22

,30 0,26

.,26

0,22

,21 0';23

,10 0,48

,33

- 3,68 X g - 9,3G

,34
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ZONELE DE FAVORABILITATE PENTRU SORGULZA-HARAT IN R.S.R. 227

exemplificată in cazulnostrll sub forn1a:

y ~ -2149,0 - 15,94x, - 2,88x" + 33,84x3 + 67,14x, - 14,62x, 

_ 42,95x
6
+ 1O,9lx, - 13,26x, - 3,68x, - 9,36xlO + 17,29xll 

-:- 26,43x
12

+ 9,87x]3 - O,91xu - 3,lOx15 + 8,00X'6 - 14,72x17 +
-+ 4S,41x1S "

Coeficientul. de cordaţie multiplă. 0,88; S = 700; F - 11,34.
Se poate rClllarca valoarea destul de TIlare a coeficientului de corelaţie

multiplă.
Ecuaţia de regresie s-a aplicat anului 1986, pentru a se stabili gradul

de favorabilitate al conditiilor climaticedin acest an considerat cel filai
secetos din ultimii 5, asem'lJlător celui din 1946-1947.

Ca metodă d~ lucru, s~aimnultit'fiecare valoare a coeficientului de
regrcsie a ecuat,iei cu valoarea factotului clin1atic din decada care a dat
o bună corelaţie la 34 staţii de pe teritoriul ţării (tabelul 2). în urma
efectuării calculelor, in partea dreaptă a tabelului s-au înscris producţiile
obţinute în condiţîile anului 1986, care transcrîse pe hartă au condus la
obţinerea zondor de favonlbilitate ale sorgului zaharat şi pentru boabe
din acest an (fig. 1). .

Din studiul Mrţii se observă că s-au delîmitat 5 zone de favorabilitate:
Zona Icu producţii ce au dep'lşit6 000-7 000 kg boabe la hectar,

'o Întîlnim.pe o suprafaţă restrînsă în Cîn1piaMunteniei şiextrelnitatea
estiC'a a CirnpieiMoldovei.

Zona a nea cuprinde Cimpia Olteniei, partea centrală a Moldovei
şi zonelcdin nord-vestul ţării.

Z011a a' III-acuprind~ Subcarpaţii Răsăriteni, Cînlpiilc înalte din
sl1dulţăiii~D()brogea,şi nordul Transilvaniei.

Z-cma'a IV~aţnc1u&=:cea niai ITnrepartea Cîmpiei B'anatulnişi Po
dişulTransilvaniei. ,Aici producţiile au, fost foarte 11lici, cuprinse între
3 000 _~i., 4.00.0 kgboa-bc.la hectar.- J\ceste producţii scăzute, într-o, zontl
cu grad de fa:vorapilitatcc1imaticfoart~hun, s-au datorat precipitaţiilor
scăzute ce s-au inregistrat in aceastăzon~linallul1986(fi~.,2.) .S~ observ(l
căininterv~lul 11:mai~30 septenlbrie 1986înChnpia ·deVestallcăzut
2QQ. 250Dl1TIprecipitaţii", insuficiente pentru obtinerea unor producţii
record. Precipitaţii (12h 150 m111 foart~ scăzute s-au Înregistrat· În Po
dişul Birladului şi Dobrogea. Condiţii mai .bune sub aspect pluviometric
'(zona a V-a) au fost În Cimpia Olteniei şi chiar a Someşului.

J?entrţlc()}~paraţie, in figura 3, prezentăln harta" cu SUlnelc de preci
pitaţii, în vzd.ori.ll1cdii' mgltianualc, .din··pe~ioada aprilic~oetombrie.

Din analha htlrtii sC,constată următoarele:
.~v8Jori între '3,09 şi 350mnl se înrcgistrează În. Chnpia:'de Vest

ŞI cea illai lnarep~rte aCÎ1npie~ -Române;
~ ~50~400J;1Ul ill Ci111pia Moldovei şi peste 400 mm În celelalte

zone din ţară, unde nu avem în schimb cuantumulcaloric necesar pentru
ca soiurile tardive de sorg zah':\rat. să ajungă la maturitate.

Tabelul 2

,
N,.

,haJ"C E.I.D.

crt, Sta:

~ + ",001 R~-]4,72 R=48,41 I + ly-pmdUuţH
I )<1~ __ )<17 )<n

1 Alexab 425 31 136 21 1 176 5029 11 753 7575
2 CalafcD '167 42 615 21 1200 '1989 11 176 4038
3 Călăr45 368 25 3Gg 19 900 6690 13 729 4889
1 Carac~ 465 33 380 19 940 5291 12 591 5 151
5 Craio~ 167 25 300 21 1020 3992 10087 6095
6 Eucu4 '113 28 115 19 9·10

,
1677 13702 7877

7 Flll1d~ 354 33 485 22 1 021 60S4 11 559 8175
8 Birla~ 370 21 396 19 900 5605 13869 6 115
9 Brăi1~ 322 27 100 19 910

I
6·972 13051 3930

!O Coust':! 352 19 280 17 820 6392 11 965 6163
11 Tlllce~ 360 2,j 266 18 850 6275 13 951 5530
12 Hirşo~ 292 28 105 22 1 050 7567 13387 3671
13

,
Corug~ 310 22 320 17 830 6391 12 717 1 177

11 Ivnircr4 505 37 515 502.:J00 5677 15656 7830
15 Feteş% 356 27 100 18 890 6605 13591 4837
16 Bacău~ 422 35 510 19 930 6492 13638 1998
17 I\omah 500 42· 620 29 1450 5895 13 548 5501
18 Iaşi [1 565 36 525 25 1200 5634 13726 2457
19 Arad! 490 50 735:l 22 1080 6551 12965 1265
00

T. "fY""h 610 .35 515 211020 5 821 11934 3 961
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Tabelul 2
Gradul de favorabilitate al factorilor agrometeorol '. . t productia de s h lJ~~~:);":~;~iL\OglCl care au e ,crmma , arg Za arat in anuc Td ~lOec Du t d D,f,," de :::§t ~J a e saturaţie DefIcit de saturnJle in stratul 51-100 cmjm3/hfl/cc JUd 5tr:lt 21-50 em!

liitftinj'C E,T,B.

Ne. s r UClrc aer
020 eml c Rfd strat 51-100 clll

Staţia

Im3/ha/cC

ttt.
R~-15.941 R ~ 2.88/ R~+33,84 R~+67.14 R~-14.62 R~-42.951R-+IO.91 \ R~_f3.26IR ~ - 3.:;;-- I - -2643 R-~+6"1 R I 31r8 col R I \'-V<odUoI li14,72 R = 48,41 - +

-..::: - 9.36 R= +17,29 R-, " =-0,91 R = - ,~

X, };2 J[~ X, x,
Xn :1:7 XA x~ 10;10 XII ' ,_, ___ 'Xt~ XL' Xl4. Xl~ ~ x," :'(17 X"

1 Alexandria 48 765 127 366 138 4670 105 7035 56 820 20 855 30 328 41 510 45 165 21
751 58 571 117 ' 53 425 31 436 24 1 176 5029 14 753 7575

114 32 545 29 57 52 51
}60

2 Calafat 56 893 128 369 135 1568 19 3280 58 555 11 455 30 328 15 598 51 186 23 219 862 73 717 177 %7 42 (i15 24 1200 4989 11 176 1038
36 616 33 67 61 57

3 CăIăraşi 18 765 131 377 11 %36 916100 62 910 % 1963 51 589 65 867 70 257 22 203 57 562 152 ',16 368 25 363 19 900 6690 13729 1889
33 574 30 780 53 ":lS 49

1 Caracal 58 925 125 360 139 4704 72 1850 18 700 20 850 33 363 19 643 54 197 22 206 70 691 68 62 58 180 ,53 165 J3 380 19 910 5291 12591 5 151
33 578 30 738

1
59

5 Craiova 67 1068 125 360 138 4670 41 2740 32 160 4 185 18 195 28 365 31 116 22 201
682 19 4SJ 56 51 48 115 167 25 360 211020 .3 992 10 087 6095

30 512 26
6 Bucureşti 52 829 131 377 136 4602 95 6400 19 720 13 558 ?' 250 35 461 .38 141 21 192

5~ 413 415 19 9·10 1677 13 702 7877

_J

30 524 28 715 58 573 59 53 59 182 28

7 FUlldulea 57 909 138 397 1111771 101 6700 65 956 27 1155 38 417 52 691 58 213 21 200 36 69 682 65 59 113 ;11 351 33 185 22 1 021 6084 11559 8175
314 33 875 16

8 Bîr1ad 39 622 135 389 139 1701 95 6100 63 920 29 1258 39 122 52 683 57 211 21 192 «
900 5 605 13 869 6 115

30 522 27 719 56 551 51 49 53 165 'dG 370 21 396 19

9 Brăila 17 719 157 452 133 1501 84 5600 66 990 18 2079 51 591 63 834 66 242 22 206 35 598 50 197 18 41 46 ~ 112 "fdO 322 27 100 19 910 6972 13 051 3 930
31 825

10 Constanţa 39 622 133 383 111 1772 108 7300 52 756 47 2006 56 610 938 22 - >;

320 6392 11965 6163

71 56 206 209 33 578 51 531 19 15 19 150 '11 352 19 280 17
30 798

o':)

11 Tulcea 11 701 139 100 137 1636 95 6350 .51 800 11 1757 50 542 59 736 6'1 237 23 212 39 669 55 5'17 52 48 50 155 45 360 25 266 18 850 6275 13951 5530
35 922

12 H.îrşQva 12 670 134. 386 134 1535 86 5800 19 715 66 2852 67 735 75 1000 77 285 30 281 ';J
22 1050 7567 13 387 3671

34 593 32 835 39 382 32 33 35 107
,~~~

2n 28 105

13 Corugea 29 162 150 132 129 1365 83 5550 17 690 492122 57 618 66 871 67 248 22 210 35 610 33 875 44 433 11 37 10 121·: 310 22 320 17 830 6 391 12 717 1 177

H Mărculeşti 12 670 128 372 113 1839 92 6200 53 765 26 1117 39 123 50 661 5·1 199 22 203 .16 I
505 515 502 490 5677 15656 7830

619 33 872 68 669 66 60 68 210 :)6)1 37

15 Feteşti 41 701 128 369 1111771 88 5900 58 850 47 2002 52 570 63 837 67 216 22 204 34 583 31 53 521, 50 15 46 113 ' 4B 356 27 100 18 890 6605 13591 4837
809 ,

16 Bacău 10 638 122 351 125 4230 95 6400 50 730 11 1868 47 513 58 763 61 225 30 285 37 643
19 930 6492 13 638 4998

35 930 51 500 55 16 17 117 53 422 35 510

17 Roman 22 351 135 389 111 3756 93 6200 51 850 37 1602 44 177 46 710 -19 180 28 260 32 552 30 801 62 613 60 5·1 58 178 63 500 .on' 620 29 1 450 5895 13 518 5501

18 Iaşi 13 685 135 389 127 1298 86 5610 69 1000 18 760 42 162 17 625 50 185 26 217 38 657 34 901 82 801 77 70 79 241 71 565 36 525 25 1200 5634 13 726 2157

19 Arad 59 941 121 357 131 4133 77 5150 59 870 29 1228 35 384 52 692 47 In 32 302 39 671 37 973 77 757 33 67 69 211 dl 190 50 735 22 1080 6551 12965 "1265

20 Lugoj 51 813 111 320 131 4133 56 3760 50 615 19 809 18 523 59 779 62 226 28 261 42 723 39 1039 89 866 88 80 83 256 " 66 610 .35 515 211020 5821 11934 3961

21 Banloc 56 893 123 3.54 138 1670 53 3580 53 770 30 1267 35 385 11 579 47 173 27 257 41 757 10 1055 68 669 6·1 58 61 187 5'1 160 28 110 20 950 6003 II 472 3320

22 Băileşti 68 1084 126 363 137 1636 61 1000 51 710 23 979 10 438 158 761 63 232 23 216 35 610 33 872 77 776 77 71 68 210 79 635 ·14 710 21 1030 6 171 12 109 3789

23 Tg. Jiu 55 877 111 320 115 3892 63 4200 59 870 11 597 ?" 251 38 503 13 157 37 346 48 825 56 1167 SS 866 83 75 77 238 71 590 46 670 22 1 060 6 119 11 783 3415

_J21 Oradea 71 1132 131 286 130 4400 89 5910 53 770 5 232 29 315 21 282 21 89 28 262 13 719 39 1026 63 624 M 53 7623'1 64 510 43 630 20 960 5 10 1 13 497 6218

25 Satu Mare 55 877 136 392 118 3993 103 6900 '11 650 12 1791 18 525 51 672 54 199 30 277 42 723 41 1081 84 832 77 71 71 220 65 522 11 600 19 958 6832 11153 5172

26 Turda 49 781 123 354 117 3959 621150 16 680 23 975 30 327 10 531 15 161 28 262 10 695 39 1030 72 707 69 63 63 191 59 473 39 570 18 850 5608 11 160 3101

27 Cluj 10 638 115 331 103 3486 81 5410 16 670 7 279 13 139 19 257 23 86 39 361 12 730 40 1057 63 623 61 56 60 186 63 505 41 610 23 1 100 4561 12023 5313

28 Sibiu 12 670 94 271 111 3756 66 4420 17 690 40 1727 18 520 59 785 63 230 32 295 13 731 39 1020 61 605 59 51 60 186 60 480 39 575 18 860 6506 11 378 272-1

29 Suceava. 27 430 107 308 107 3621 80 5100 18 700 29 1263 38 110 17 625 50 181 33 301 36 611 31 891 72 711 71 56 70 216 63 502 13 635 20 910 5621 12 198 1168

30 Tr. Severin 71 1132 121 319 11 1 1771 51 3110 69 1100 39 1118 12 129 24 313 27 100 24 228 31 593 31 822 61 606 64 59 56 173 53 425 30 112 22 1070 6067 11 004 2788

31 Podul
I1Qaie 13 685 132 380 111 4873 88 5900 58 810 2 773 41 118 52 690 55 20'1 23 219 35 605 32 838 62 615 57 54 58 180 50 100 31 160 19 930 1627 13772 6996

32 Grivifa 55 877 137 395 137 4636 88 5910 19 715 37 1602 35 383 51 671 55 203 22 207 32 548 29 759 63 624 58 53 55 170 50 100 37 610 19 920 (j 193 13 151 5 109

33 Timişoara 66 1052 122 351 136 1602 62 1150 60 880 512173 30 331 42 560 47 171 27 251 12 718 38 994 67 656 57 65 70 218 65 520 50 735 24 1 160 7154 12 137 2431

34 Sînnicolau

12 336 48 700 25 1200 7113 12092 3829

Mare 67 1068 132 380 131 1535 65 1350 55 810 31 1311 23 252 30 391 31 125 27 250 14 761 39 1036 67 659 64 58 61 188Media 1981 - 1985

1 Sinnicolau

10 3117 11910

Mare 41 650 69 200 115 3880 97 6500 45 660 11 170 17 184 24 310 21 90 22 105 23 100 79 500 29 280 31 30 32 98 28 216 15 215 180 6381

2 CăIăraşi 55 930 95 274 116 4000 99 6200 66 960 18 770 22 236 28 370 31 112 18 168 23 100 15 400 21 238 25 21 22 69 23 181 16 230 11 510 1307 11 768 5312

3 Alexandria 51 860 90 260 110 3700 106 7100 99 1100 10 430 16 170 21 280 25 91 17 158 32 550 37 970 25 250 26 21 72 66 25 195 15 121 8 100 3763 12365 6453

4 Constanta 29 165 85 216 119 1050 108 7210 70 1020 19 830 25 271 35 160 10 115 23 220 23 400 11 1150 25 216 25 23 25 77 25 196 11 212 9 410 1819 12786 5788
Ecuaţia de rcgrcsie

y = -2149-15,94 "1- 2,88 "2 + 33,84 xa + 67,14 X4 - 14,62 "5 - 42,95 x(I + 10,.91 "7 - 13,26 :"8 - 3,68 x D - 9.36 "10 + 17,29 x11- - 26,13 "12 + 9,87 X 13 - 0,91 xH - 3,10 XUi + 8.00 Xl(1 - 14,72 "17 + 48,.41 XI8

R = 0,88 F = 11,31

S = 700

Tabelul 2
Gradul de favorabilitate al factorilor agrometeorol '. . t productia de s h lJ~~~:);":~;~iL\OglCl care au e ,crmma , arg Za arat in anuc Td ~lOec Du t d D,f,," d, :::§t ~J a e saturaţie DefIcit de saturnJle in stratul 51-100 cmjm3/hfl/cc JUd 5tr:lt 21-50 em!

liitftinj'C E,T,B.

Ne. s r UClrc aer
020 eml c Rfd strat 51-100 clll

Staţia

Im3/ha/cC

ttt.
R~-15.941 R ~ 2.88/ R~+33,84 R~+67.14 R~-14.62 R~-42.951R-+IO.91 \ R~_f3.26IR ~ - 3.:;;-- I - -2643 R-~+6"1 R I 31r8 col R I \'-V<odUoI li14,72 R = 48,41 - +

-..::: - 9.36 R= +17,29 R-, " =-0,91 R = - ,~

X, };2 J[~ X, x,
Xn :1:7 XA x~ 10;10 XII ' ,_, ___ 'Xt~ XL' Xl4. Xl~ ~ x," :'(17 X"

1 Alexandria 48 765 127 366 138 4670 105 7035 56 820 20 855 30 328 41 510 45 165 21
751 58 571 117 ' 53 425 31 436 24 1 176 5029 14 753 7575

114 32 545 29 57 52 51
}60

2 Calafat 56 893 128 369 135 1568 19 3280 58 555 11 455 30 328 15 598 51 186 23 219 862 73 717 177 %7 42 (i15 24 1200 4989 11 176 1038
36 616 33 67 61 57

3 CăIăraşi 18 765 131 377 11 %36 916100 62 910 % 1963 51 589 65 867 70 257 22 203 57 562 152 ',16 368 25 363 19 900 6690 13729 1889
33 574 30 780 53 ":lS 49

1 Caracal 58 925 125 360 139 4704 72 1850 18 700 20 850 33 363 19 643 54 197 22 206 70 691 68 62 58 180 ,53 165 J3 380 19 910 5291 12591 5 151
33 578 30 738

1
59

5 Craiova 67 1068 125 360 138 4670 41 2740 32 160 4 185 18 195 28 365 31 116 22 201
682 19 4SJ 56 51 48 115 167 25 360 211020 .3 992 10 087 6095

30 512 26
6 Bucureşti 52 829 131 377 136 4602 95 6400 19 720 13 558 ?' 250 35 461 .38 141 21 192

5~ 413 415 19 9·10 1677 13 702 7877

_J

30 524 28 715 58 573 59 53 59 182 28

7 FUlldulea 57 909 138 397 1111771 101 6700 65 956 27 1155 38 417 52 691 58 213 21 200 36 69 682 65 59 113 ;11 351 33 185 22 1 021 6084 11559 8175
314 33 875 16

8 Bîr1ad 39 622 135 389 139 1701 95 6100 63 920 29 1258 39 122 52 683 57 211 21 192 «
900 5 605 13 869 6 115

30 522 27 719 56 551 51 49 53 165 'dG 370 21 396 19

9 Brăila 17 719 157 452 133 1501 84 5600 66 990 18 2079 51 591 63 834 66 242 22 206 35 598 50 197 18 41 46 ~ 112 "fdp 322 27 100 19 910 6972 13 051 3 930
31 825

10 Constanţa 39 622 133 383 111 1772 108 7300 52 756 47 2006 56 610 938 22 - >;

320 6392 11965 6163

71 56 206 209 33 578 51 531 19 15 19 150 '11 352 19 280 17
30 798

o':)

11 Tulcea 11 701 139 100 137 1636 95 6350 .51 800 11 1757 50 542 59 736 6'1 237 23 212 39 669 55 5'17 52 48 50 155 45 360 25 266 18 850 6275 13951 5530
35 922

12 H.îrşQva 12 670 134. 386 134 1535 86 5800 19 715 66 2852 67 735 75 1000 77 285 30 281 ';J
22 1050 7567 13 387 3671

34 593 32 835 39 382 32 33 35 107
,~~~

2n 28 105

13 Corugea 29 162 150 132 129 1365 83 5550 17 690 492122 57 618 66 871 67 248 22 210 35 610 33 875 44 433 11 37 10 121·: 310 22 320 17 830 6 391 12 717 1 177

H Mărculeşti 12 670 128 372 113 1839 92 6200 53 765 26 1117 39 123 50 661 5·1 199 22 203 .16 I
505 515 502 490 5677 15656 7830

619 33 872 68 669 66 60 68 210 :)6)1 37

15 Feteşti 41 701 128 369 1111771 88 5900 58 850 47 2002 52 570 63 837 67 216 22 204 34 583 31 53 521, 50 15 46 113 ' 4B 356 27 100 18 890 6605 13591 4837
809 ,

16 Bacău 10 638 122 351 125 4230 95 6400 50 730 11 1868 47 513 58 763 61 225 30 285 37 643
19 930 6492 13 638 4998

35 930 51 500 55 16 17 117 53 422 35 510

17 Roman 22 351 135 389 111 3756 93 6200 51 850 37 1602 44 177 46 710 -19 180 28 260 32 552 30 801 62 613 60 5·1 58 178 63 500 .on' 620 29 1 450 5895 13 518 5501

18 Iaşi 13 685 135 389 127 1298 86 5610 69 1000 18 760 42 162 17 625 50 185 26 217 38 657 34 901 82 801 77 70 79 241 71 565 36 525 25 1200 5634 13 726 2157

19 Arad 59 941 121 357 131 4133 77 5150 59 870 29 1228 35 384 52 692 47 In 32 302 39 671 37 973 77 757 33 67 69 211 dl 190 50 735 22 1080 6551 12965 "1265

20 Lugoj 51 813 111 320 131 4133 56 3760 50 615 19 809 18 523 59 779 62 226 28 261 42 723 39 1039 89 866 88 80 83 256 " 66 610 .35 515 211020 5821 11934 3961

21 Banloc 56 893 123 3.54 138 1670 53 3580 53 770 30 1267 35 385 11 579 47 173 27 257 41 757 10 1055 68 669 6·1 58 61 187 5'1 160 28 110 20 950 6003 II 472 3320

22 Băileşti 68 1084 126 363 137 1636 61 1000 51 710 23 979 10 438 158 761 63 232 23 216 ]5 610 33 872 77 776 77 71 68 210 79 635 ·14 710 21 1030 6 171 12 109 3789

23 Tg. Jiu 55 877 111 320 115 3892 63 4200 59 870 11 597 ?" 251 38 503 13 157 37 346 48 825 56 1167 SS 866 83 75 77 238 71 590 46 670 22 1 060 6 119 11 783 3415

_J21 Oradea 71 1132 131 286 130 4400 89 5910 53 770 5 232 29 315 21 282 21 89 28 262 13 719 39 1026 63 624 M 53 7623'1 64 510 43 630 20 960 5 10 1 13 497 6218

25 Satu Mare 55 877 136 392 118 3993 103 6900 '11 650 12 1791 18 525 51 672 54 199 30 277 42 723 41 1081 84 832 77 71 71 220 65 522 11 600 19 958 6832 11153 5172

26 Turda 49 781 123 354 117 3959 621150 16 680 23 975 30 327 10 531 15 161 28 262 10 695 39 1030 72 707 69 63 63 191 59 473 39 570 18 850 5608 11 160 3101

27 Cluj 10 638 115 331 103 3486 81 5410 16 670 7 279 13 139 19 257 23 86 39 361 12 730 40 1057 63 623 61 56 60 186 63 505 41 610 23 1 100 4561 12023 5313

28 Sibiu 12 670 94 271 111 3756 66 4420 17 690 40 1727 18 520 59 785 63 230 32 295 13 731 39 1020 61 605 59 51 60 186 60 480 39 575 18 860 6506 11 378 272-1

29 Suceava. 27 430 107 308 107 3621 80 5100 18 700 29 1263 38 110 17 625 50 181 33 301 36 611 31 891 72 711 71 56 70 216 63 502 13 635 20 910 5621 12 198 1168

30 Tr. Severin 71 1132 121 319 11 1 1771 51 3110 69 1100 39 1118 12 129 24 313 27 100 24 228 31 593 31 822 61 606 64 59 56 173 53 425 30 112 22 1070 6067 11 004 2788

31 Podul
I1Qaie 13 685 132 380 111 4873 88 5900 58 810 2 773 41 118 52 690 55 20'1 23 219 35 605 32 838 62 615 57 54 58 180 50 100 31 160 19 930 1627 13772 6996

32 Grivifa 55 877 137 395 137 4636 88 5910 19 715 37 1602 35 383 51 671 55 203 22 207 32 548 29 759 63 624 58 53 55 170 50 100 37 610 19 920 (j 193 13 151 5 109

33 Timişoara 66 1052 122 351 136 1602 62 1150 60 880 512173 30 331 42 560 47 171 27 251 12 718 38 994 67 656 57 65 70 218 65 520 50 735 24 1 160 7154 12 137 2431

34 Sînnicolau

12 336 48 700 25 1200 7113 12092 3829

Mare 67 1068 132 380 131 1535 65 1350 55 810 31 1311 23 252 30 391 31 125 27 250 14 761 39 1036 67 659 64 58 61 188Media 1981 - 1985

1 Sinnicolau

10 3117 11910

Mare 41 650 69 200 115 3880 97 6500 45 660 11 170 17 184 24 310 21 90 22 105 23 100 79 500 29 280 31 30 32 98 28 216 15 215 180 6381

2 CăIăraşi 55 930 95 274 116 4000 99 6200 66 960 18 770 22 236 28 370 31 112 18 168 23 100 15 400 21 238 25 21 22 69 23 181 16 230 11 510 1307 11 768 5312

3 Alexandria 51 860 90 260 110 3700 106 7100 99 1100 10 430 16 170 21 280 25 91 17 158 32 550 37 970 25 250 26 21 72 66 25 195 15 121 8 100 3763 12365 6453

4 Constanta 29 165 85 216 119 1050 108 7210 70 1020 19 830 25 271 35 160 10 115 23 220 23 400 11 1150 25 216 25 23 25 77 25 196 11 212 9 410 1819 12786 5788
Ecuaţia de rcgrcsie

y = -2149-15,94 "1- 2,88 "2 + 33,84 xa + 67,14 X4 - 14,62 "5 - 42,95 x(I + 10,.91 "7 - 13,26 :"8 - 3,68 x D - 9.36 "10 + 17,29 x11- - 26,13 "12 + 9,87 X 13 - 0,91 xH - 3,10 XUi + 8.00 Xl(1 - 14,72 "17 + 48,.41 XI8

R = 0,88 F = 11,31

S = 700

Tabelul 2
Gradul de favorabilitate al factorilor agrometeorol '. . t productia de s h lJ~~~:);":~;~iL\OglCl care au e ,crmma , arg Za arat in anuc Td ~lOec Du t d D,f,," de :::§t ~J a e saturaţie DefIcit de saturnJle in stratul 51-100 cmjm3/hfl/cc JUd 5tr:lt 21-50 em!

liitftinj'C E,T,B.

Ne. s r UClrc aer
020 eml c Rfd strat 51-100 clll

Staţia

Im3/ha/cC

ttt.
R~-15.941 R ~ 2.88/ R~+33,84 R~+67.14 R~-14.62 R~-42.951R-+IO.91 \ R~_f3.26IR ~ - 3.:;;-- I - -2643 R-~+6"1 R I 31r8 col R I \'-V<odUoI li14,72 R = 48,41 - +

-..::: - 9.36 R= +17,29 R-, " =-0,91 R = - ,~

X, };2 J[~ X, x,
Xn :1:7 XA x~ 10;10 XII ' ,_, ___ 'Xt~ XL' Xl4. Xl~ ~ x," :'(17 X"

1 Alexandria 48 765 127 366 138 4670 105 7035 56 820 20 855 30 328 41 510 45 165 21
751 58 571 117 ' 53 425 31 436 24 1 176 5029 14 753 7575

114 32 545 29 57 52 51
}60

2 Calafat 56 893 128 369 135 1568 19 3280 58 555 11 455 30 328 15 598 51 186 23 219 862 73 717 177 %7 42 (i15 24 1200 4989 11 176 1038
36 616 33 67 61 57

3 CăIăraşi 18 765 131 377 11 %36 916100 62 910 % 1963 51 589 65 867 70 257 22 203 57 562 152 ',16 368 25 363 19 900 6690 13729 1889
33 574 30 780 53 ":lS 49

1 Caracal 58 925 125 360 139 4704 72 1850 18 700 20 850 33 363 19 643 54 197 22 206 70 691 68 62 58 180 ,53 165 J3 380 19 910 5291 12591 5 151
33 578 30 738

1
59

5 Craiova 67 1068 125 360 138 4670 41 2740 32 160 4 185 18 195 28 365 31 116 22 201
682 19 4SJ 56 51 48 115 167 25 360 211020 .3 992 10 087 6095

30 512 26
6 Bucureşti 52 829 131 377 136 4602 95 6400 19 720 13 558 ?' 250 35 461 .38 141 21 192

5~ 413 415 19 9·10 1677 13 702 7877

_J

30 524 28 715 58 573 59 53 59 182 28

7 FUlldulea 57 909 138 397 1111771 101 6700 65 956 27 1155 38 417 52 691 58 213 21 200 36 69 682 65 59 113 ;11 351 33 185 22 1 021 6084 11559 8175
314 33 875 16

8 Bîr1ad 39 622 135 389 139 1701 95 6100 63 920 29 1258 39 122 52 683 57 211 21 192 «
900 5 605 13 869 6 115

30 522 27 719 56 551 51 49 53 165 'dG 370 21 396 19

9 Brăila 17 719 157 452 133 1501 84 5600 66 990 18 2079 51 591 63 834 66 242 22 206 35 598 50 197 18 41 46 ~ 112 "fdO 322 27 100 19 910 6972 13 051 3 930
31 825

10 Constanţa 39 622 133 383 111 1772 108 7300 52 756 47 2006 56 610 938 22 - >;

320 6392 11965 6163

71 56 206 209 33 578 51 531 19 15 19 150 '11 352 19 280 17
30 798

o':)

11 Tulcea 11 701 139 100 137 1636 95 6350 .51 800 11 1757 50 542 59 736 6'1 237 23 212 39 669 55 5'17 52 48 50 155 45 360 25 266 18 850 6275 13951 5530
35 922

12 H.îrşQva 12 670 134. 386 134 1535 86 5800 19 715 66 2852 67 735 75 1000 77 285 30 281 ';J
22 1050 7567 13 387 3671

34 593 32 835 39 382 32 33 35 107
,~~~

2n 28 105

13 Corugea 29 162 150 132 129 1365 83 5550 17 690 492122 57 618 66 871 67 248 22 210 35 610 33 875 44 433 11 37 10 121·: 310 22 320 17 830 6 391 12 717 1 177

H Mărculeşti 12 670 128 372 113 1839 92 6200 53 765 26 1117 39 123 50 661 5·1 199 22 203 .16 I
505 515 502 490 5677 15656 7830

619 33 872 68 669 66 60 68 210 :)6)1 37

15 Feteşti 41 701 128 369 1111771 88 5900 58 850 47 2002 52 570 63 837 67 216 22 204 34 583 31 53 521, 50 15 46 113 ' 4B 356 27 100 18 890 6605 13591 4837
809 ,

16 Bacău 10 638 122 351 125 4230 95 6400 50 730 11 1868 47 513 58 763 61 225 30 285 37 643
19 930 6492 13 638 4998

35 930 51 500 55 16 17 117 53 422 35 510

17 Roman 22 351 135 389 111 3756 93 6200 51 850 37 1602 44 177 46 710 -19 180 28 260 32 552 30 801 62 613 60 5·1 58 178 63 500 .on' 620 29 1 450 5895 13 518 5501

18 Iaşi 13 685 135 389 127 1298 86 5610 69 1000 18 760 42 162 17 625 50 185 26 217 38 657 34 901 82 801 77 70 79 241 71 565 36 525 25 1200 5634 13 726 2157

19 Arad 59 941 121 357 131 4133 77 5150 59 870 29 1228 35 384 52 692 47 In 32 302 39 671 37 973 77 757 33 67 69 211 dl 190 50 735 22 1080 6551 12965 "1265

20 Lugoj 51 813 111 320 131 4133 56 3760 50 615 19 809 18 523 59 779 62 226 28 261 42 723 39 1039 89 866 88 80 83 256 " 66 610 .35 515 211020 5821 11934 3961

21 Banloc 56 893 123 3.54 138 1670 53 3580 53 770 30 1267 35 385 11 579 47 173 27 257 41 757 10 1055 68 669 6·1 58 61 187 5'1 160 28 110 20 950 6003 II 472 3320

22 Băileşti 68 1084 126 363 137 1636 61 1000 51 710 23 979 10 438 158 761 63 232 23 216 35 610 33 872 77 776 77 71 68 210 79 635 ·14 710 21 1030 6 171 12 109 3789

23 Tg. Jiu 55 877 111 320 115 3892 63 4200 59 870 11 597 ?" 251 38 503 13 157 37 346 48 825 56 1167 SS 866 83 75 77 238 71 590 46 670 22 1 060 6 119 11 783 3415

_J21 Oradea 71 1132 131 286 130 4400 89 5910 53 770 5 232 29 315 21 282 21 89 28 262 13 719 39 1026 63 624 M 53 7623'1 64 510 43 630 20 960 5 10 1 13 497 6218

25 Satu Mare 55 877 136 392 118 3993 103 6900 '11 650 12 1791 18 525 51 672 54 199 30 277 42 723 41 1081 84 832 77 71 71 220 65 522 11 600 19 958 6832 11153 5172

26 Turda 49 781 123 354 117 3959 621150 16 680 23 975 30 327 10 531 15 161 28 262 10 695 39 1030 72 707 69 63 63 191 59 473 39 570 18 850 5608 11 160 3101

27 Cluj 10 638 115 331 103 3486 81 5410 16 670 7 279 13 139 19 257 23 86 39 361 12 730 40 1057 63 623 61 56 60 186 63 505 41 610 23 1 100 4561 12023 5313

28 Sibiu 12 670 94 271 111 3756 66 4420 17 690 40 1727 18 520 59 785 63 230 32 295 13 731 39 1020 61 605 59 51 60 186 60 480 39 575 18 860 6506 11 378 272-1

29 Suceava. 27 430 107 308 107 3621 80 5100 18 700 29 1263 38 110 17 625 50 181 33 301 36 611 31 891 72 711 71 56 70 216 63 502 13 635 20 910 5621 12 198 1168

30 Tr. Severin 71 1132 121 319 11 1 1771 51 3110 69 1100 39 1118 12 129 24 313 27 100 24 228 31 593 31 822 61 606 64 59 56 173 53 425 30 112 22 1070 6067 11 004 2788

31 Podul
I1Qaie 13 685 132 380 111 4873 88 5900 58 810 2 773 41 118 52 690 55 20'1 23 219 35 605 32 838 62 615 57 54 58 180 50 100 31 160 19 930 1627 13772 6996

32 Grivifa 55 877 137 395 137 4636 88 5910 19 715 37 1602 35 383 51 671 55 203 22 207 32 548 29 759 63 624 58 53 55 170 50 100 37 610 19 920 (j 193 13 151 5 109

33 Timişoara 66 1052 122 351 136 1602 62 1150 60 880 512173 30 331 42 560 47 171 27 251 12 718 38 994 67 656 57 65 70 218 65 520 50 735 24 1 160 7154 12 137 2431

34 Sînnicolau

12 336 48 700 25 1200 7113 12092 3829

Mare 67 1068 132 380 131 1535 65 1350 55 810 31 1311 23 252 30 391 31 125 27 250 14 761 39 1036 67 659 64 58 61 188Media 1981 - 1985

1 Sinnicolau

10 3117 11910

Mare 41 650 69 200 115 3880 97 6500 45 660 11 170 17 184 24 310 21 90 22 105 23 100 79 500 29 280 31 30 32 98 28 216 15 215 180 6381

2 CăIăraşi 55 930 95 274 116 4000 99 6200 66 960 18 770 22 236 28 370 31 112 18 168 23 100 15 400 21 238 25 21 22 69 23 181 16 230 11 510 1307 11 768 5312

3 Alexandria 51 860 90 260 110 3700 106 7100 99 1100 10 430 16 170 21 280 25 91 17 158 32 550 37 970 25 250 26 21 72 66 25 195 15 121 8 100 3763 12365 6453

4 Constanta 29 165 85 216 119 1050 108 7210 70 1020 19 830 25 271 35 160 10 115 23 220 23 400 11 1150 25 216 25 23 25 77 25 196 11 212 9 410 1819 12786 5788
Ecuaţia de rcgrcsie

y = -2149-15,94 "1- 2,88 "2 + 33,84 xa + 67,14 X4 - 14,62 "5 - 42,95 x(I + 10,.91 "7 - 13,26 :"8 - 3,68 x D - 9.36 "10 + 17,29 x11- - 26,13 "12 + 9,87 X 13 - 0,91 xH - 3,10 XUi + 8.00 Xl(1 - 14,72 "17 + 48,.41 XI8

R = 0,88 F = 11,31

S = 700



Tabelul 1

parţială ai factorilor agrometeorologici cu producţia finală la cultura sorgului zaharat, in perioada 1981-1985

N"I Septembrio",. Variabile Iunie Iulie August

1 :E.T ~ Iaoe 0,33 0,46 X 2 0,23 0,35 X a

2 ~.T ~ 3°C

3 Prccip./m:J/lw.joe 0,21 0,26 0,22 0,22 0,27

1 D~rata de strălucire 0.32 X~

5 Deficit saturaţie·acr 0,31 0,29 0,27 0,30 0,32 0,36 X s 0,23 0,32

6 Deficit sol
0-2.0 em/ma/ha 0,11 0,23 0,33

7 Deficit sol
21-50 em/m:J/ha

3 Deficit sol -
51-100 cm/ma/ha 0,13 0,50 0,15 0,13 0,13 0,15 O,4IXn 0,10 0,13 X, 0,31 0,28 0,31 X, 0,36 X~ 0,28

9 Deficit sol
10 1- 150 croIm:!Iha 0,23

10 R.f.d. 0-20
em/m3/ha ac 0,30 X 111 O,2~ 0,12 0,32 0,22 0,22

11 R.l.d.
2t:-50 cm/m'J/ha °C 0,13 0',35 X u 0,48 X t2 0,35 0,42 0,32 0,23

12 R.f.d.
51-100 cm/m3/ha '?C 0,12 O,3Ş 0,17 0,54 XI::l _0,53 X 14 0,49 X 15 0,46 X tn 0,33 Q,4ZX11 0,31 0,24 0,21

13 R.f.d. 101-150
emJm:J/ha °C 0,22 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21

11 Td. Maximum 0,38 0,22 0,29 0,38 0,25 0,22

15 Td. :l\'1inimum 0,25 0,21 0,10 0,13 0,32 0,30 0,26 0,35 0,42

16 Atpplitudinea
E.T.P.-E.T.R. 0,29 0,30 0,26 0,22 0,21 0,25 0,26 0,21 0,26

17 E.T.R. 0,10 0,25 0,29 0,21 0,22 0,54X18 0,28 0,27

18 Nr. de zile cu ploaie 0,23 0,20 0,26 0,28 0,21 0,23 0,15 0,20 0,45

19 T.d. " lOoC 0,25 0,13 0,57 0,18 0,10 0,18 0,22 0,11 0,35 0,27 0,20

20 Amplitudinea
T.max - T. min. 0,33 0,33

Exe~llţilţ y = - 2149,0 --- 15~94 Xl '7 ~,8~ X. + 33!84 X3 + 67,14 X~ - 14,62 X~ - 42,95 Xs + 10,91 Xr -13,26 X, --- 3,68 X g - 9,36 X10 + 17,29 ~11

de regrofie. - 26,43 Xu + 9,87 Xu --- O,~l Xu - 3,10 Xl~ + 8,00 XII - 14,72 Xl! + 48,41 X"

R = 0,88 S "" 700 F "" Il,S4
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Tabelul 1

5eptembrio

~rgUIUi zaharat, in pe1"ioada 1981-1985

I - 0,35 X:J - - - -

I
- - - - - -
- 0,22 0,22 - - 0,27

i - - - - - -

I
- 0,36 X s 0,28 - - 0,32

- 0,23 0,33 - - -I

j - - - - - -

I
0,43 X, 0,31 0,28 0,34 X A 0,36 X g 0,28

- - 0,23 -i - -

I
0,22 0,22I - - - -

~
- - - - 0,23 -

0,31 0,24 - - - 0,21'1

1
! - - 0,20 0,20 0,21 0,21

I - - - - - -
- 0,35 0,42 - - -

I
I - - - - 0,21 0,26

I - O,54:XtR 0,28 - - 0,27

I
- 0,45 0,20 - - 0,45

0,22 0,44 0,35 0,27 - 0,20

- - - - -
,
iXtO + 17.29 Xll

I
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2= 150-175
3 = 175-200
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Fig. 2 - P_-ecipitaţii Însumate in perioada de vegetaţie 11 mai - 30 septembrie ~ 1986

Fig. 3 "-o- Sume de precipitaţii (nnn) aprilie-octombrie (valori medii multianuale)
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Tabdul 3

Caracterîsticile zonelor in intervalul IV~X ('ralori multiannale)
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< 1 000
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IJI

; I_ZOl\~

400-450

1000_ t 200

Z o [l {J

350-400

1 I II I

t-1O.1'{ U-20.TY

15-40 41-50 51-60 61~80

20-60 1O~20 5-10 5

8-16.V 17-2{LV 21---',25.Y după 25.Y

t"400-1 750 11200- 1400

6000-7000 5000-6000 4000-5000 J 000-4 000

Pi'hnă'.'ura

(în sol)

Caructerislid

Producţii

Precerea temperaturii
prin limita de lO"C

Precipitaţii

Pentru stabilirea zonelor defavorabilitate Ia nivelul intregii Fui
s-au înmulţit din noucoeficicnţiideregresieai ccuaţiei cu valorile medii
decadale ale parametrilor climatici,la cele 34 staţii djn ţară.

Din tabelul 3 şi figura 4 [ezulU" 4 zone de. favorabili tate (valori
medii multianuale):

ZonaT,cuprîndcîntreaga Cîmpi~Ronlână, CinlpiaBanatultLi Şl cea
a CrişuriloL

Zouaa II~as~···întUncşte.înGcaulai·IIlarc·· parte a Moldovei, centrul
Transilvaniei şi Cîmpia dinll()rd-vestulţării. '

Zonele III-aşia IV-a sînt mai puţin semnificative pentru aceastrl
cultură. '

în stabilireagraduluîde 'favorabilitateau mai intrat in calcul ŞI
alţi parametri înval?ri:~ediil~ultial111aleşiallunle:

- sume de tCDlpef(lttlri efective mai nlari ca IDoe;
~ precipitaţiile inn'gistrate la staţiile şi posturile pluviom etrÎce

amplasate in cele 4 zone;
producţiile medii obţinute ;
trecerea prin pragul de lO'C - primăvara in sol;

~. toamna în aer;
numărul zilelor cu temperaturi luinime luai mici de IDoe;
epoca optimrl de semănat.

în perspectivă, ne-am propus folosirea modelului matematÎc la core
laţii de mai mare fineţe, ca de exemplu, să eorelăm procentul de zahăr ob-'

Numărul zilelor cu tempcraturi l11i~

nimede lO"C

Epoca optim~i de semănat

L: Temperaturi ma:x:irne pc,~tc 32°
V-IX

TOalllJ1il

______~--"-'{~i,--,__aer)__!1_2_1X_"_-__1._.:;'\._"1_I_lG-,-X~---20-.X-"-\-_1_'X:.."_-__1,,,'iX,,"_\_11_._X_-__15:...__X:.

1:: Temperaturî dectbc :::::..W"C
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ţinut In tulpina de sorg zaharat cu temperaturile si durata de strălucire
a soarelui, plecînd de la diverse praguri biologice, 10' valori zilnice şi chiar
orare, pentru a prinde momentele cheie cînd aceşti factori cIimatici influen
ţează cel mai puternic asupra plantei.

FAVORABILITY ZONES FOR SWEET SORGHUM CROPS IN THE S.R. ROMANIA OF

S-ummary

Thepapcr cOllcerning the fa'/oralJility ,;oncs for swcct sorghum in Romania hasaprac
tical and scicntiJic importance:. T11is paper aJlswers ta the actual require:s, harvcst prognosis
by mathematical simulation and yield intcrprctation in functio!1 of vcgetative faetors, and
some measures that can diminish tbe actioJl of unfo.'/orable conditions. It is emphasizes the
necessity to llse tlle climatie conditions froIll our enuntr)', bcing an actual problem far perfor
millg the new agrarian re'mlntiOIl_

CONCLUZII

Realizarea modelului de calcul automat al elementelor fitoclimatului
ne aj~tă să putem controla rapid şi in orice moment al ciclului biologic,
care dm factori influenţeazr,viitoarea producţie in mod pozitiv sau negativ,
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Ecuaţia deregresic obţinută ne va ajuta ca printr-un simplu calcul
să stabilim gradul de f<tvorabilitate al condiţiilor de vegetaţie pentru fie
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Au13berdcm informiert dieArbcit clic Spczialistcn iibcrdic Nnbvcnchgkcit dcrmtixi~lil>
1en "'~cf\vcrtung der klimatischen Bedingungcl1 unscrcs I...'lnc1cs, cine schr al;.:tllcl1c Frage dcr
Healisicrung ciner ncuen Agrarrcvolution.

I3.T!ArOIlPI1ilTl-{bIE 30HbI Ji.T!il BbIPAI.IJ:I1BAIII1il CAXAPHOrO capro B c.P.P.

HCCJJCOn<1l!He ,,!3.'raronpmrrHhlC 30HLt 1\J151 iJblpmJ.J;uB<lHllll caxapllorocopra r; CPP" npcl\c
TaUJ::1eT coCoii l.a]C c npaKTHllecIwii, TaK li C l-1aYlIHoii TOIIJW 3peEliH Illrrepcc (O:U-..WOfO 3IIaliC

HHH. I3.rlaro;ţapH cBacillY cO:ţCp)Ki.lHl-IlO B pacoT(:' yl·;a3allhI BbmOJlJlClilU1 Tpe(oB;ulHit CO.T1bmoii
<lKTyJJlE:>1l0CTU. RaI,; nponi03 ypOm<lH nocpc;r:t;CTDO:l1 MaTCMaTH!ICCIW!I. cUMyJlftUlm Il IlliTcpnpe
TatllUI npO)l;yK1lJ;J! B ,3anIICH!;fOCTHOT LereTaI..\UOJillbIX q,al\10pol!, <l T<lKilm JJ npOECi~c::ne !I1ep
HO YMeHblllelHllo,u.ei'lcmlUl l)e6.I'JaronpllflTllblX yCJlOnllil.

PaCOTa TaJOKC 031J[lI{D:<1J)5leT cneuua,iJHCTOB C HeOaXO;J;JIMOCThIO lIl<lKCml<lJli,l-lOfO YCllOe!llUI

ICJIiIM<lTlPICCl\IIX PCCYPCO!1. H<lmcii CTaplIb1, Donpoc ca:.lOii Co.'JtJll10ii <!li:Ty<J.'1!:>llocTlr npll oCYIU.eCTE
JIeHHII HOBOi'! nrpaplloii pCBOJIIOU,lllI.

FLUX SI LINIE TEHNOLOGICĂ PENTRU VALOIUFICAREA
, SUPERIOARĂ A nCOAREI

P. ŞTEFĂNESCU", GH. CLOTAN*,M. TAUS**, YL.ILIE*

În luc~area "Flux şi linie tehnologică. pentru .valorificarea
superioară a cicoarci" un colecth de cerccNitori şi proiectanţi

au realizat fluxul şi ltnia·tehnologică la nivel de·.model experi
mental, de prehlcrare a seminţelor de cicoareprăjită şi transfor.
marea acestora înprodu5c solubile.

Noua tehnologic sen~a1izeazăcu conSllUl redus de energic.
Produsul principal rezultat este lin concentrat natural solubil
(lichid sau pulbere) destinat băuturilor răcoritoare sau calde,
iar ca produse secuudare re7,Ultil conccntrate gluco-proteicc fura
jere, arome nscmăuiitQare cafelci şi altele.

Dîndu-se curs indicaţiilor conducerii superioare de partid ca cerce
să rezolve cu prioritate problemele legate de solicitările

privind asigurarea valorificflrii superioare a unor noi resurse
prime şi luaterialc şi reducerea consumurilor energetice, un co
de cercetători şi proiectanţi a realizat fluxulşi linia tehnologică

unui·.mode1 experimental de laborator, care .prelucrează .eicoarea
in produse solubile. Noua tehnologie, care Se

măsură exhausticr~ şi cu. consum energetic redus,
un concentrat· natural solubil (lichid şi pulbere)

sau calde, .iar ca produse secundare ;COi1;

arome destinate a constitui snbstitute1e

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR

Folosirea cicoarei este cunoscută În multe_ reţete culinare şi s,,:,apfopns
[Il spre a fi utilizată drept inlocuitor de cafea. Astăzi, in lume,

concentratul solubil de rieoare Într-o scr~e de produse care În-
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S-a inchegat astfel un flux tehnologic care a stat la baza proiectului
inginerie tehnologid privind obţinerea unui concentrat natural din

ci(:oaTe, băuturilor ră,oritoare (fig. 1) şi a proiectelor de execuţie

liniei tehnologice model experimental de laborator, care să

c,~i~:~f~~a{ prelucreze adecvat substanţa uscată din cicoarea prăjită în
F şi să valorifice integral subprodusele rezultate.

cum se observă in schema tehnologică (fig. 1), cicoarea prăjită 
produsul finit al Secţiei de prelucrare a cicoarei .din Braşov ~ sub

de praf sau cu granulaţie între 3 şi 5 lnm este cîntărită şisupusrt unei
F"'d'dUUC îJzmuieri în apă tratată, den1incraliiată sau condensată, depre~

caldă, timp de 15~30 minute, tnmuierea are rolul de a face ca apa
dtrllnrlii în spaţiile care au rămas goale după prăjire din interiorul par

Prin hidratare se obţine O reducere· a timpplui de extracţie cu
conSE,ciJnţe pozitive asupra calităţii şi raudamentului. Tnmuierea are loc in

cu capacitatea unei şarje.

După inmuiere, amestecul este tras prin vidare sau impins prin pom
in vasul de extracţie. Extracţia se realizeaz{l prin fierbere la presiunea

sau la presiunin1ai scăzute. Alegerea manierei de extracţie se
beneficiar În funcţie de scopul urmărit şi de potenţialul ener

sub vid se face mai repede şi deci consumul de energie şi

cresc, dar randamentul de extracţie şi calităţile gustative
mai scăzute. Timpul de extracţie al unei şarje de 501 amestec este de
30 minute (În funcţie de temperatura de decocţie). Pentru această ope

s-a proiectat şi realizat un recipient etanş cu schimbător de căldură

inel toroidal triplu. Recipientul este racordat la o instalaţie de rea
a vidului, ceea ce asigură o economie de energie termică de 18-23%.

Studiile preliluinare au încercat Srt stabileastrl, special pentru cicoare
-şi mai apoi pentru alte materii prime, condiţiile tehnicc în cazul fiecărei

operaţii din fluxul tehnologic prestabilit - În funcţie de experienţa acu
mulată in alte raIuuri. Au fost experimenta te div-erscreginTuri de extracţie,

concentrare, atomizare, filtrare --decantare, precllffi şi diferite combina
ţii de materii priIne.

Din aceste cercetări al1fost trase eOllcluziile necesare nu UUIuai în
privinţa regimului optin1 delucru, cişirefcritoarela alte aspecte ce s-au ivit
pc parcurs. Au fost, în acest mod, clarificate o serie de problelue care nc'-au
condus originale cel puţin··în·.llnnătoarelccazuri: 1 - reducerea

.~~r;t~;~f"el~t~ aluar frtTă îndeprtrtarea compuşilor amari care au un
im11ortant; 2 - .·reactivareasubstanţelor anlare·· dupăingerarea

, - îndulcirea extractuluiprintransfonnarea inulinei din cieoare
fructoză; 4 ---, elinliI1area oricăr?r adaos~ri de conservu:uţi .. sintetici prin

1111nClrco în vaAoarc' şi activarea conservanţilor naturali din dcoare; 5 -'- asi
în condiţii ecol101nicc dcosebitde avantajoase, asterilizăriiprodu~

finite; 6 - Îmbutelicrea fără instalaţii speciale, cu consumuri ener
extrem de reduse, cu prodllctivitateridicaUl şi pierderi mici prin

Ne-am propus ca, Într-o primă etapă, să stabilim condiţiile de lucru
şimijloaceleteh'niceceleluai economice sub aspectul costurilor şi energiei
priflcaresăextragem substanţa uscat[t~din ricoarea prrljită- ca produs
principal-)isăo prel~crăm astfel indt să punem În valoare calitr,ţile

gllstative~cunoscuteca. fiind apropiate de c~le .. ale cafelei naturale,. tera
l'eutice (coleretice,colagoge,diuretic~etc.) şi nutritiv ~ energizantd (asi
gurate de compoziţia chin1Îdl cu pondere gluco-proteică).

Fluxul tehnologic trebuie astfel rezolvat incit, În afara conditiilor
arătate anterior (randamente ridicate, consumllri energetice reduse, co'sturi
scăzute), valorificar~a să fie realizată integral şi nepoluant. Modelul experi
mental al liniei tehnologice se constituie totodată ca o viitoare tehnolo
gic exhaustivă, care integrează cicoarei unele subproduse rezultate din in
dustrializarea sfec1eidc,zahăr sa? alte resurse slab valorificate în prezent.

între· condiţiile ce se impuneau noii tehnologii ... erau şi acel~ade rea
lizare cu mijloace tehnice cunoscute şi produse în ţară (lltilajele- tehnolo
gice trebuie să poată fi utilizate atît independent, cît si incadntl unor fhl-
xuri uşor de modificat la schimbarea ealit"ţii sau natu~ii.mateiiilor prime).

locuiesc cafeaua naturală [4, 5, 8, 9J sau ca adjuvant pentru cafeaua so
lubilă decofeiuizată [2, 3, 6, 7, IOJ. Este, de asemenea, folosită pe scară

largă cu adaos de lapte sau alte produse [11] in alimentaţia normală sau
dietetică. Cunoscîndu-i-se acţiunea coleretică, colagogă şi diuretică [12J,
laxativă[13,15J antitiaminică [14J, cicoarea este folosită, de asemenea,
În prepararea unor ceaiuri [12J sau produse farmaceutice [16J. Mai puţin

s-a cunoscut folosirea acesteia în unele reţete pentru băuturi răcoritoare,

datorită gustului ei amar, considerat incompatibil cu caracterul răcoritor

[17].
Sub aspect compoziţionalcieoarea a fost analizată pe~ltru a se putea

stabili eventualele calităţi sauposibilit"ţi de utilizare. O serie de studii
se ocupă de compoziţia chimică [18, 19, 20, 21, 22, 23J a plantei În stare
proaspătă, uscată, prăjită, întreagă sau a unor părţi de plantrt. Alte cer
cetări şi lucrări de specialitate au avut ca obiectiv stabilirea unor para
metri de lucru pentru prăj irea rădăcinilor de eicoare, precum şi modifi
cările organoleptice şi compoziţionale În timpul pr"j irii [24, 25, 26, 27,
28,29, 30].

Bibliografia legată de tehnica şi tehnologia privind obţinerea unor
extracte depla.nte, in general sau din cieoaIe, in special sub formă lichidă,

pulverulentă total sau parţial solubile este nU111croasă şi la indenlîna
tuturor .nefiilld necesară enumerarea hlcr~irilor.-
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Instalaţiade vid.~ care, serveşte şi concentratoarele .~'. secoll1pune
dintr-o pompă. tip VI~-2 cu inel de ap" şi turn de răcire şi condensator multi
tubular-Aceasta funcţionează discontinllu pentrl1,apennite separarea con~

densului ..,.-din care ,se extrag ulterior arOlnele- de la fiecare şarFl. S-a
realizat astfel din motive legate de controlul separat al producţiei.şi cali
Uţii aromcloL S-a prevăzut ins'l şi posibilitatea adaptării lni la funcţionarea

continuă.

_ Instalaţia de incălzire furnizează, prin schimbătoarele de căldnră din
recipienţiide extracţie şi concentrare, căldura necesară acestor operaţii.

Ea se COlnpune dintr-un bazin avînd capacitatea de 0,3 m 3 , încarc s-a in
trodusulei TT 55 (en punct de inflamabilitate ridicat pentru a. evita for
marea fumulni). în nici sint imersate rezistenţele electrice cu o putere insta"
lată de 32kW. Instalaţia este dotată cu pupitru de comandă, pentru scoate
rea si introducerea în circuit a uneia sau mai multor rezistente electrice si
un dispozitiv de termostatare la valori prestabilite intre 110 şi' 130'C. Agel~
tul deincălzireeste recirculat de către o electropompă cu debitul de40 l/min.
la presinnea de 2 bari. Recirenlarea agentului de indtlzire permite reali
zarea unei importante economii energetice, fapt confirnlat încă în tilnpul
probelor tehnologice parţiale de omologare cind consumul de energie elec
trid, a fost de 21,3 k\Vh/kg s.u. solubilă (cca 18 300 kcal/kg) revenind cca
1;9 kcal/kg apă evaporată (1315kc~I), valoare relativ apropiată de cifra
teoretică de 1,4 kWh/1 ap" evaporată (969 kcal).

Referitor la', extracţie, alnintinldl s-au întreprins cercetărisistematice
si ,calcule tehnice' pentru a se .'stabili ponderea. de influenţă"u'unor, factori
~snpra acestei operaţii. An fost astfel studiate influenţele materiei prime,
duratei de, extracţie, cantităţii,caliUtţii,şi granulaţieinlateriei,prinle,
presiunii, şi tenlperaturii de fierbere şi altor factori, asupra randa111entului,
concentraţiei, compoziţiei şi calităţii soluţiei extrase. Pe baza acest.or cer
cetăriaufostin~ocnite bilanţuri energetice şi de nlaterialece s-au doyedit
de un real ajutor in stabilirea regimurilor optimale şi realizarea proiectelor
tehnice.

Dccoctul, ,. împrclluă .cu za\~ul, se scurg din extractor într~ul1 dispo
de sitarc~transv~lzare-pompare Uloutat pe un şasiu lp-obil care, după

separalrea soluţiei de zaţ pOlupează extractul la filtrare. In acest scop s~a

lmfiltru pres" pentru siropuri tip EP-117 produs de Tehnofrig
"'~.~~.~~ căruia i s-a redus suprafaţa activă şi iS~8umontat unele

el,'mente filtrante 2.clecvate. S-a obţinut un utilaj cu capacitate de filtrare
de 800 l/h la presiunea maxim~ de 4 daN/cm2 • Pentru filtrare se folosesc
pl~lcifîltrantecClulozice de porozitate nlecliefabricate la Combinatul de
Cellllozăşi Hîrtie -LeteaBacău.

Soluţiafiltratăestetrimisădin filtru direct în recipienţii de depozi
tarepr0'Vizorie sau Într-un vas de me1anjare, care este de fapt unvas pentru
preparat culturi pure tip TAPC-8 produs de LU.P.S. Slatina căruia i s-a
JHontatull şasiu pentru a.-i asigura 1ilobilitateaşii s-a illărit·turaţja .elicei
agitatoare de)a 20 la.60rot/min. S-a îmbunătăţit şi în acest mod cali
tatea şi productivitatea amestecrtrii ingrcdientelar cu soluţia,de ciC08.T((.
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]
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1. Concentrat no.turalsolubH

solutie 65% SGupulbere, tip
1.0. hiperglu cidie aromQtizGt'
1.b. hiperglucidic n2ofoma'tizat
1 c. dietetic oromaTlzat
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2.BlÎutura r6corjToan~·6;"12Q/o<l'''"''",
3. Bfiulurct plată 6-i7.% tipl (o-f)
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5. Concentrat fllrajer
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Aici se adaugă adjuvauţii necesari realizării reţetelor diferitelor produse
finite, a hidrolizei inulineişi a corectăriigustului amar. Utilajul este des
tinat de:asemenea. afi utilizat şi pentru limpezirea enzimatică, ori pentru
prepararea diverselor amestecuri înainte de atomizare.Capacitatea utiltl a
dispozitivului de melanj are este de 80 l,corelată cu cea a recipientuh1i de
extractie.

Concentraţia soluţiei este asigurată de o baterie cOlnpusă din 2 reci~
pienticu functionare independen.tă, asemănătoare cu vasul de extractie, cu
deos~birea că,' suprafata de schimb de căldură este mai mare (40 mi). Aşa
cum:s~a amintit,:conc~ntratoarelesîntracordatela instahlţiiledevidş~ de
încălzire. Concentrarease face lao presiune de O,6~0 ,8 bari corespunzătoare

unor temperaturi de fierbere cuprinse intre 82 şi 93°C. Adoptarea acestui
tip>de utilaja. fost consecinţa c~rcetărilor întreprinse anterior cupnvire la
influenţa telnperaturii şipresiunii de fierbere asupra volumului de apă eva
porată şi calităţii,concentratuluL Rez,:ltatele cele mai bune din .aceste punc
te de vedere S-aU mreglstrat lapreslUlllle ŞI temperatunle ammtlte. Aşa cum
reiese din schema tehnologică (fig. 1) concentrarea se. face diferit in funcţie

de scopul urmărit: pină la 30% s.u.dacă seatomizeazil concentratul şi 65%
s.u. dacă concentratul devine produs finit sau este depozitat timp mai în
,delungat. In cazuri speciale, cum ar fi obţinerea altor extracte sub formă de
pulberi solubile, operaţia de concentrare poate fi ocolită. Reamintim de
asemenea că recipienţilor li se.pot da şi alte destinaţii de pildă pot fi
transfornlati în extractoare.

Prin concentrare se realizează, concomitent cu creşterea concentraţiei
,de substanţă uscată stabilizarea, îndulcirea - imprimată de fructoza ob
ţinută prin hidroliza inulinei - blocarea graduată a grupărilor amare şi

mascarea eventualelor ~sturi neplăcute de metale, datorită proprietăţilor

fructozei dea forma combinaţiichelatice insipide.
După concentrare şi răcire, siropuleste p01npatcu un dispozitiv special

1110bil .la .. rezervoarele de··. depozitare ··sau la dispozitivul de01nogenizare-re~

frigerare si impregnare cu dioxid de carbon (ORI).
Prcl;ararea băuturii răcoritoare din concentratul ele cicoare ~e reali

zează. prin· dozareacorespunzătoare reţetarului, a concentratului,apei. tra~
tate si adăugarea ingredientelor aromatizante in instalaţie ORI proiectată

ca re~ipient sub presiune, prevăzut cu dispoz'itiv de agitare cu turaţie va
riabilă de 2-20 rot./min. acţionat electromecanic. Recipientul are de ase
menea o serpe)ltină de răcire racordată la un agregat frigorific tip RC 4,5
si un barbotor de dioxid de carbon legat de butelia de ca, cu presiune re
glabilă.

Toate unităţile de lucru componente ale instalaţiei sînt montate pe
un şasiu mobiL S~au prevăzut, de asemenea, aparatura de măsură şi control
necesară funcţionării în si~ranţă şi sistemele automate de dozare şi de men
-ţinere constantă a presiunii şi temperaturii. de lucru.

Obţinerea băuturii răcoritoare şi îmbutelierea acesteia se face după o
tehnologie originală Care asigură concomitent s~turareacu CO 2 .maturarea
băuturii, sterilizarea şi reducerea pierderilor prin spumare. Noua tehnologie
,~ste totodată economică din punct de vedere energetic şi asigură o produc
tiviţate ridicată.
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Băutura realizată prin această metodă este îmbuteliată fără alteadao
suri de ca, 'sau materiale. cu o instalaţie de îmbuteliererealizată după un
proiect, de asemenea, original, carecouferă multiple avantaje printre care:
poate fi executată cu cheltuieli materiale reduse, volumul dozat este reglabil
(ca de altfel şi viteza de umplere şi numr,rul de recipienţi care se pot umple
odată), poate fi utilizată pentru orice fel de lichide, indiferel1tde consistenţă,

vlscozitate şi agresivitate, nu necesită mijloace deosebite' de întreţinere şi

repatare, poate fi exploatată cu mînă de lucru necalificată.

Fiabilitatea utilaj ului este, de asemenea, ridicată. Instalaţia de îm
buteliere a fost proiectată pentru umplerea sticlelor şi borcanelor cu capa
citate de pînă la 500 cm', cu o productivitate de 1000 recipiente/schimbul
de lucru. Ea se poate utiliza şi independent, dar în linia tehnilogică este
racordată la instalaţia ORI.

După ÎtI1buteliere, reeipierttele se închid etanş prin dopuire şi căpăcire

manuală cu ajutorul unui dispozitiv adecvat, adaptat atît pentru ~apace

de sticlă şi borcane, cît şi pentru dopuri de plută, plastic sau altesisteme de
închidere ermetică. Productivitatea este corelată cu cea a instalaţiei de îm-
butidiere." ,. ' ,

Obţinerea unor pulberi hidrosolubile are loc într"o instalaţie de ato
mizare-uscare cu capacitatea de pînă la 2 kg s.u.loră. Aceasta se compune
dintr-un şasiu mobil pe care sînt amplasate: corpul atomizatorului, atomi
zatorulcentrifugal, bateria electrică de încălzire a aerului necesar uscării,

exhaustorul, ciclonul de reţinere a pulbereihidrosolubile şi tabloul .auto
mat de control şi comandă. Corpul atomizorului este un cilindru cu fund
tronconic, avînd un volum de~ca 2 m', confecţionat din oţel inoxidabil.
Capacul superior rabatabil şi platforma înconjurătoare montată pe şasiu

facilitează exploatarea, curăţirea şi alimentarea uscătorului.

Instalaţia S-a realizat după cercetări referitoare la ihfluenţa asupra
pulverizării şi uscării, a debitului şi concentraţiei soluţiei, a diametrului
rotorului, a temperaturii de uscare. Pe baza acestor studii s-au întocmit pro
iectele tehnice. de inginerie tehnologică şi de execuţie,după care s-a reali
zat instalaţia.

Probele tehnologice de punere In funcţiune şi omologare au confirmat
în mare parte caracteristicile tehnice ale instalaţiei, precum şi calitatea
pulberii obţinute. Mărimea particulelor obţinute (sub 30 microni) uniformi
tatea, forma lor sferică sau lenticnlară au avut ca .efectreducer,ea timpului
de uscare sub 0,1 secunde, cu consecinţe deosebit de favorabile asupra con

de energie, a solubilităţii pulberii şi a menţinerii caraCteristicilor
iniţiale ale produsului. Temperatura agentului de uscare este,

la 300'C, instalaţia fiind dotată cu sisteme de decuplare auto
atunci cînd temperaturile aerului sau produsului au depăşit valo

rile reglate şi de il1terblocare, în caz de avarie.
Pulberea uSCată este absorbită de către exhaustorul instalaţiei şi tre
prmlcr-Un ciclon la care pot fi adaptate diverse sisteme de colectare şi

amloalar'e (recipiente de sticlă.. pungi din folie de polietilenă etc.) în vederea
ei.

16 -- c. 214

P. ŞTEFA,NESCU şi colaboratorii

,
Aici se adaugă adjuvauţii necesari realizării reţetelor diferitelor produse
finite, a hidrolizei inulineişi a corectăriigustului amar. Utilajul este des
tinat de:asemenea. afi utilizat şi pentru limpezirea enzimatică, ori pentru
prepararea diverselor amestecuri înainte de atomizare.Capacitatea utiltl a
dispozitivului de melanj are este de 80 l,corelată cu cea a recipientuh1i de
extractie.

Concentraţia soluţiei este asigurată de o baterie cOlnpusă din 2 reci~
pienticu functionare independen.tă, asemănătoare cu vasul de extractie, cu
deos~birea că,' suprafata de schimb de căldură este mai mare (40 mi). Aşa
cum:s~a amintit,:conc~ntratoarelesîntracordatela instahlţiiledevidş~ de
încălzire. Concentrarease face lao presiune de O,6~0 ,8 bari corespunzătoare

unor temperaturi de fierbere cuprinse intre 82 şi 93°C. Adoptarea acestui
tip>de utilaja. fost consecinţa c~rcetărilor întreprinse anterior cupnvire la
influenţa telnperaturii şipresiunii de fierbere asupra volumului de apă eva
porată şi calităţii,concentratuluL Rez,:ltatele cele mai bune din .aceste punc
te de vedere S-aU mreglstrat lapreslUlllle ŞI temperatunle ammtlte. Aşa cum
reiese din schema tehnologică (fig. 1) concentrarea se. face diferit in funcţie

de scopul urmărit: pină la 30% s.u.dacă seatomizeazil concentratul şi 65%
s.u. dacă concentratul devine produs finit sau este depozitat timp mai în
,delungat. In cazuri speciale, cum ar fi obţinerea altor extracte sub formă de
pulberi solubile, operaţia de concentrare poate fi ocolită. Reamintim de
asemenea că recipienţilor li se.pot da şi alte destinaţii de pildă pot fi
transfornlati în extractoare.

Prin concentrare se realizează, concomitent cu creşterea concentraţiei
,de substanţă uscată stabilizarea, îndulcirea - imprimată de fructoza ob
ţinută prin hidroliza inulinei - blocarea graduată a grupărilor amare şi

mascarea eventualelor ~sturi neplăcute de metale, datorită proprietăţilor

fructozei dea forma combinaţiichelatice insipide.
După concentrare şi răcire, siropuleste p01npatcu un dispozitiv special

1110bil .la .. rezervoarele de··. depozitare ··sau la dispozitivul de01nogenizare-re~

frigerare si impregnare cu dioxid de carbon (ORI).
Prcl;ararea băuturii răcoritoare din concentratul ele cicoare ~e reali

zează. prin· dozareacorespunzătoare reţetarului, a concentratului,apei. tra~
tate si adăugarea ingredientelor aromatizante in instalaţie ORI proiectată

ca re~ipient sub presiune, prevăzut cu dispoz'itiv de agitare cu turaţie va
riabilă de 2-20 rot./min. acţionat electromecanic. Recipientul are de ase
menea o serpe)ltină de răcire racordată la un agregat frigorific tip RC 4,5
si un barbotor de dioxid de carbon legat de butelia de ca, cu presiune re
glabilă.

Toate unităţile de lucru componente ale instalaţiei sînt montate pe
un şasiu mobiL S~au prevăzut, de asemenea, aparatura de măsură şi control
necesară funcţionării în si~ranţă şi sistemele automate de dozare şi de men
-ţinere constantă a presiunii şi temperaturii. de lucru.

Obţinerea băuturii răcoritoare şi îmbutelierea acesteia se face după o
tehnologie originală Care asigură concomitent s~turareacu CO 2 .maturarea
băuturii, sterilizarea şi reducerea pierderilor prin spumare. Noua tehnologie
,~ste totodată economică din punct de vedere energetic şi asigură o produc
tiviţate ridicată.

FLUXUL .ŞI LINIILE TEHNOLOGICE PENTRUVALOIUFICAREA CICOAREI 241

Băutura realizată prin această metodă este îmbuteliată fără alteadao
suri de ca, 'sau materiale. cu o instalaţie de îmbuteliererealizată după un
proiect, de asemenea, original, carecouferă multiple avantaje printre care:
poate fi executată cu cheltuieli materiale reduse, volumul dozat este reglabil
(ca de altfel şi viteza de umplere şi numr,rul de recipienţi care se pot umple
odată), poate fi utilizată pentru orice fel de lichide, indiferel1tde consistenţă,

vlscozitate şi agresivitate, nu necesită mijloace deosebite' de întreţinere şi

repatare, poate fi exploatată cu mînă de lucru necalificată.

Fiabilitatea utilaj ului este, de asemenea, ridicată. Instalaţia de îm
buteliere a fost proiectată pentru umplerea sticlelor şi borcanelor cu capa
citate de pînă la 500 cm', cu o productivitate de 1000 recipiente/schimbul
de lucru. Ea se poate utiliza şi independent, dar în linia tehnilogică este
racordată la instalaţia ORI.

După ÎtI1buteliere, reeipierttele se închid etanş prin dopuire şi căpăcire

manuală cu ajutorul unui dispozitiv adecvat, adaptat atît pentru ~apace

de sticlă şi borcane, cît şi pentru dopuri de plută, plastic sau altesisteme de
închidere ermetică. Productivitatea este corelată cu cea a instalaţiei de îm-
butidiere." ,. ' ,

Obţinerea unor pulberi hidrosolubile are loc într"o instalaţie de ato
mizare-uscare cu capacitatea de pînă la 2 kg s.u.foră. Aceasta se compune
dintr-un şasiu mobil pe care sînt amplasate: corpul atomizatorului, atomi
zatorulcentrifugal, bateria electrică de încălzire a aerului necesar uscării,

exhaustorul, ciclonul de reţinere a pulbereihidrosolubile şi tabloul .auto
mat de control şi comandă. Corpul atomizorului este un cilindru cu fund
tronconic, avînd un volum de~ca 2 m', confecţionat din oţel inoxidabil.
Capacul superior rabatabil şi platforma înconjurătoare montată pe şasiu

facilitează exploatarea, curăţirea şi alimentarea uscătorului.

Instalaţia S-a realizat după cercetări referitoare la ihfluenţa asupra
pulverizării şi uscării, a debitului şi concentraţiei soluţiei, a diametrului
rotorului, a temperaturii de uscare. Pe baza acestor studii s-au întocmit pro
iectele tehnice. de inginerie tehnologică şi de execuţie, după care s-a reali
zat instalaţia.

Probele tehnologice de punere In funcţiune şi omologare au confirmat
în mare parte caracteristicile tehnice ale instalaţiei, precum şi calitatea
pulberii obţinute. Mărimea particulelor obţinute (sub 30 microni) uniformi
tatea, forma lor sferică sau lenticnlară au avut ca .efectreducer,ea timpului
de uscare sub 0,1 secunde, cu consecinţe deosebit de favorabile asupra con

de energie, a solubilităţii pulberii şi a menţinerii caraCteristicilor
iniţiale ale produsului. Temperatura agentului de uscare este,

la 300'C, instalaţia fiind dotată cu sisteme de decuplare auto
atunci cînd temperaturile aerului sau produsului au depăşit valo

rile reglate şi de il1terblocare, în caz de avarie.
Pulberea uSCată este absorbită de către exhaustorul instalaţiei şi tre
prmlcr-Un ciclon la care pot fi adaptate diverse sisteme de colectare şi

amloalar'e (recipiente de sticlă.. pungi din folie de polietilenă etc.) în vederea
ei.

16 -- c. 214



P.',ŞTEFANES,CU şi Col.(bOratO'rii
FLUXUL Ş!~LINIIL~~Tţ;F['\.Jm~OGr.CEPENTRU:Vjn~QRIFICAREACICOAREI 243

EP

; ,;

cu absorbţie

.1800 mm;

.950 mm;

.1 buc,
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prIu;
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.VIR-2; ,;,., ... '
.turu· de răcire Dl111tit'ubular cu
cQlettm"eacoi1deIls'n'lui' si eva
cuarea discontiriu~Faace~tuia;

.: })0-g3°C i
,0,6-0,8 bati;

,
reaJizarea depresiunii la fazele de decocţie ŞI
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dccolectare~şi;t-r;lnsvaz~rc'a (L~cdthtltli;

pentru, 111cÎ2.njai:c:

. . ..vas pentnl'preparat cuUuri TAPC
-10 modificat. .

poniDci
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presiunea de deco(:ţic

gabadt:

Dispozitivul

tipul . , ,

t ipt11

-0111.11
tilml

:,l11a te1"Îalc d,::' 'constructie
capacitatea utilrt. '
sursa de c(tldur(l
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11
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4. Utilajul de fillr'tre:

tipul , , ....

5. Utilajy.1

tipul' ':
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tipul . .,,' .ciFndriJ,'~talls\Cl.l::~i~~1entede
}'ndllzire toroici~le imersate, nl0n~
ta t pc şasiu:
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pentrudemineralizareaşi ,tratarea, ,apei,C0111pUsfl din:petcblafoare cll~l1drlte:
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materiale de constrncţii

tipul pompei . . . . .
l11aterialede construcţie

capacitatea oalCi de condens
materiale de construcţie . .

agentul de lucru
temperatura de Încălzite

capacitatea băii . •. .' .
puterea instalată

tensiunea de alimentare
lucru

produse lichide:

.cu piston dozator, antrenare elec
tromecanică, montat pe sasiu
propriu; •
.oţel inoxidabil pentru părţile ce
vin În contact cu produsul.

imbutelierea concentratelor şi sucurilor:

cu f?iston dozator şi debit re
glabJl ;

.inox pentru părţile de utilaj ce
vin În contact cu produsul şi oţe-

luri obişnuite pentru restul com
ponentelor;
.1 000 butelii de 0,250 l/so1.
.0,250-1,00 1;
.0,55 kW;
.600 X 600 X 1 400 mm.

materiale utilizate

materiale utilizate
productivitatea
nr. de posturi de

-- materiale de construcţie .

II. Utilajul de imbuteliere

- tipul utilaj ului . . . .

12. Utilajul

tipul

productivitatea
plaja de reglare a debliulu:
puterea instalată

gabaritul . .'

13. Utilajul pentru aplicarea

tipul . .

dapurilor şi capace1or:

.cu matriţă specifică şi acţionare

cu pedală;

.oţeluri obişnuite;

.cca) 000 bucăţi/schimb ;
.1 pentru borcane;
1 pentru sticle;

tipul capacelor şi dopmilor utili-
zate dopmetalictip "bere"; capace

metalice preformate.
gabaritul.600 200 X J 400 mm.

<:e-
S-a obţinut~~izulfav?ral:>ilal Minist~wluiSănătăţii- Inspectoratul

Sanitar Central pentru concentratnl natWill destinat băuturilor răcori-o

toare şi inlocuitorului de cafea solubilă şi am stabilit deja tehnologia cadru
care. să fie implantată.S~auelabor.at. sOluţiigcon?I11ic~carenll necesită .in
vestiţii deosebite şi au aplicabilitateimediaţă,pentru extracţia, filtrarea,
conceIl~ra~ea ·5i·· prepa.yareabălltllfilor.·· carbo~gazoas~dill .cicoare.
--=P'';,iru ~iitor ne-am propusa amplifica cercetărilericuajutorulliniei
descrise, vom Încerca valorificareaintegral{tacicoareL sfeclei de zahăr de
preciată şi a altor materii şi materiale rezultate din prelucrarea industrială

a sfeclei de zahăr pentru a obţine o serie de produse alimentare, farmaceutice
şi furaj ere de mare utilitate ecol101nică.

De asemenea, in viitor, ne propunem să automatizăm intregul flux
tehnologic pe care, prin intermediul unei interfeţe să-I legăm la un micro
calculator tip TPD de fabricaţie românească.

==-:-:-

.turn de uscare prin pulverizare
montat pc şasiu propriu;
.01<;1 inoxidabil 10 TiNiCI' 180
p~ntru părţile de utilaj .ce vin
În contact cu produsul ŞI mate
riale obişnuite pentru restul com
ponentelor;
.aer cald;
.180~250'C;
.2 kg pulbere solubilă/oră;

.9 kW;

.cca 2 m 3 ;

.120 X 1850 X 2680 mm.

.vas· colector cu pompă de trans
vazare, montate pe şasiu propriu;

.cu roţ i dinţate;

.obişuuite;
oţel, inoxid~bil 10. T~NiCr 180
pentru părţlle ce Vin In contact
cu produsul concentrat;
.800 X 1 200 X 720 mm.

.281;

.obişnuite,
otel inox 10 TiNiCr 180 pentru
t~rnul de răcire.

.600 X 400 X 800 rom.

pentru colectarea şi transvazarea concentratului cu

de uscare:

de Încălzirea uleiului:

.baie de încălzire cu rezistenţeelec··
triee pe şasiu propriu;

.ulei mineral TT 55;

.120- 130'C;

.380 1;

.32 kvV;

.380 V/24 V comenzi şi semnali
zări ;

.........800 X 1 600 X 1 300 nuu.

agentul de uscare . .
temperatura de lucru
productivitatea
puterea instalată

volumul turnului de uscare
gabaritul . . . . . . . . .

gabaritul

10. Instalaţia

tipul ..

- gabaritul

9. Instalaţia

tipul' .

- gabaritul .

8. Dispozitivul
60-65% s.u.:

tipul

P;ŞTEFANESCU şi: ECATERiNATUDOR )

FLUXUL ŞI LINIILE TEHNOLOGlCE PENTRU·· VALORIFICAREA CICOAREI 245

materiale de constrncţii

tipul pompei . . . . .
l11aterialede construcţie

capacitatea oalCi de condens
materiale de construcţie . .

agentul de lucru
temperatura de Încălzite

capacitatea băii . •. .' .
puterea instalată

tensiunea de alimentare
lucru

produse lichide:

.cu piston dozator, antrenare elec
tromecanică, montat pe sasiu
propriu; •
.oţel inoxidabil pentru părţile ce
vin În contact cu produsul.

imbutelierea concentratelor şi sucurilor:

cu f?iston dozator şi debit re
glabJl ;

.inox pentru părţile de utilaj ce
vin În contact cu produsul şi oţe-

luri obişnuite pentru restul com
ponentelor;
.1 000 butelii de 0,250 l/so1.
.0,250-1,00 1;
.0,55 kW;
.600 X 600 X 1 400 mm.

materiale utilizate

materiale utilizate
productivitatea
nr. de posturi de

-- materiale de construcţie .

II. Utilajul de imbuteliere

- tipul utilaj ului . . . .

12. Utilajul

tipul

productivitatea
plaja de reglare a debliulu:
puterea instalată

gabaritul . .'

13. Utilajul pentru aplicarea

tipul . .

dapurilor şi capace1or:

.cu matriţă specifică şi acţionare

cu pedală;

.oţeluri obişnuite;

.cca) 000 bucăţi/schimb ;
.1 pentru borcane;
1 pentru sticle;

tipul capacelor şi dopmilor utili-
zate dopmetalictip "bere"; capace

metalice preformate.
gabaritul.600 200 X J 400 mm.

';e-

S-a obţinut~~izulfav?ral:>ilal Minist~wluiSănătăţii- Inspectoratul
Sanitar Central pentru concentratnl natWill destinat băuturilor răcori-o

toare şi inlocuitorului de cafea solubilă şi am stabilit deja tehnologia cadru
care. să fie implantată.S~auelabor.at. sOluţiigcon?I11ic~carenll necesită .in
vestiţii deosebite şi au aplicabilitateimediaţă,pentru extracţia, filtrarea,
conceIl~ra~ea ·5i·· prepa.yareabălltllfilor.·· carbo~gazoas~dill .cicoare.
--=P'';,iru ~iitor ne-am propusa amplifica cercetărilericuajutorulliniei
descrise, vom Încerca valorificareaintegral{tacicoareL sfeclei de zahăr de
preciată şi a altor materii şi materiale rezultate din prelucrarea industrială

a sfeclei de zahăr pentru a obţine o serie de produse alimentare, farmaceutice
şi furaj ere de mare utilitate ecol101nică.

De asemenea, in viitor, ne propunem să automatizăm intregul flux
tehnologic pe care, prin intermediul unei interfeţe să-I legăm la un micro
calculator tip TPD de fabricaţie românească.

==-:-:-

.turn de uscare prin pulverizare
montat pc şasiu propriu;
.01<;1 inoxidabil 10 TiNiCI' 180
p~ntru părţile de utilaj .ce vin
În contact cu produsul ŞI mate
riale obişnuite pentru restul com
ponentelor;
.aer cald;
.180~250'C;
.2 kg pulbere solubilă/oră;

.9 kW;

.cca 2 m 3 ;

.120 X 1850 X 2680 mm.

.vas· colector cu pompă de trans
vazare, montate pe şasiu propriu;

.cu roţ i dinţate;

.obişuuite;
oţel, inoxid~bil 10. T~NiCr 180
pentru părţlle ce Vin In contact
cu produsul concentrat;
.800 X 1 200 X 720 mm.

.281;

.obişnuite,
otel inox 10 TiNiCr 180 pentru
t~rnul de răcire.

.600 X 400 X 800 rom.

pentru colectarea şi transvazarea concentratului cu

de uscare:

de Încălzirea uleiului:

.baie de încălzire cu rezistenţeelec··
triee pe şasiu propriu;

.ulei mineral TT 55;

.120- 130'C;

.380 1;

.32 kvV;

.380 V/24 V comenzi şi semnali
zări ;

.........800 X 1 600 X 1 300 nuu.

agentul de uscare . .
temperatura de lucru
productivitatea
puterea instalată

volumul turnului de uscare
gabaritul . . . . . . . . .

gabaritul

10. Instalaţia

tipul ..

- gabaritul

9. Instalaţia

tipul' .

- gabaritul .

8. Dispozitivul
60-65% s.u.:

tipul



24~

FLUXUL Ş! LINULE TEIiNOLOG;C'E:PF;NTRU\TAr.ORIFICAREA CICOARZI '247

_-, Linie de obţinerea cOllccntratuhii r:r' cicoarc

~ Filtru

Fig. "1 - Instalaţie de decocţic Fig. 5 - Instalaţie de concentrare
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Fig. 8 - Im;talaţie ··dcatomiiare

Fig~ -pispozitivde dopuim
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Z1/salJlmeJljasşl/ng

B pa6ore,,[IoToK il TeXHOJIOfllQeCKaJI J1HII1HI i'!}l51 rbIcwero OCBoeHlHl U;mwpUJI", KOJIJIel{
HCCJIep;OJ3aTeJIeii li paooTHHIcoD no npoeKmpoBaHlflo paapa6OTa.lIH rrOTOK II TeXHOJIOfIflleC
JIHHHJO Ha yponHc ilKcnepRlIleHTaJIbHOrO MO)J;CJIn IlO nepepa60TKc CeM5I1I m:apeHROfO Uli

u npenpallţenHH era )3 paCTBOpHMhIH npQp;yl{T.

R6sllm/

Lin collectif de cherchcurs 011t rcalis8 le flux at la ligne technologigl1e au lli<Ieau de
modele experimental d'usinagc des coss'?ttes de chico:rce irite et leul' tWllsformation en
produits solublcs.

La nouvellc technologie est realisce avec une consommation rcduite d'energic. Lc pro
finit principal est un concentrc naturel sohlble (liquide ou pondre) destineaux brcU'Tagcs frais
ou chautls ct comme produits sccondaires il eu resultent;)es concentn~s gll1co~pl'ot6iquesfour~

rageres, des aromes semblablcs au cafe ct d'alltres.

DEH. AHDEITSGANG UND DIE TECHNOLOGISCHEN LINIEN FuR DIE HORE
VER\'VERTUNG DER ZICI'\:OlUE

FLUX ET LIGNE TECHXOLOGIQUE POUl~ LA 'lALOIUFTCATION SUPJlRIEUHE

DE CHICOR1(E

nOTOI( H TEXHOJlOnILIECKA5I .lJHHH5I !J)151 BbIClliErO OCBOEHH5I 1.\l1KOl'H5I

In der Arbeit "Der Arbeitsgang und die technologiscllen Linicn fiir dic hohe Verwcr
der Ziclwrie" bat cin Forscher-und Projektantenkollektiv den Arbeitsgang und die tech~

L-inicn an eiuem VersuchslUodell fur clic Vcrarbeitung der gerostctcn Zickorie
und ihre Transformicrnng in Iăslichen Erzeugnissc durchgeflilut.

nelle Technologie 1vi::.-d mit vcrmindcrten E1lergieverbrauch rcalisicrt. Das crzeugte
HauptpnJ(j'"kt ist ein Iăslichesllahirliches IConzentrat (fluBig oder pul'Terformig), daa Iiir
e~~;,:~;~~:~de oder 1yarme Getrănke bestimll1t ist, unc1 als Nebenprodukte reşultieren gluko-
r ICrnJrfutter, kuffecfi.hnliche Aromcu llud aucbrc.
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TI10del fOr proc,";'ing

1'bo ne'... tc"h,"oloErY. a ... energy '. main produrt isa na-
tural COIlccntration (liquid or powdcr) destined fresh or warm drinks; as seCOll-
.daryproducts are the fodder::> gluco~prQteinc concentrations, thc flayors Ekc coffee and others.
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HOBaB TexIlOJIOfH5I HMeeT MeCTO CCOl{pa1lJ,eHHhIM pac.xO,ll;OM sHepmii. DOJlyqaelllblii fJIBS
llLiii npo~yKT B BH)J;e eCTeCTBellHOrO paCTEopHMoro KOHlleHTpaTa (>KH;lJ;KOCTh HJIH nopOWOK) npep;
II a3HaqCU ;D;JHI npOXJHI)J;HTeJII:>HbIX HJIH 'rcnJlhIX l\amJTKOB, a BTOplilJHblenpO,n;n{TbI :5fO ROpMOBble
J\OHueHTpaThI rmOJ{Q~npOTeHIlOEble, apOMHTHl:>!C EClUeCTIl8 noxmKHe lIa KO<ţJe u;n;p.

CERCETĂRIPRELIMINARE REFERITOARE LA COMPOZIŢIA

CffiMICĂ A AROMEI DIFERITELOR PRODUSE
DIN CICOARE PRĂJIT Ă

P. ŞTEFĂNESCU, ECATERINA TUDOR

În lucrarea de faţă se prd~intă unele ,contribuţii la cunmi.ş;.
terea compoziţiei chimice a aramei de deaare.

Pentru aceasta ş-a.·recurs.1a extracţia şi analiza gaz cromato
grafică. combinată, cu spectroscopia de rhaşăa aramei de cicoam.

în ultimii ani, preocupările pentru dezvoltarea tehnologiilor de ob
annor inlocuitori de cafea sau a cafelei modificate s-au mărit consi

pe plan mondial, sporind astfel interesnl pentruclcoare şi alţi inlQ~

CUJLWLl de cafea natnrală. De altfel, căutările legate de inlocuitorii cafelei
c;~"""~~,_ii"i;Europa încă din secolul al XVIII-lea. Dovada acestuHnteres
" in 1809 a unui tratat voluminos [i] referitor, printre altele,
obţinerea unui inlocuitor de cafea din cicoare prăj ită.

Compoziţia chimică deosebit de variată şi interesantă a cicoarei,
l1{:~:~LÎ;lo~Ci pe lîngă un conţinllt ridicat in inulină,polîfructozanomogeIl ,
& amari cLIIDarinici, ferpenoide superioare, aCizifenolici, proteine,

'l~~:,~:~i' adică o gamă largă de compnşi cu posibilităţi de ntili
a. sau in industria fanuaceutică, a adăugat un plus de in

plantă.

au existat preocupăride .valorificare a cicoareiincă din
BI'aşov s-a construit o fabrică pentru surogate de. cafea

U'.Ud.'C. r '" noastre se. inscriu pe .linia stabilirii nnor tehnologii
aplantei, prin producerea unor concentrate
condiţie care s-a impus a fost cunoaşterea

chimice. Timp demai mulţi ani lucrările

pe realizarea acestei cerinţe, fapt evidenţiat

!I~;:~,'~~:ns~~usţinutesau anlicat".

~
~~~~~;t~~~~~l~i~i:: să aducă contribuţii la cunoaştereaa motiv pentru care

d'"''U''' gaz(;rom"to'gr:lficăcombinată cu spectro-
de

Aroma de cicoare prăjită este o aromă secundară. [2] ca şi aromele de
şi caramel, aceasta .rezultind ca urmare a acţiunii tenulce in timpul

tiiT'Mi;pr; Este vorba de reacţii de degradare termică şi de combinare a com-
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pusilor originari. Nmnărlll mare, variab.i.litateu şi c~nnplexitatca. co~np,onen

ţil~r fac posibilrl o lnultit~dit;e~ el? rcacţll:. de P~OdUŞl ,care , :~n;nb~le .111tr-O
fuăsurrt luai 111arc sau lnal 111)ca J'l aroma. în a;cst sens C::lst<l premIsa c~,
datorită unor precursori comuni, exemplu lucrflnlc. ap:lfutc In acest c~omenlU

[3-16] să existe un r:ulllitor c?mun~ Înt:-c f?~lstul. ŞI a.r~ma.,,,~? caf,ca~ ŞI ,cea, de
cieoare, ceea ce de 2-itfe11TIQtrveaz,1 foloslicil (leOalei Pld_JltC C<el Julocultor
d'2 cufea.

Referitor la ,arOlna de ~ico:;:.r.c, .,S111t r,cl.a.iiY.J~uţinţ:,Ju~l:;l.ri, 4e, \,t;:·c"ctar~.
Astfel; -a -fost '~~tc;rmi,n~,t{; F~in' g:~CY?ţ.l;ttO?~~~;t ~.~ cCOl:IP~)Z~ }.l,;t' ~):.l~~luel ~ de c~
coare obtinută 'p'ril1, :antrenaFea: Cl1'lvcq){)n de 'apa :1' C'lCOal'e'l pr~qlLe, Ident1
ficîndu-s; pirazinc, bcnzofiazoli, ':(,.lu.ehidc,:f'~lr<Ul~, hi.~rocarblll~i"<lrOluatice,
fenoli, acizi organici şi altoi c~n11?u1i, pri?tre care ŞI. ';l1111 yrezenţI ,In a.ro1l1a ~c
cfl.fea natuntl,ă prăjit~ (etil, şl"VlnI1-gualacolul, luctll~stlre~.cl~l, ~lle~l, 111etIl
tio-bcnzotiazolul, ş.a.) [17J. De asemenea, ,;u fost IdentJdcaţI, dm aroma
de cicoare prăj ită antrenată cu vapOrI de, apa, 23, nOI eon:vone?ţ~ cu ~onf1~
guraţie chimid diferită,;printre care a~jZH, graşI \I'almItIc ŞI lmolelc) .Şl
r11etil-estcrii vanllma, hldroxl~nlctll-:fuf1\ţr.oluJ.. aceLll-pllohll, <:teldul fenll
aeetic; o 'pa,~te din ,?:ceştia fiin~ prczen-ţ5i',,?e.:aseme-r:ea, în armna, de cafea
naturală [18 l' Stueltr comparattve:refentoare la substan~e1e odOl,;nte )'1":
zente in fumul rezultat ele la prăJlrea cafeleI ŞI Clcoarcl [19J eVIdenţlaza

compuşi "Îdenticiiiiam1?~l?.r prrodnse' (a<ldehi~e~Tasi~.i· organi'ci: 'n:>cl:Cb.~~an~>
fenoli' etc;}'."în alte SHldlf s~ :ace ',0 trecere'ln-revIsta a ~0l11puŞI101 dl11 ~d.~n~a
de:cieoare [[20J., Şi ,alte" lucrAn ~~mlnt.~?c rte~cnţa sau rolul unor·cOlnp?şl ~lIl
cicoare pr'lj itrl(ele exemplu pOlIfe~ol1J, gIberel1nele ,car_amelul). Co~sld,eram
că-"prezellta:,lucrare va contnbul" ~n.tr-o ~ar:c~.re In~s~lra -.Ia ~o!Dpletarea cu
noştinţelor .refcFitoare 'la :cOlnpo,zlţla chmllca de Clcoare. '

li'

r' j 11>

MATERiALUL ŞI METODEI-Ii DEREAI,IZARE, ALE tERCETĂRI~
,",' " '; I ,

.As'a': CUlTI am' 'aifltat -. ;nterior; lle-an~' pr~ptlS să' ciet"ei'ITIin5.m p:'in cro
matogr~fic în gaze C:0111poziţi':l ar0111ci ?i~l ci~o~rea' 'pl~ăj ită ~i 4ifentp pIO:
du'se" rEzulfate"dc 'la' 'prelucrarea accst1212., comparatIv en ,C<l1eaua natu~a.la.

si ~8Jeâua Îsohihnă',,:a luetodă' UluIt 'utilizaUl' î,n studjili aromClor. şi pa~ţn
~itfrilâr' e'ste"tcstlil'tip a111prent~:cr6II!atogr;:rfică,l\;spectiv. cOŢl1pC).rar~;:ţ ero
matograinelo~- lnai multo~' 'p~-?~u,se sa:c .rrczi.nf,n','!inte'r~s, }ql~ă a fi ne"apăr~,ţ
n'ecesară' identificarea cahta..hY;;1. a f:lecaru~ COlIlpOnCllt, BlnelllţţlE;~ c,'1, prIn
l)~eillcrarea:şi intcI;llretarea, iIlterio'aYal,',pc 1~8~a ~ln~l_iz:e,lf?l: spe~h~le, ~.al~' ~
inaicilcJl:-' de' nitinEd'2, se'p6al~ ail"ibl11 1°: sen1nIf~ţ~J!~, c,ahtatIv{ţ şlls~nt~ta"~n~a

fiecrInli <:?Ulp.~~ep.t, Aces,ta IC~.t: priI:ciI?,~t~~"rn?tiv. 'penţn: sa~'c a'111 ,~~l~slde
fat Crl' acea-strl form{l j dc analIza tIe' ofera !Ţ1ulhpl,e ~vanţ~~Jc, ŞI COI1~ţlt~l,e un
uli']l,oc', ~f~~lent. dc, :a_ 'ohţil1'c' info~-ln.~lţii de~p,:e, son?~~iiţi'â 'chin:~că::>'piecq~:
şi de-'a pu tea' 'avea o idee"asupra 2-sCmănarllor dll~,~rtr, arOll1<l. ),~e C;:l~o,arc, ŞI

unele sorturi dc cafe<i., ;<,., ""., '. ' ,1

:' ',,>S":a început prin exh:agerea aror:nc1or din :-qrnlrttoarc1e pr9dusc de ci
c~a'r~ pr~asprtt:,prăjHrţ.şi, ci.c:oare n1?.t,l~~at.rl, sirop,-de c_icoal~e solub51rli ,apa de

condens rezultatc' de la, eoncentrarea solutiei de cieoare in linia tehnologică

pilot, pentru pre1l1cra;ea eicoar~i 'de la Siaţi~nea de Cercetare şi Producţie
pentru Cultura. Sfeclei de Zah~r ~in Braşov, con.centrat hidroliza~ de cicoare
pentru· băutun 'răcontoare [o 1], extract solubIl pulverulent elm Clcoare,
cafea nahtrală (,,\VienerCafee" ,.Minas Alvorado şi "Helle Bouner") proasp'lt
măcin?:Ul, cafeasolubilă "Instant Cofte Amigo" (CIA 19uacu ele cafe soh",el
Brasil), cafea 'eti:înlocuitori din COlllCrţ. îIi lucrarea de faţă nu ne VOlU ocup a
decit de o parkdin produsele "mintite mai inaiute..

, - O. serie! de' dificult~lţi legate ,-de cvital'ea pierderilor phn manipulrlri
sau exh--acţii de' solvel1t repetate': de degradarea Sau lllodificarea' unor GOin

puşi :datoratc lup-linii: şi. aeru1'ui, t1~şi au fost depăşite, au influenţat n,egativ
rundamentele .în ârOllle; l\'lLVonl' intra, 5ri an1~'tnunte prjvitoarc la opera'ţiile

Uc :extracţie, -req':llfJCrare,şi cDris<:n'are a--aro~nelor" acest.ea constituind obicc~
tn1 unor -lucriiri- speciale. :VOlll <'l111inH doar că illetoda'cca n1ai'accesibilrl ni
s-a părut a'Ji ,anlrenare<Î. cu' vapori de apă, llletodă care ne~a c<;mvins·de altfel
de utilizarea recuperării arOluelor din apele condensate provenite de la ~pre

lilcra'i;ea iiiatcriei prime, În' acest caz s-au încercât Ulai multe ~proccdec dintre
care alU retinut 2 datorită randall1entelor mai ridicate ,si a usurintei reali
zării lor: .1 ~ recuperarea cu solvenţ~ şi îndepărtarea ~lterio'ară d solvE'n
tului;, ?- - dist,ilarfa Jzaeţionatrl în vid pe o _co~oană, cu umplutură 6'mo
genel automată, ele 80, talere teoretice, vielată pînCl la presiunea de 200 mm
col. Hg., În alTlbele situaţii, aşa ţl1m reies~" şi din tabelul 1, ~s-a obţinut un
lichid uleîos, galben.brun, cu teudinţ{l ele solielifîcare în timp şi ranelamente
cuprinse între 0,013 şi 0,3% S.u..(în funcţie de metoda aplicată şi de s\Ţuc,

tura compoziţiol1alrl a i)rodllsnlui)., Sublinier» din nou, că randaluentele au
fost în.f1uenţite de ,eforturile peutruîndepărtarea cît mai c(1mpletCl a ,sol·
venţilor, care 11lOdifică; de asem:enea, în proporţie substant,ial{l cantitatea
compuşil~orcu volatilitate marc 'sau Inedie in sensul diminuăriipînă la pier
derea 10r- totalrl, nlai ales dac:l' antrenarea se efectuează la presiuni sub cea
atmosfer'îcă [21,22, 2"3J. În acest caz se foloseşte în mod frecvent procedeul
de tratare la rece, la temperaturi diferite, proccdeu pe care n-aIn avut
posibilitatea 'ele a·l aplica.

E;X'lstcnţa unei' p5rţ.i greu volatile şi a unor COlnpuşi foartţ 'polari Jace
ta pe ~romatogralJ.1a -leG obţinutfl prin injecţia directă a probei Sfl, n:n se
regflseascrl' decît o :pl"oporţje din totah~l c01upuşilo! d\term,inabili d~rect

(exprin1itJ îri %J 'faţ2. de un stD.mbrd wtei·n Qctî.ngat probe! în cuntlt2.tc
cunoscntrl), lVfetoda 'folo-sită chiul' dacă nu este riguros exactrt, oferrl totu~,i,

in lipsa '-;eta16andor pentru _tQţi compuşii,- o~' idee generală asupra naftEii
pi-obeL-În'talic1ul 1 sînt cuprinse atît procenlul ele aronle extrase, cît şi pro
porţia în c~'J.re' au fost recuperaţi compuşii în GC,I Exell1plele extreme datc în
c.:ontinna:re· ofcr:l posibilitatea nnei 111ai bune înţelegeri a inf1ţlenţci calitXlţii

probelor ana~izatc....~\stfel, proba "extraet alcoolic rcctlficat'f arc ·un ,conţi~

uut total de: cOlupnş-Î ce pot fi detennimlţi .GC de '88<j~ deci llmnd '12°/~

ţompuşi:greu volatili l1edctenl1i~?-bili ceea ce corespunde unui ulei esenţial

cu vol;:ttilitate ridicat{l în timp ce',: proba 1'6 "extrac.ţ alcool/etcr/c~oro{0rm

de cicoare'~' are abia h 1% c01l1PUŞ'i :detcrminabili direct Ge, restlIl de 98 ,9~/o

fiind' cOl1111ilşi îîlg1obiţi" în 'uleiîll rC,zidual.-
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guraţie chimid diferită,;printre care a~jZH, graşI \I'almItIc ŞI lmolelc) .Şl
r11etil-estcrii vanllma, hldroxl~nlctll-:fuf1\ţr.oluJ.. aceLll-pllohll, <:teldul fenll
aeetic; o 'pa,~te din ,?:ceştia fiin~ prczen-ţ5i',,?e.:aseme-r:ea, în armna, de cafea
naturală [18 l' Stueltr comparattve:refentoare la substan~e1e odOl,;nte )'1":
zente in fumul rezultat ele la prăJlrea cafeleI ŞI Clcoarcl [19J eVIdenţlaza

compuşi "Îdenticiiiiam1?~l?.r prrodnse' (a<ldehi~e~Tasi~.i· organi'ci: 'n:>cl:Cb.~~an~>
fenoli' etc;}'."în alte SHldlf s~ :ace ',0 trecere'ln-revIsta a ~0l11puŞI101 dl11 ~d.~n~a
de:cieoare [[20J., Şi ,alte" lucrAn ~~mlnt.~?c rte~cnţa sau rolul unor·cOlnp?şl ~lIl
cicoare pr'lj itrl(ele exemplu pOlIfe~ol1J, gIberel1nele ,car_amelul). Co~sld,eram
că-"prezellta:,lucrare va contnbul" ~n.tr-o ~ar:c~.re In~s~lra -.Ia ~o!Dpletarea cu
noştinţelor .refcFitoare 'la :cOlnpo,zlţla chmllca de Clcoare. '

li'

r' j 11>

MATERiALUL ŞI METODEI-Ii DEREAI,IZARE, ALE tERCETĂRI~
,",' " '; I ,

.As'a': CUlTI am' 'aifltat -. ;nterior; lle-an~' pr~ptlS să' ciet"ei'ITIin5.m p:'in cro
matogr~fic în gaze C:0111poziţi':l ar0111ci ?i~l ci~o~rea' 'pl~ăj ită ~i 4ifentp pIO:
du'se" rEzulfate"dc 'la' 'prelucrarea accst1212., comparatIv en ,C<l1eaua natu~a.la.

si ~8Jeâua Îsohihnă',,:a luetodă' UluIt 'utilizaUl' î,n studjili aromClor. şi pa~ţn
~itfrilâr' e'ste"tcstlil'tip a111prent~:cr6II!atogr;:rfică,l\;spectiv. cOŢl1pC).rar~;:ţ ero
matograinelo~- lnai multo~' 'p~-?~u,se sa:c .rrczi.nf,n','!inte'r~s, }ql~ă a fi ne"apăr~,ţ
n'ecesară' identificarea cahta..hY;;1. a f:lecaru~ COlIlpOnCllt, BlnelllţţlE;~ c,'1, prIn
l)~eillcrarea:şi intcI;llretarea, iIlterio'aYal,',pc 1~8~a ~ln~l_iz:e,lf?l: spe~h~le, ~.al~' ~
inaicilcJl:-' de' nitinEd'2, se'p6al~ ail"ibl11 1°: sen1nIf~ţ~J!~, c,ahtatIv{ţ şlls~nt~ta"~n~a

fiecrInli <:?Ulp.~~ep.t, Aces,ta IC~.t: priI:ciI?,~t~~"rn?tiv. 'penţn: sa~'c a'111 ,~~l~slde
fat Crl' acea-strl form{l j dc analIza tIe' ofera !Ţ1ulhpl,e ~vanţ~~Jc, ŞI COI1~ţlt~l,e un
uli']l,oc', ~f~~lent. dc, :a_ 'ohţil1'c' info~-ln.~lţii de~p,:e, son?~~iiţi'â 'chin:~că::>'piecq~:
şi de-'a pu tea' 'avea o idee"asupra 2-sCmănarllor dll~,~rtr, arOll1<l. ),~e C;:l~o,arc, ŞI

unele sorturi dc cafe<i., ;<,., ""., '. ' ,1

:' ',,>S":a început prin exh:agerea aror:nc1or din :-qrnlrttoarc1e pr9dusc de ci
c~a'r~ pr~asprtt:,prăjHrţ.şi, ci.c:oare n1?.t,l~~at.rl, sirop,-de c_icoal~e solub51rli ,apa de

condens rezultatc' de la, eoncentrarea solutiei de cieoare in linia tehnologică

pilot, pentru pre1l1cra;ea eicoar~i 'de la Siaţi~nea de Cercetare şi Producţie
pentru Cultura. Sfeclei de Zah~r ~in Braşov, con.centrat hidroliza~ de cicoare
pentru· băutun 'răcontoare [o 1], extract solubIl pulverulent elm Clcoare,
cafea nahtrală (,,\VienerCafee" ,.Minas Alvorado şi "Helle Bouner") proasp'lt
măcin?:Ul, cafeasolubilă "Instant Cofte Amigo" (CIA 19uacu ele cafe soh",el
Brasil), cafea 'eti:înlocuitori din COlllCrţ. îIi lucrarea de faţă nu ne VOlU ocup a
decit de o parkdin produsele "mintite mai inaiute..

, - O. serie! de' dificult~lţi legate ,-de cvital'ea pierderilor phn manipulrlri
sau exh--acţii de' solvel1t repetate': de degradarea Sau lllodificarea' unor GOin

puşi :datoratc lup-linii: şi. aeru1'ui, t1~şi au fost depăşite, au influenţat n,egativ
rundamentele .în ârOllle; l\'lLVonl' intra, 5ri an1~'tnunte prjvitoarc la opera'ţiile

Uc :extracţie, -req':llfJCrare,şi cDris<:n'are a--aro~nelor" acest.ea constituind obicc~
tn1 unor -lucriiri- speciale. :VOlll <'l111inH doar că illetoda'cca n1ai'accesibilrl ni
s-a părut a'Ji ,anlrenare<Î. cu' vapori de apă, llletodă care ne~a c<;mvins·de altfel
de utilizarea recuperării arOluelor din apele condensate provenite de la ~pre

lilcra'i;ea iiiatcriei prime, În' acest caz s-au încercât Ulai multe ~proccdec dintre
care alU retinut 2 datorită randall1entelor mai ridicate ,si a usurintei reali
zării lor: .1 ~ recuperarea cu solvenţ~ şi îndepărtarea ~lterio'ară d solvE'n
tului;, ?- - dist,ilarfa Jzaeţionatrl în vid pe o _co~oană, cu umplutură 6'mo
genel automată, ele 80, talere teoretice, vielată pînCl la presiunea de 200 mm
col. Hg., În alTlbele situaţii, aşa ţl1m reies~" şi din tabelul 1, ~s-a obţinut un
lichid uleîos, galben.brun, cu teudinţ{l ele solielifîcare în timp şi ranelamente
cuprinse între 0,013 şi 0,3% S.u..(în funcţie de metoda aplicată şi de s\Ţuc,

tura compoziţiol1alrl a i)rodllsnlui)., Sublinier» din nou, că randaluentele au
fost în.f1uenţite de ,eforturile peutruîndepărtarea cît mai c(1mpletCl a ,sol·
venţilor, care 11lOdifică; de asem:enea, în proporţie substant,ial{l cantitatea
compuşil~orcu volatilitate marc 'sau Inedie in sensul diminuăriipînă la pier
derea 10r- totalrl, nlai ales dac:l' antrenarea se efectuează la presiuni sub cea
atmosfer'îcă [21,22, 2"3J. În acest caz se foloseşte în mod frecvent procedeul
de tratare la rece, la temperaturi diferite, proccdeu pe care n-aIn avut
posibilitatea 'ele a·l aplica.

E;X'lstcnţa unei' p5rţ.i greu volatile şi a unor COlnpuşi foartţ 'polari Jace
ta pe ~romatogralJ.1a -leG obţinutfl prin injecţia directă a probei Sfl, n:n se
regflseascrl' decît o :pl"oporţje din totah~l c01upuşilo! d\term,inabili d~rect

(exprin1itJ îri %J 'faţ2. de un stD.mbrd wtei·n Qctî.ngat probe! în cuntlt2.tc
cunoscntrl), lVfetoda 'folo-sită chiul' dacă nu este riguros exactrt, oferrl totu~,i,

in lipsa '-;eta16andor pentru _tQţi compuşii,- o~' idee generală asupra naftEii
pi-obeL-În'talic1ul 1 sînt cuprinse atît procenlul ele aronle extrase, cît şi pro
porţia în c~'J.re' au fost recuperaţi compuşii în GC,I Exell1plele extreme datc în
c.:ontinna:re· ofcr:l posibilitatea nnei 111ai bune înţelegeri a inf1ţlenţci calitXlţii

probelor ana~izatc....~\stfel, proba "extraet alcoolic rcctlficat'f arc ·un ,conţi~

uut total de: cOlupnş-Î ce pot fi detennimlţi .GC de '88<j~ deci llmnd '12°/~

ţompuşi:greu volatili l1edctenl1i~?-bili ceea ce corespunde unui ulei esenţial

cu vol;:ttilitate ridicat{l în timp ce',: proba 1'6 "extrac.ţ alcool/etcr/c~oro{0rm

de cicoare'~' are abia h 1% c01l1PUŞ'i :detcrminabili direct Ge, restlIl de 98 ,9~/o

fiind' cOl1111ilşi îîlg1obiţi" în 'uleiîll rC,zidual.-



Tabelul!

Canlcte:ristidle senzoriale ale produselor şi aromelor extrase, din ele:, modul şi randameutele de extracţie
~

Nr.
cd.

o

Produsul
(eştl.ntionul)

Caracteristicile
senzoriale

nle, produsului

2

Modalitatea
de e)[ttacţie

tl.tlromelor

3

Conţ.imitul

iniţial

dll'nrow5.
o-

'"
,

O"• o
.§'~;*

g~.~
U~"

C,iracteristicile sellwrialc
şi ev61liţb. lor În timp

6

Cafeanaturalil
,,"'icner KafIee"

Boa.b~ prilj ite,
proaspăt.'măclImtu.

Alitrenarea .cu '!apori
extracţie cu c1oroform
de 3 ori

0,3 13;71 Uleigalben~hrun, cu tcuciinţădc

solidificareîn timp, miros-comPlex
şi bogat de cafea; i'n timp Îş1:meu~
ţine aroma.

2

J

4

5

Calea naturală

,;Helle Banner"

Cafeas-olubilft
"Amigo"

CÎCoari:' dinprcidllcţi.a

1985 proaspăt uiăci~

nată

Cicoare din producţia

1985 darmaturatâ 2
luni

Boabe prăjite;

proaspăt mădllUt[~

Pulbere aromată'solllbiHi

Cosete priijite sfărîmi:

coase; culoare hrun-des
chisll, miros specific d~

dCQare prâjită.

Casele moi, culoare brun
neagră, miros· slab de 'ca·
fea.de cicoare.

AntrcnarqUc'lifapori
extracţie cll'cloroform
de 2 ori

, Antrcnureacu ·.·"apori,
extracţie cu.doroform
de 3 ori

j\ntrefi.ama cu vapori,
extt3.cţi,~ cncloroform
de· 3 ori

-'\lltrenarC cu 'Iapori,
extracţie cu clorofotm
de 3 ori

0,3

0,.1

0,2

0,14

27,9

7,8

8,9

86,5

Ulei galbcn~brun, cu tcndinţăde"

s6lidificare in titllp, miros complex
şi bogat de cafca; întimpîşimen~
ţine aroma-----
Olci g-alben~brun; Cu" tendinţ11.de

8olidifka.rcJn timp, .miros mai
slab, de cafea·cll imerferenţe de
caramel; în timp îşi menţine a~

roma

Ulei galben.hrnu cu tendili·ţăde

solidificarc îutimp. miros de ca
fea .de cicoare, după ... e'/aporarca
comp"şilor 'Jol:atili care de'lin mai
slab, dar natural dtiplto păstrarede
cîte'ta luni

Ulei galpeu:brun cu tendinţă .. de
solidificareîil timp,hliros. mai
slab de caf~acu iritertereuţede

caramel, în timpişi menţine aro-
nia.,dar mai slab. '

<i>

a
":il~
~

n
~

a
M
n
~
ţJ
lij.

""A
§
o

"
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'"~... 6 1 Cicoare solubi1ă, pro
ducţie 1986

7 I Cicoare solubilă, pro
ducţia 1987 dtlpă un
an

8 \ Concentrat hidroIizat
de cicoare tip 65 %
s.u. pentru băuturi

răcoritoare, producţia

1985

9 Concentrat hidrolizat
de cicoare tip 65% s.u.
pentru băuturi răco

ritoare, producţia 198-6

10 FConcentrat hidrolizat
de cicoan~ tip 65 %
s.u. pentru băuturi

răcoritoare aromatiza
te

2

Pudră aromată, cu cu
loarebrun-închisâ, aspect
exterior stic1os, miros de
cafea de cicoare.

Pudră arotnată, cu culoa·
re brun-lnchisă aspect ex
terior sticlos miros de ca
fea de dcoare dar aglo
meraţii dure

Sirop vîscos culoare brun
închisă, dulce, acid, rtli
ros specific de cicoare
prăjită, caramel, dife
rit de cicoarea solubilă

Sirop vîscos culoare brun
închisă, dulce. acid, mi
ros specific de cicoate
prăjită, caramel, diferit
de dcoare solubilă

Sirop vîscos culoare brun
închisă, dulce, acid, mi
ros specific de cicoare
pră.jită, caramel, diferit
de dcoare solubi1ă

3

Antrenare Cu vapori,
extracţie cu t:loroform
de 3 ori

Antrenare cu vapori,
extracţie cu cloroform
de 3 ori

Antrenare cu vapori,
extracţie cu c1oroform
de 3 ori

Antrenarea cu vapori,
extracţie cu clorofonn
de :3 ori

Extracţiecu c1oroform
fără antrenare cu '1a
pori

4

0,2

0,13

0,05

0,2

69,6

18,4

5,0

14,6

78,0

T izbe lill1"(coritinuare)

6

Ulei galben~l)fun cu tendinţă de
solidificare· în timp, miros de ca
fea de cicoare, după evaporarea
compuşilor '/olatili care de\finc
mai slab, dar natural după opăs

trare de cite'ta luni miros tipic de
cafea de cicoare care se menţine în
timp

Ulei galben-brun cu tendinţe de
solidificare În timp; miros de cafea
de eicaare, dllpr~ c'Iaporarea COIIl

puşilor valatili care dC'line mai
slab. daI' natural dUp[i o p{istrare
de cite 'Ia luni, miros tipic de cafea
de eitati-re eaI'e se menţine În timp.

Ulei glllbcil~bnm cu tendinţ-e de
solidificaw În timp, miros de cafea
de cicoare, duptr e'iaporarca com
puşilor volutili de'lîl\{~ mai slab,
dar natural duptl opă~trare decHe
'J<J luni, miros tipic de cafea de ci
coare eare se menţine În timp, cu
miros diferit de dcnate saJubilă,

mai dulceag .şi plăcut

lnei galben-brun eu tendinţe de
solidificare in tirnp, Cu miros de
deoare maturată, dar eUlltlanţc

diferite nmi aOicuţite

Miros specific de cicoare prăjită

combinat cu plante" afOmate

"O
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Tabelul'!

Canlcte:ristidle senzoriale ăleproduselor şi aromelor extrase, din ele:, modul şi randameutele de extracţie

Nr.
crt.

Produsul
(eştl.ntionul)

Caracteristicile
senzoriale

nle. produsului

Modalitatea
de e)[ttacţie

tl..aromelor

Conţ.imitul

iniţial

dll·nrow5.
o-

'"

C,iracteristicile sellwrialc
şi. ev61liţb. lor În timp

o 2 3 6

Cafea naturalii
,,"'iener KafIee"

Boabe prii.j ite,
proaspăt.:niăclImtu.

Alitrenarea cu 'Tapori
extracţie cu c1oroform
de 3 oti

0,3 13;7 Ulei galben~hrun, cu tcnciinţădc

solidificareîn timp, miros-comPlex
şi bogat. de cafea; i'ntimp Îşi:meu~
ţine aroma.

2

J

Calea naturală

,;Helle Bonner"

Cafeas-olubiH't
"Amigo"

Cicoari:' dinprcidllcţia

1985 proaspăt uiăci~

natii

Boahe prăjite;

proaspăt mădllat[~

Pulbere. aromată sohlbBCi

Cosete prâj ite sfărîm i,
coase; culoare hTUn-des~

chisll, miros specific d~

dCQare prâjită.

AntrcnarqUdlifapori
extracţie cll ..·.·c1oroform
de 2 oii

Antrcllureucu·. yilpod,
; extracţie cu.doroform

de 3 ori

j\ntrefi.ama cu vapod,
extt3.cţi,~ cucloroforIIl
de: 3 ori

0,3

0,3

0,2

27,9

7,8

8,9

Ulei galbcn~brull, cu tcndinţăde.

, solid ificare in timp,ntiros complex
şi b()gat de cafca; întimpîşimen~
ţine aroma

Olei g-alben~brun; Cu· tendinţ11.de

80lidifitarcJn timp,. miros mai
slab, de cafea·cu interferenţe de
caramel; în timp îşi menţine a~

roma __

Ulei galben.hrllu cu tendili.ţă de
solidificare îutimp. miros de ca
fea .de cicoarc, după ... e'/aporarea
comp"şilor 'Jolatili care de'Iin mai
slab, dar natural dtiplto păstrarede
cîte'/a luni

5 Cicoare din producţia

1985 darmaturat.:1 2
luni

Cosetemoi, culoare brun
neagră, miros· slab de ·ca·
fea:de cicoare.

Antrenare cu vapori,
extractie cu clorofotm
de 3 ori

O,li 86,5 .'Ulei gali:len:brun cu tendinţă .. de
solidificareîil. timp,hliros. Illai
slab de caf~acu interferenţe de
caramel, în timpişi menţ.ine aro-
nia.,dar mâi slab. '

10 'Concentrat hidrolizat Sirop vîscos culoare brun·
de cicoan~ tip 65% inchisă, dulce, acid, mi
s.u. pentru băuturi ros specific de dcoare
răcoritoare aromatiza- pră.jită, caramel, diferit
te de dcoare solubi1ă

9 'Concentrat hidrolizat Sirop vîscos culoare brun
: de deoare tip 65% s.u. închisă, dulce. acid, mi
,pentru băuturi răco- ros spedfic de cicoare
ritoare, producţia 198-6\1, prăjită, caramel,. diferit

li de dcoare solubilă

Ulei g'llbcn~bnm cn tendinţ-e de
solidifiear{~ În timp. miros de cafea
de dcoaI'e, cluptl c'iaporarea COI11

ptlşilor volatili dcvil\{~ mai slau,
dar natural dupr. opă~tra!'ede dte
'1<:L luni, miros tipic de cafca de d
eoare care se menţine În timp, cu
miros diferit de cicnam saJuuilă.

mai dulceag $i plăcut

Tribelitl l(coritinuare)

6

Ulei galben~l)fun cu tendinţă de
solidiIicare în timp, miros de ca~

fea de cieoare, după evaporarea
compuşilor '/olatili care de\fine
mai slab, dar natural după opăs

Hare de dte'ta luni miros tipic de
cafea de cicoare care se menţine în
timp

Ulei galben-bruneti tendinţe de
solidificare in timp; miros de cafea
de cicaarc, dupil c'Iaporarea COIIl

pnşilor volatiH carc dC'/inc mai
slab. dat natural dl1p[t o p{tstrare
de citeva luni, miros tipic de cafea
de citaare catc se menţine În timp.

Miros specific de eicoare prăjită

combinat cu plante' afOmate

lnei galben~brun cu tcndinţe de
solidifÎcare in tirnp, Cu miros de
deoare maturată, dar cu nuanţe

diferite mai a:ieuţite

5,0

14,6

18,4

69,6

78,0

0,2

0,2

0,05

0,13

Antrenare Cu vapori,
extracţie cu ·doroform
de 3 ori

Antrenare Cu vapori,
extracţie cu cloroform
de 3 ori

Antrenare cu vapori,
extracţie cu clorofonn
de 3 ori

Antrenarea cu vapori,
extracţie cu clorofonn
de :3 ori

Extracţiecu cloroforl11
fără antrenâre cu va
pori

2

Pudră aromată, cu culoa~

re brun-lnchisă aspect ex
terior sticlos miros de ca
fea de deoare dar aglo
meraţii dure

Sirop vîscos culoare brun
închisă, dulce, acid, rtli
ros specific de cicoare
prăjită, caramel, dife
rit de cicoarea soluhilă

Pudră aromată, cu cu
10arebrun-închisă,aspect
exterior stic1os, miros de
cafea de cicoare.

Cicoa.re solubilă, pro
ducţie 1986

Concentrat hidroIizat
de cicoâre tip 65 %
s.u. pentru băuturi

răcoritoare, producţia

1985

Cicoare solubilă, pro
ducţia 1987 dtlpă un
an

o

fi

7

8



Sirop '''sco, culoacc "mn.' Extracţic·cu cloralann
închisă, dulce, acid, mÎ- Iără antrenare cu '1a~
ros· specific de cicoa:T pori
prrljită, cat;lniel, diferii',
de deoare sblubiVi

01

Il Concentrat'-hidroHw:t
d0 deoate tip 65%
5.11.' pClltni bD.utlIfi
r;:icoritoare arolllati~
z;:lj,i

2 3 4

0,2

5

11,5

Tabel1l1 1 (contilluai'e)

6

1di1"0:,; specific de cicoare prlijită
combinat cu planle arOlll,'.;te

'"'"'"

~
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8'o
~,.
~
M
w
()

c:
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1"1
(),.
~
M
~
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§
g

VIei de culoare galben-brun il cu
miros de plantă cunuanţe saliciliCe
fenolice cumarinice, diferite de cel
de cicoate pr(ijită

Uei g"dbc:l-1Jruil cutcndinje de
::'uli·ciificatc in iiUlp; lllim:; tipic
LI'.: ckoaw la î:Iu'pllt, iar tillcrior
ascll'Jiin.Hor ca cel de cn,rca

13,0

20,2

0,04

C::li Ei~b'<icţicei:i clara[arInl O,1l 13gi-'
de cite'ili C pr{~j it,l de 2 ari

Lichidbnm cu miros dt,! Extracţie cu c1oroform
c1oroIonn

Apă de eondens (I)
Producţie 1986 ptove
uiti:i de la instalatia
de extracţie. Extr~ct
tloroform concciltrat
de .cicoare

H

15

Aj'j:l.dCC6iidi~ii~·;- ·(1)
Frmh:cţ:ic 1986 pra'ic,
llitil de la ins!a1aţi,i
d{~ e:dttlctic

131 APitdeC~lldenS(2).. Sitop'lL~(;(1s c;:1o,Hc ]Jrnn Extracţie tu c1bro- 0.0'1 (i5,7 i\jiros specific de cicoarc priijittLPrcducţia19~6,pl"(r-le- Îllchi<l,. ,hdcc, acid, mi fOl"m de 2 ori ce':llllinat CI1 phntc ,:romatc cu no-nitil. de la Hls1al:qia ros ~pcclfic, (1r~ ckrXlr 1T gras(: dar a:,;cmfLntltO;tre cu celde CO~lcc:ntrare ,sub ridji'L{l,. ,:ar;~nl':;J, dJr CII de ca·feavid de dC(J<lr,~ ;'olubihi. -----------+~ I
Cicoare prăjită m[Lc1- Lichid gallwn-bnm lllc Distilare cu vapori de 0,023 5,,q Lkhid uleios,cnloaregalbcnă lallattt producţie 11):;,6 im, (ulei eteric de ciwarc l'ar~L şi recircularea a" încerut.-, apoi brun;l, Cii gU5t amâl,;pt'lor aromi:1.tice (ca" rniros apanmt străin de cel de cafeaholmtie) de cicoarc cu nuanţe fudurolice,

gra~c !,ii lleplăcllte la cOIlccntraţii
mari dar en anunt" plăcută de ca
fea la cOJlcentraţ:Îc mie{t
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16 Apă de coiidens (I)
prod.lltJic. }9~6pr()ve~
nită la in;:;taJti.ţia de
extracţie. Extraet al~

cool-ic recLificat de a
romă de cicoare

Lichid brun cu miros de
alco()l şi cicoare şi gtlst
amar arzător

HcctiJitarca- Îri vid a
extrattuJui alcoolic

0,04 88,0 Ulei gălbui, fluid, mai uşor cti. apa,
miros aromlLt, note saHtii icc .$i cu
meriniec, intens duidiIerit de ca~
fca de cicoare

o 2 3 , ,
Tabelul
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(continuare)

Lichid brun cu mitas dell~x.t~aCţic cu eter e"
eter tll1c
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Apă de condens (1)
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nită de la instalaţia de
extractie. "Extract
fraeţio~at de eicottre"

ApăclC condcns (I)
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extracţie. ··"Extract e
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200 miu. Hg,65%

Extracţie in 1 :1 ,5p
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6 ote +' 1 oră etuvă)
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lea de cicoal'e

Ulei ',i5e05 gras, culoarc galbcn~
brună gust amar-acri~or. miros de
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'11liro~ şi gust plăcut, asemănător,
extractului "hitter" cu nuanţe de
cafea
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îllChi:S~l, <1t11cc, acid, niic
1'08 spCi.:ific, (1r~ ckc::n:
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4
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5
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Tabel1l1 1 (continuai'e)

6

rdiro:> specific dc cicoarc pr,ljitu
combinat eli planie ar01l1,:ttc

Uei ,t;,,\lbc:l-bruil cuicndinjc de
~[!l:difi(:an~ în iiUlp; lllil"o:; tipic
dr.: ckoaJ'{~ la î:Io']1llt, iar lillcrior
a::,eHJ~tn~tt{lr C1l ccl de cil,rca---
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o 2 3 ,
Tabelul
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(continuare)

Lichid brun cu mil'o01 de Extractie cu eter e~
eter tilic' '

17

18
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Apă de condens (1)
Producţie 1986 prove
nită de la instalaţia de
extractie. "Extraet
fracţio~at de eicmtre"
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nitădela illstalaţiade
extracţie. "Extraet e
teric de cicoare'(

Apădecolldens {Il
Producţie)9SG prove
nită deja insta.latia de
,extracţie. "E:\:iract al"
cool/eter/eloroIonn"

Lichid galbcn~brlln Cu o
arom{i de deoare

Soluţie brună, alc60lică
fără miros de cloroform
sau alcool

Distilare Iracţiollatit
in tol. auton1. 80 t.t.
200 miu. Hg,(jj!XJ

Extracţie în 1 :1,5p
ale. 96% ll1acerat, 1
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tractepe baiemârinâ
6 ote +' Iară l;ltuvă)

0,1

0,04
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miros aromat, note setlicilit::e şi C1]
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fea de cico;l.l'C

3,7 Ulei ',iscos gras, culoarc galben.
brună gust amar-acrişor. miros de
cafea solubilă, cu note grase, fc
llolice

1,1 . Soluţie alcoolică., culoare brună,
miros şi gust plăcut, asemănător,
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Vom luai lnenţiona şi faptul că lnirosul este rezultatul acţiunii şi in
teracţiunii unui număr mare de COll1PUŞi,. intensitatea lui depinzînd mai
curînd de natura si Ulai putin de cantitatea sau concentrat ia lor. Cu alte
cuvinte este posibil ca unii compusi-desi în concentratii si caiIUtăti luai luari,
să aibă o contribuţie mai puţin inSc~lnatrt asupra ~ir~sului (e~emplu aci
zii, graşi superiori), decît alţii prezeuţi in cantit"ţi foarte reduse (exemplu
metil-ciclopentemelen (5., .100 ppm). Considerăm că la cicoare, ca şi in cazul
cafelei, compuşii arOll1atiei cu volatilitate medie şi luare sint hotădtori in
stabilirea mirosului şi aromei [22J, ei fiind primii percepuţi olfactiv şi gus
tativ atund c}nd servim băututra fierbinte sau caldtl. COlnpuşii gren vola
tili şi mediu volatil sint preponderenţi (împreună cu alţi compuşi nearo
maţi) la definitivarea gustului băuturii serviUl rece sau caldă.

Rezolvarea în profunziInc a problemei necesită Iuijloace şi eforturi
materiale, dublate de muncă intensă şi de timp. în această situaţie am
recurs la testul tip "amprentă GC" [24] pentru compararea aromelor din
diferitele produse luate in sttldiu, cu aroma de cafea. Testul a dat infor
maţii calitative (indici de reţinere) despre natura componenţilor şi canti
tative (% faţă de standardul intern ca arie sau inălţimea picurilor) şi a
permis valorificarea informaţIilor din literatura de specialitate fără a mai
fi nevoie de etaloane (cu condiţia asigurării aceloraşi condiţii de lucrn
prin compararea cromatogramelorprodusului cunoscut şi a indicilor de re
ţinere a componenţilor cunoscuţi ai acestuia cu corespondenţii lor de la
produsul cu care se compară. Desigur. s-au ivit nnele dificultăţi de inter
pretare a rezultatelor: necesitatea delimitării, măcar aproximative, a
domeniului structural chimic, mai ales pentru compuşii despre care nu am
avut informaţii asupra indicelui de reţinere in literatură (exemplu hidroxi
metil-furfuralul) sau identificarea pe baza gazcromatografiei combinat"
cu spectrOluetria de masă (GC/MS), dificultăţi datorate şi limitelor impuse
de aparatură, metodică, eşantioane reprezentative, etaloane, altă apara
tură etc.

Cu toate acestea, considerăm că s-au obţinut informaţii relativ satis
făcătoare pe baza drora sint posibile aprecieri şi clarificări referitoare
la aroma de cieoare. De aceea, s-a considerat Crl desi cercetările sînt abia
la inceput, rezultatele obţinute pină in prezent sint' incurajatoare privite
în perspectivă şi punerea în valoare a cicoarei, această "Cenuşereasă<t

a plantelor cult·ivate.
Metodele, condiţiile şi aparatura folosite au fost cele arătate in con

tînuare.

Aparatură:

- cromatograf de gaze Carlo Erba, Fractova 4160 pentru coloane
capilare, cu detector de ionizare in flacără (FID);

calculator-integrator, Minigrator, Spectra Physics;
- inregistrator Speedomax 1 m v, viteza diagramei ! cm/min;
- coloană capilară de sticlă SE-30 (dimetil-silicon), 35 m, 70000

talere teoretice.

Condiţii de luC1'u :

. - regimul de temperatură al coloanei: 60, 240'C cu j'C/min si men-
ţmerea Izotermă la 240'C timp de 40 min; ,

- ~a~ purtăt?r.: hidrogen, 4 ml/min, (3,6 ml/min), presiune 0,4 bari;
- m]ecţle dIVIzată, raport de divizare 1 : 20'
-. eşantio1l111: 1 microlitru :oluţie in clor?form 'cn 100 mg/ml probă

de anahzat ŞI 1 mrs/ml standard m acetat de dlmetil-benzil-carbinil'
atenuare: x 512 X 2; ,

temperatura in injector: 250'; gaz purj,,; 5 ml/min;
condiţii de lucru la detector: 250'C, 0;5 bari presiunea hidrogenului

ŞI 1 bar presiunea aerului.
Pentru calculul indicelui de reţinere s-a utilizat relaţia:

hi = 100 (1", - t""'//lId"<Ji = TII,.,) + 100 Z

unde:

. (tII) reprezintă timp de reţinere de la introducerea probei (eşantio
n.uhu) la m"xmlun; component.uIUl,: (1) este componentul; (P,); (PZ"")
SInt n-alcanu Cu Z ŞI ICSpectlV Z -1- 1 atonu de carbon ce încadrează
componentul ca timp de reţinere.

Reacţia 1 nu este valabiIrt pc porţiunea izatcrmă.

Conţinutul procentual s-a calcnlat ,cu relaţia:

%i = 100Ai "mE/A" . m',

distribuţia relativ;, a componenţilor ca arie faţă de aria totală s-a
cu ecuaţia:

%i . IODA i/Ai

HEZULTATE

În tabelul 2 sint prezentate. valorile indicilor de reţinere (I) ale eOlll
iJUollOl semual~ţl s.au deternllnaţl expenmental in aroma de cafea [17, 18,

26, 27] ŞI ll~ clc?are [21, 22, 23, 28, 29]. Daţele cuprinse in tabelul 2
coloanele 2 ŞI 3 smt obţmute pe o coloană capIlară de 50 m, OV - 10 1
1% Carbow.ax 20 M ca aditiv con.tra !en?menelor de absorbţie in regim
temperatu,ra programa~ de tC/:fl~n., m ."~tervalul 80-200°C [30] şi pe

~el~i:;;:~~~;r~SE-30 umpluta 20/"0' fara speCIfIcarea reg'mulUl programat de
t [24].

c~Im ~ciese din acest tabel" în arome1e de cafea şi cieoare au fost
SelnnaJilţ' In lIteratura cons:dtat~~: ~oi sau .det~rminaţi experimental

cu structura ChlIDJCa Ioartc dlfentrt-Astfcl, unii eerec
au semnalat 45 san 92 compuşi [21, 30J compusi, iar noi am iclen-
un număr de 94. '
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Hnaloo1· oxid
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805
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815
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.sn

Tabelul 2
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1002

957

977

963

9S 1

87"l

SSI

931

95':1

.')59
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Furfllril ace lat

756

756

oc-l\lirccn

2 Mctil pirazina

Aldehid~i
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(Trimetil 1,2,4.
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Alcool tclradidro~

ftlrfurilic

2-Hcpt:anona
O....lct il , o-ami!
cetonn)

Stircu

, O-XilclI

605 2-Acctitfllran

640 3,5-Dimctil-pirazînă
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767

697

719

7JlJ

756

777

780

805

1.
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.530

517 575,
606

579

614

649

<500

<500 <500

363

481

500

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
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Tabelul 2 (continuare)
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în ordinea crescîndă a indicelui de reţinere au fost; alcoolul tetra
(I = 859); alcoolul benzilic (1010), izodurenul (1106);

(1119), etil-fenolul (iza) (1141), 3,5 - dimetilfenolul (1143); anis
(1240), etil-cinamatul (1433) I cumarina (1453); acidul lauric

un acid n-14 : O (1754); etil-palmitatul (1978); benzil-cinamatul
(2075); metilcoleatul (2082); metilcstearatul (2110) şi aci

(2173) .
Atragem atenţia că rezultatele obţinute trebuie 5" fie interpretate

prudenţă, ţinind cont nu uumai de faptul că cercetările sint abia la
in(:eF'ut, dar şi prin prislua tehnicii şi luetodicii de analize care nu au

stabilite definitiv. Desigur că acestor motivaţii li se mai alătur'l

altele de ordin interpretativ şi a insuficienţei bazei materiale de care
dispus. Vonl incerca stl. definitivăm cercetările în accastrl direcţie, ape

la noimetodc de lucru care să îmbunătăţească reproduetibilitateaşi

analizelor. Acestea nu vor neglija, În primul rînd, llletodologia
de extracţia aromelor, obţinerea unor probe medii prezentativc,

erorilor şi altele.
în continuare ne vom ocupa de analiza randamentelor de recuperare

GC a compuşilor din aromele produselor analizate. Rezultatele sint
in tabelul 3 şi tabelul 4. În ambele tabele primul uumăr repre

num'lrul componenţilor decela ţi, cel de-al 2-lea proporţia din tOlalul
re,culpe]:at in GC, valorile totale (care reprezinUt pentru fiecare produs ana-

procentul maximum 100%) fiind arătate la rubrica "total" (ultiinul
din tabelul 4). Deoarece gruparea componenţilor pe clase in funcţie

natura proprieEiţilor sau structura lor chimidl, în condiţiile rcaliz{u'ii
ccrc"tării de faţă, ar constitui o problemă dificilă şi hazardată, ne-am per

Sri aranjălu COlllPUşii decclaţi în ordinea cresctltoare a indicilor de
(coloana 2) aşa cum ou rezultat ei din cromatograme (coloana 1).

Ol<lnrCa de a împrl~ţi cOlllponcnţii pe intervale de temperaturfl este IUO

de practică. In filomentul ingerării băuturilor fierbinţi, compuşii

aroma de cafca cu puncte de fierbere scăzute, deci cu volatilitate fÎ
sînt percepuţi senzorial în primul rînd olfaetivşi gustativ. In cazul

hrlllturilor calde, influenţa primordială.asupra· SilUţului .gustativ
componcnţii cu volatilitate medie şi Sdlzută care rflmin Înbrllltură.

antrenarea de crttre vaporii de ap{l a arOlnelor cu puncte de fierbere
Bineinţeles erl substanţele cu volatilitate redusă, impreunfl cu cei~

compuşi solubili in băutură, vor avea rolul iInportant de definire
gustului in cazul consuDl{uii băuturilor reci.

Prinprisl11a acestei interpretări ,lIn împfuţit compuşii în subc1asc
cite 5°C şi respectiv 10°C (pcatru temperaturi mai mari ele 120°C) pc

le-alU grupat pe clase mai luari, aşa cunl se poate observa în
4, partea a II-a şi a III-a.

Tabelul 3 cuprinde procentul fiecărui cOlllponcnt din procentul total
extrase prin gazcromatografie (valorile trebuie să fic ll1ultiplicate

, iar în tabelul .:{ anl transformat în procente numărul de compo~

(numărul din stinga şi cantitatea (numărul din dreapta) acestora
totalul extras prin gazcrolllatografie. Aşa de exclupluîn coloana ca-

Dintre aceştia, 6 cOluponenţi (Acetoina p~, ln~, o~xilenut acidul
fenil-acctic şi. acetofenona) an fost găsiţi numai în produsele de dcoare,
nu şi în cafea. Ei ar putea constitui astfel un mijloc de diferenţiere între
cicoarca şi cafeaua prăj itft.

Un număr de 11 componenţi (notaţi cu K, C) au fost găsiţi in ambele
aronie. Este vorba de: metanol, acetaldehidă, furan,diacetil, aldehidă,

furfurilică, a!cool furfuliric, enilacetaldehidă, maltol, vanilin'l, metil-pal
mitat, acid-palmitic, cu indici de reţinere cuprinşi între 363 şi 1 941. Toţi

aceşti C0111puşi, împreună (probabil) cu alţii, încă,ncdetenninaţi sau defi.,.
uiţi, constituie nucleul care apropie proprieU'tţilt.? senzoriale ale aromei
de cicoare de cele ale aromei de cafea naturală. In sfîrsit, o serie de 17
componenţi, aviud indicele de reţinere cuprins intre 859' şi 2 173, au fost
detenninatc experinlcntal ambele arome, dar nu s-au gtlsit referiri asupra
lor în literatura de specialitate consultatft.

?~~
P. ŞTEFANESCU şi ECATERINĂTUDO;R

T abelal 2 (continuare)

I 2 I :1 I 4 I 5 I I 2 I 3 I 4 I 5

Salicilat de etil 1248 1257 1,.5-d~01etil

Safrai 1264 1269 1276
nuftalină K 1418

Timoi 1267 1287 1270
Acetonaftoll 1416

4-ctil· guaiacol
1,2-dimctil
lluftalcil l{ 1430

(Etil-4-mctoxi
ienol) 12G5 }-. cinamat 1433

~-l\'retil l1uHalcn K 1273 Banm (b)-fluOTcn

Aleoo.1 domnie
(cumarona) 1453

2-undccanona 1274 1300 1291 2~tridecanona

(:l\Ictil-n-nonil-
(metil~O~undecil

cctoua) K 1276 catona) I{ 1451

a-Metii naftalell K 1289 Acid lauric
(C-12 , O) 1545

Dimctil-bcuzil- 2-acctil-Iumll K 1542carb in il-aceta t
(STANDARD FluorclI K 1555
INTEHN) 1297 1302

Acid n-14 ,o 1754
Eugcnal 1332 135 I 1354

Mctil palmitat l\,C 19 JO
Difenil ]( 1:154 1369

Acid palmitic
2,6-eljmetil- (C-16 , O) 1\:,C 1941
naftalcn K l.îS3 Etil palmitat 1978
Cllmarjni:i lJ,S6 14 IR 1-121 Bcnzil-cinumut 2048

Val1ilină I{,C IJS6 1392 Pircn 2075

1,4-dimetil ]\letil-oleat
;' naftalcll K 1397 (C-18 , O) 2082

2,J-dimctil 1\lctil-stearat 2110

naftalcu l{ 1397 Acid slearic 2173
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cicoarca şi cafeaua prăj itft.

Un număr de 11 componenţi (notaţi cu K, C) au fost găsiţi in ambele
aronie. Este vorba de: metanol, acetaldehidă, furan,diacetil, aldehidă,
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felei "Helle Bonner" (H), numărul total de componenţi (203) şi procentul
total extras (27,9) prin gazcromatografic din aroma' obţinută prin pro
cedeele aplicate, sint considerate ca avind valoarea de 100%. Acelaşi lucru
s-a aplicat pentru fiecare produs luat in studiu.

Din tabelul 4 coloana a III-a reiese că cel mai mare număr de com
puşi (203) s-a extras la cafeaua naturală "Helle Bonner" urmată in ordinea
descrescindă de concentratul hidrolizat produs iu 1986 (S 6 cu 185), cicoarea
solubilă din producţia anilor 1986 (Cn 6 cu 178) şi 1985 (Cm 5 cu 177)
componenţi decelaţi priu GC. Singur extractul in alcool-c1oroform-eter
(EAEC) a avut un număr de componenţi sub valoarea 100 şi acesta dato
rită procedeelor repetate de indepărtare a solvenţilor la care a fost supus.
Se poate reţine, aşadar, că sub aspectul numărului total de componenţi,

majoritatea produselor de cicoare s-a aflat la acelaşi nivel cu cafeaua na
turală şi cafeaua solubilă.

Referitor la cantitatea de arome extrasă GC, la cele mai multe pro
duse de cicoare aceasta a depăşit cu mult pe cea realizată la cafeaua na
turală sau solubilă care s-a situat intre 7,8% (A) şi 27,9% (H) atingînd
valori care depăşesc 85% (cicoare solubilă nematurată producţia 1985
- 86,6%, extract alcoolic din apele de condens provenite de la staţia

pilot - 88% etc.). Aceasta dovedc-7te că, in cazurile amintite, metod~ de
extracţie aplicată a fost bună şi nu a influenţat calitativ aroma produ
sului respectiv. Ca şi în cazul numărului de componenţi, sub aspectul ran
damentului de extracţie produsul EAEC s-a comportat slab. Se confirm'l
prin aceasta ipoteza lansată la inceputul lucrării dl mtura solvenţilor şi

tratamentelor, durata de aplicare şi alte probleme legate de metodica de
recuperare au o mare influenţă asupra randJ.mentelor şi că procedeele tre
buie să fie adaptate specificului fiecărui produs in parte.

Aşa cum am arătat indl de la inceput, unul din scopurile pc care ni
le-am propus a fost să vedem care sînt, din punct de vedere compoziţional

asemănările şi deosebirile dintre unele produse decicoare prăj ită şi cafeaua
naturală. Aceasta a constituit motivaţia adoptării impărţirii pc clase, in
funcţie de temperatura de volatilitate. Din tabelul 4 coloana a III-a
reiese că, cele 2 sorturi de cafea naturalrl sînt, in general, echivalente sub
aspectul numărului de componcnţi Îll tiate cele 3 clase mari de tempe
raturrl (75-120; 75-150; 150-220'C). Diferenţierilese manifestrl mai mult
sub aspect cantitativ; sortul H are cu 10% mai multe componente cu vo
latilitate mare şi medie în raport cu sortul W şi cu II % mai puţine cOm
ponente de volatilitate scăzută.

In ceea ce priveşte produsele de cicoare, remardlm mai ales pentru
Cm 5, Cn 6, Cm 6 şi S 6, o destul de mare asemănare cu aroma de cafea
naturalrl; numărul de componenţi din clasa 75-120'C, cuprins intre 31,3
şi 37,3% (faţă de 36% la H şi 36,7% la W). cel din clasa 75-150'C între
50 şi 56,5% (faţă de 55,2 şi respectiv 57,8%). Sub aspect cantitativ existrl
de asemenea asemănări in toate cele 3 clase de compuşi cu observ'lţia că,

in cazul unor produse de cicoare (Cm 5, Cn 6), ponderea compuşilor cu
volatilitate medie este mult mai mare, ceea ce probabil diferenţiază gus
turile dintre produsele amintite şi cafeaua naturală. Cu unele amenda-
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valori care depăşesc 85% (cicoare solubilă nematurată producţia 1985
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reiese că, cele 2 sorturi de cafea naturalrl sînt, in general, echivalente sub
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sub aspect cantitativ; sortul H are cu 10% mai multe componente cu vo
latilitate mare şi medie în raport cu sortul W şi cu II % mai puţine cOm
ponente de volatilitate scăzută.

In ceea ce priveşte produsele de cicoare, remardlm mai ales pentru
Cm 5, Cn 6, Cm 6 şi S 6, o destul de mare asemănare cu aroma de cafea
naturalrl; numărul de componenţi din clasa 75-120'C, cuprins intre 31,3
şi 37,3% (faţă de 36% la H şi 36,7% la W). cel din clasa 75-150'C între
50 şi 56,5% (faţă de 55,2 şi respectiv 57,8%). Sub aspect cantitativ existrl
de asemenea asemănări in toate cele 3 clase de compuşi cu observ'lţia că,

in cazul unor produse de cicoare (Cm 5, Cn 6), ponderea compuşilor cu
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Analiza comparativă procentuulă a unor arome c~trasc din: cafea naturală j,\:Viener" (\V); "Helle Banner" (H), cafea solubilă "Amigo" (A), cicoare solubilă şi(~) ri>"."'o"
din producţia anului 1985 (e 5) şi 1986 tem 6, Cu 6). concentrat de deDate hidrolizat 1985 (5 5) şi 1986 (56). extract in cloroforIIi proaspăt (Ecl) şi stabilizat (E~ls).',.lp}

",-,.~ mă;

(Al) şi de la concentrare in pilot (A). extract in c1orofotm (A3 ) în alcool (AJJ şi eter {As) din apele de condens de la concentrare, extract eteric (En) şi extruct

(Nr. componente - % arie peak din aria totală)

(1)

(-) I w I H I A I Cil6 I Cm, I Co. I CIDo l I 5, I s. I Eel I Ec1s I A, I A, I A c1 2 I A, I A, I I >EJ,i~
'C

_.

\3,6 \3,975 1,2 0,7 5,6 4,5 3,6 ° 0,5 2,5 ° 2,3 3,4 0,7 ° °
5,9. 6,5 0,8 0,1 10,6 13,4 2,7 ° 0,3 3,5 ° 2,9 45,9 ° ° ° ,1 /i51

75- 4,2 3,0 3,6 3,0 3,9 3,9 3,6 0,8 2,7 1,7 ° 2,3 2,7 2,6 2,6 ° °

80 31,8 30,1 20,4 2,1 31,9 21,4 27,7 ° 10,4 1,5 ° 20,3 31,2 6,4 0,1 ° ° 1,6 /il

-
80- 3,6 4,9 3,0 2,3 6,2 5,1 5,4 2,5 5,4 2,5 ° 3,5 2,0 2,6 2,6 ° ° -
85 9,0 8,9 8,9 2,8 11,2 13,1 4,4 0,1 4,7 1,0 ° 10,3 2,9 0,7 0,9 ° ° (O

85- 3,0 3,4 2,4 0,7 3,4 1,7 3,0 1,7 3,2 3,4 ° 4,1 1,4 2,0 1,9 ° 1,4

90 34, 6,8 4,7 1,0 2,9 9,6 2,6 0,1 3,9 25,9 ° 7,0 5,4 1,7 0,1 ° 0,1 O

90- 4,2 3,4 4,2 3,8 1,7 3,9 2,4 3,3 3,2 1,7 0,8 2,9 4,1 2,6 1,3 ° 2,0

95 3,4 5,7 8,9 1,3 3,0 0,8 0,3 0,1 0,4 3,9 ° 0,5 0,6 ° ° ° 0,1 °
iO

95- 4,8 4,4 5,4 3,8 3,9 5,5 4,2 2,5 4,9 3,4 0,8 3,5 1,1 4,0 5,2 ° 2,7 6,7

100 2,0 4,9 13,0 1,8 8,3 2,3 2,0 0,2 2,0 2,1 3,5 1,4 1,5 1,9 0,6 ° 0,1 0,2 °
100- 3,0 3,0 3,6 3,3 2,3 3,4 2,4 3,3 2,2 ° 0,8 2,3 ° 4,0 1,9 ° 2,0 1,9

105 2,0 2,1 2,2 1,5 3,5 2,6 0,2 1,6 2,7 ° 0,9 1,3 ° 5,7 0,1 ° ° 0,3 4

105- 3,6 3,4 3,6 3,0 3,9 2,2 3,6 4,2 3,2 2,5 3,2 2,3 2,7 2,6 3,2 ° 2,7 3,8

110 2,0 3,3 4,1 5,6 5,2 1,1 1,2 1,0 4,6 0,4 0,5 1,4 0,9 4,1 0,5 ° 0,2 0,2 (i

110- 3,6 3,0 3,6 4,5 3,4 2,2 2,1 4,2 2,7 4,2 3,2 2,3 2,7 0,7 2,6 ° 3,4 2,9

115 0,8 1,3 0,6 0,8 ° 0,1 0,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 ° 0,1 0,2 li

115- 3,0 3,4 3,0 3,8 2,8 3,4 3,6 4,2 3,2 3,4 2,4 1,7 2,7 2,0 3,9 1,8 4,1 1,9

120 0,5 1,0 1,0 0,7 0,6 0,1 1,9 0,7 0,5 1,5 0,2 0.1 0,1 0,3 4,7 0,1 0,2 3,3 1

120- 1,2 4,9 4,2 5,3 5,1 5,6 4,8 5,8 4,9 5,0 4,8 5,8 2,7 6,0 6,4 0,9 5,5 2,9

130 1,2 2,9 2,5 17,0 8,7 23,3 5,3 35,0 6,4 2,0 2,2 6,4 1,9 21,3 1,2 ° 0,2 14,0 -46

130- 8,5 6,9 7,8 8,2 6,2 4,5 5,4 8,3 7,0 6,7 8,1 8,8 7,5 6,6 7,1 8,3 8,9 3,8

140 4,4 3,7 5,7 1,1 5,6 1,1 5,6 7,9 5,6 9,4 2,2 1,3 1,8 2,9 27,7 9,6 1,9 0,1 i

140~ 8,5 7,4 7,8 9,0 7,9 7,9 5,9 7,5 7,6 5,0 7,3 7,6 6,3 6,6 9,0 12,8 8,2 8,6

DO 1,4 1,4 1,8 2,7 1,3 ° 0,6 3,6 2,8 1,4 1,5 0,5 1,0 2,1 5,2 0,2 0,8 0,6 (

150 6,6 5,4 6,0 9,0 6,8 6,7 6,5 92, 7,0 6,7 7,3 7,6 6,8 7,9 7,1 10,1 7,5 3,8

160 0,5 0,4 0,4 1,5 0,5 ° 0,4 1,6 1,0 3,6 1,5 0,5 ° 2,2 8,7 15,0 0,8 ° (t

160- 5,4 1,9 5,4 6,0 2,3 4,5 7,1 5,8 6,5 9,2 8,9 7,0 7,5 8,6 8,4 10,1 8,9 7,6

170 1,5 0,7 1,0 2,9 3,1 1,0 0,7 1,6 1,4 7,5 6,7 2,1 0,4 4,5 20,6 '10,6 51,7 0,3

170- 7,8 7,9 7,8 8,3 7,3 6,7 7,7 10,0 8,6 10,9 10,5 12
;5 7 fi 9,7,;+ )9,3,;9

8,4
[12 i 16,4

180 3,0 1,0 3,3 5,6 0,1 0,2 1;6 2;2 5;3 11;1 ' 1;9 " 3,5 -21,5 0,3

180- 6,0 9,4 9,7 6,8 8,5 8,4 8,9 8,3 8,1 10,9 14,5 1,0 11,7 11,3 11,6
8,2

7,2

190 1,0 2,3 1,0 4,8 0,1 0,6 3,6 1,1 6,5 4,6 11,2 1,4 0,1 1,4 7;9 16,7 0,4

190- 7,8 7,9 8,5 6,0 9,0 9,5 9,5 5,0 9,2 9,2 12,9 7,6 8,9 8,6 9,7 14,7 9,6 10,5 10,1 il

220 6,2 8,6 8,6 15,1 1,1 2,0 8,7 5,6 14,7 4,4 27,2 12,1 1,2 13,7 15,4 0,3 2,6 1,6 I
I

9,6 10,1 10,1 13,3 9,7 10,9 14,5 10,6 12,5 11,3 7,1 11,9 11,6 18,1 24,7
I

220 8,5 9,4 9,1 12,5

iz 20,0 8,5 10,9 31,5 2,4 7,3 30,2 36,6 26,2 15,9 29,6 28,4- 3,4 27,0 2,5 1,1 11,3 76,7
,
,

II

75- 23,5 23,1 20,5 14,3 24,9 24,7 22,0 10,8 20,0 15,1 1,6 18,7 17,8 14,6 13,5 ° 6,2 16,2 21,7

100 55,5 62,8 56,8 9,2 67,9 60,5 39,6 0,6 21,7 37,8 3,5 42,2 87,5 10,6 1,3 ° 0,4 1,8 2
I

100- 13,2 12,8 13,9 13,5 12,4 11,2 11,9 15,8 11,3 10,1 9,7 8,8 8,2 9,3 11,6 1,8 12,3 10,5 13,oil

120 5,3 7,7 7,9 8,5 9,2 4,0 3,6 4,0 8,3 2,2 1,8 3,0 1,3 10,3 6,1 0,1 0,6 3,9 1
I

120- 12,6 11,8 12,0 13,5 11,3 10,1 10,1 14,2 11,9 11,8 12,9 14,5 10,3 12,6 13,5 9,2 14,4 6,7 7,21

140 5,6 6,6 8,3 18,1 14,3 24,3 10,9 42,9 n,o 11,5 4,1 7,7 3,8 2'1,2 28,9 9,6 2,1 14,0 1
I

15,1 12,8 13,9 18,0 14,7 14,6 12,5 16,7 14,6 11,8 14,5 15.2 13,7 1':1,6 16,1 22,9 15,7
,

140-

12,4 °

160 1,9 1,8 2,2 4,1 1,7 ° 1,1 5,2 3,8 4,9 2,9 1,0 1,0 4,3 13,9 15,1 1,6 0,6
1;

I

160- 13,2 12,8 13,2 14,3 9,6 11,2 14,9 15,8 15,1 20,2 19,3 14,6 17, 1 17,9 16,8 22,9 19,2 13,3 15,9:1

180 4,1 1,7 4,3 8,5 3,2 1,2 2,3 3,8 6,7 18,6 19,1 4,0 1,7 8,4 24,1 57,1 73,2 0,6 ]
,

180 22,3 26,6 26,6 26,3 27,1 28,1 28,6 26,7 27,0 31,1 11,9 28,1 32,9 31,1 28,1 43,1 32,2 40,9 42,°1

220 27,2 19,3 20,4 51,5 3,6 9,9 42,5 43,4 47,4 25,0 68,3 11,9 4,7 12,1 25,8 18,1 22,1 79,0
,

III

75- 36,7 36,0 33,7 27,8 37,3 35,9 33,9 26,7 31,3 25,2 11,3 27,5 26,0 23,8 25,2 1,8 18,5 26,7 34,8

120 60,8 70,8 64,7 17,7 76,6 64,6 43,2 4,7 30,0 40,0 5,2 45,4 88,8 21,0 7,3 0,1 1,0 5,7

75- 57.8 55,2 53,6 50,4 56,5 53,9 50,0 48,3 50,8 42,0 31,4 49,7 43,2 43,1 17,7 23,9 41,1 41,9 12,0

150 67,8 78,6 74,8 3b,5 92,1 88,9 54,8 51,1 44,8 52,9 11,1 53,6 93,5 47,3 41,~ 9,8 3,9 20,3

150- 42,2 44,8 16,4 49,6 43,5 46,1 50,0 51,7 49,2 58,0 68,5 50,3 56,8 56,9 52,3 76,1 58,9 58,1 58,O!

220 32,2 21,4 25,2 61,5 7,9 11,1 45,2 48,9 55,2 47,1 88,9 46,4 6,5 52,7 58,6 90,2 96,1 79,7

Nr. tomp. 166- 203 166 133 177 178 168 120 185 119 124 171 146 151 155 109 1"16 105 29

total
Hd. G. C. 13,7 27,9 7,8 8,9 86,6 69,6 18,4 5,0 14,7 78,1 11,5 20,2 65,7 5,8 18,0 88,0 74,7 37,5

"
7'01";;;

Analizacompurativă procentuulă a unor arome c~trasc din: cafea naturală l,\:Viener" (\V); "Helle Banncr" (H), cafea solubilă "Amigo" (A), deoate solubilă ŞL

din producţia anului 1985 (e 5) şi 1986 tem 6, Cu 6), concentrat de deDate hidrolizat 1985 (5 5) şi 1986 (56). extract in cloroforIIi proaspăt (Ecl)şi stabilizat (Ecis).::tll~de
"~"0"ii;i;

(Al) şi de la concentrare in pilot (A). extract in cloroform (A;}) în alcool (AJJ şi eter {As) din apele de condens de la concentrare, extract eteric (En) şi extract

(Nf. componente - % arie peak dinuria totaIii)

(1)

(-) I w I H I A I Cil6 I Cm, I Co. I emo' I 5, I s.
1

Eel I Ec1s I A, I A, I A c12 I A, I A, I I ;);~ţ~
'C

_.

\3,975 3,6 1,2 0,7 5,6 4,5 3,6 ° 0,5 2,5 ° 2,3 3,4 0,7 ° °

5,9. 6,5 0,8 0,1 10,6 13,4 2,7 ° 0,3 3,5 ° 2,9 45,9 ° ° ° ,1 /15

75- 4,2 3,0 3,6 3,0 3,9 3,9 3,6 0,8 2,7 1,7 ° 2,3 2,7 2,6 2,6 ° °

80 31,8 30,1 20,4 2,1 31,9 21,4 27,7 ° 10,4 1,5 ° 20,3 31,2 6,4 0,1 ° ° 1,6 8;

-
80- 3,6 4,9 3,0 2,3 6,2 5,1 5,4 2,5 5,4 2,5 ° 3,5 2,0 2,6 2,6 ° ° -
85 9,0 8,9 8,9 2,8 11,2 13,1 4,4 0,1 4,7 1,0 ° 10,3 2,9 0,7 0,9 ° ° 6)

85- 3,0 3,4 2,4 0,7 3,4 1,7 3,0 1,7 3,2 3,4 ° 4,1 1,4 2,0 1,9 ° 1,4

90 34, 6,8 4,7 1,0 2,9 9,6 2,6 0,1 3,9 25,9 ° 7,0 5,4 1,7 0,1 ° 0,1 l);

90- 4,2 3,4 4,2 3,8 1,7 3,9 2,4 3,3 3,2 1,7 0,8 2,9 4,1 2,6 1,3 ° 2,0

95 3,4 5,7 8,9 1,3 3,0 0,8 0,3 0,1 0,4 3,9 ° 0,5 0,6 ° ° ° 0,1 °
l)

95- 4,8 4,4 5,4 3,8 3,9 5,5 4,2 2,5 4,9 3,4 0,8 3,5 1,1 4,0 5,2 ° 2,7 6,7

100 2,0 4,9 13,0 1,8 8,3 2,3 2,0 0,2 2,0 2,1 3,5 1,4 1,5 1,9 0,6 ° 0,1 0,2 ).0

100- 3,0 3,0 3,6 3,3 2,3 3,4 2,4 3,3 2,2 ° 0,8 2,3 ° 4,0 1,9 ° 2.0 1,9

105 2,0 2,1 2,2 1,5 3,5 2,6 0,2 1,6 2,7 ° 0,9 1,3 ° 5,7 0,1 ° ° 0,3 4:

105- 3,6 3,4 3,6 3,0 3,9 2,2 3,6 4,2 3,2 Z,5 3,2 2,3 2,7 2,6 3,2 ° 2,7 3,8

110 2,0 3,3 4,1 5,6 5,2 1,1 1,2 1,0 4,6 0,4 0,5 1,4 0,9 4,1 0,5 ° 0,2 0,2 2,

110- 3,6 3,0 3,6 'Î,5 3,4 2,2 2,1 4,2 2,7 4,2 3,2 2,3 2,7 0,7 Z,G ° 3,4 2,9

115 0,8 1,3 0,6 0,8 ° 0,1 0,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 ° 0,1 0,2 li

115- 3,0 3,4 3,0 3,8 2,8 3,4 3,6 4,2 3,2 3,4 2,4 1,7 2,7 2,0 3,9 1,8 4,1 1,9

120 0,5 1,0 1,0 0,7 0,6 0,1 1,9 0,7 0,5 1,5 0,2 0,1 0,1 0,3 4,7 0,1 0,2 3,3

120- 1,2 4,9 4,2 5,3 5,1 5,6 4,8 5,8 4,9 5,0 4,8 5,8 2,7 G,O G,4 0,9 5,5 2,9

130 1,2 2,9 2,5 17,0 8,7 23,3 5,3 35,0 6,4 2,0 2,2 6,4 1,9 21,3 1,2 ° 0,2 14,0 -4~

130- 8,5 6,9 7,8 8,2 6,2 4,5 5,4 8,3 7,0 6,7 8,1 8,8 7,5 G,G 7,1 8,3 8,9 3,8

140 4,4 3,7 5,7 1,1 5,6 1, 1 5,6 7,9 5,6 9,4 2,2 1,3 1,8 2,9 27,7 9,6 1,9 0,1

140- 8,5 7,4 7,8 9,0 7,9 7,9 5,9 7,5 7,6 5,0 7,3 7,6 6,3 6,6 9,0 12,8 8,2 8,6

DO 1,4 1,4 1,8 2,7 1,3 ° 0,6 3,6 2,8 1,4 1,5 0,5 1,0 2,1 5,2 0,2 0,8 0,6 C

150 6,6 5,4 6,0 9,0 6,8 G,7 6,5 92, 7,0 6,7 7,3 7,6 G,8 7,9 7,1 10,1 7,5 3,8

160 0,5 0,4 0,4 1,5 0,5 ° 0,4 1,6 1,0 3,6 1,5 0,5 ° 2,2 8,7 15,0 0,8 ° C

160- 5,4 4,9 5,4 6,0 2,3 4,5 7,1 5,8 6,5 9,2 8,9 7,0 7,5 8,6 8,4 10,1 8,9 7,6

170 1,5 0,7 1,0 2,9 3,1 1,0 0,7 1,6 1,4 7,5 6,7 2,1 0,4 4,5 20,6 '10,6 51,7 0,3

170- 7,8 7,9 7,8 8,3 7,3 6,7 7,7 IO,D 8,6 10,9 10,5 12
;5 7,6

1;9 9,7,;+ 9,3,;9 8,4
:1°"21,5

180 3,0 1,0 3,3 5,6 0,1 0,2 1;6 2;2 5;3 11;1 , ' 3,5 16,4 ),3

180- 6,0 9,4 9,7 6,8 8,5 8,4 8,9 8,3 8,1 10,9 14,5 1,0 11,7 11,3 11,6 .12,4
0

.4- 7,2

190 1,0 2,3 1,0 4,8 0,1 0,6 3,G 1,1 6,5 4,6 11,2 1,4 0,1 1,4 7;9 16,7 8,2

190- 7,8 7,9 8,5 6,0 9,0 9,5 9,5 5,0 9,2 9,2 12,9 7,6 8,9 8,6 9,7 14,7 9,6 10,5 10,1 I
220 6,2 8,6 8,6 15,1 1,1 2,0 8,7 5,6 14,7 4,4 27,2 12, 1 1,2 13,7 t5,4 0,3 2,6 1,6 I

I

220 8,5 9,4 9,1 12,5 9,6 10,1 10,1 13,3 9,7 10,9 14,5 10,6 12,5 11,3 7, t 11,9 11,6 18,1 24,7
I

iz 20,0 8,5 10,9 31,5 2,4 7,3 30,2 36,6 26,2 15,9 29,6 28,4- 3,4 27,0 2,5 1,1 11,3 76,7
,
,

Il
,
I

75- 23,5 23,1 20,5 14,3 24,9 24,7 22,0 10,8 20,0 15,1 1,6 18,7 17,8 14,6 13,5 ° 6,2 16,2 21,7~

100 55,5 62,8 56,8 9,2 67,9 60,5 39,6 0,6 21,7 37,8 3,5 42,2 87,5 10,6 1,3 ° 0,4 1,8
I

100- 13,2 12,8 13,9 13,5 12,4 11,2 11,9 15,8 11,3 10,1 9,7 8,8 8,2 9,3 11,6 1,8 12,3 10,5 13,0:1

120 5,3 7,7 7,9 8,5 9,2 4,0 3,6 4,0 8,3 2,2 1,8 3,0 1,3 10,3 6,1 0,1 0,6 3,9 1
I

120- 12,6 11,8 12,0 13,5 11,3 10,1 10,1 14,2 11,9 11,8 12,9 14,5 10,3 12,6 13,5 9,2 14,4 6,7 7,21

140 5,6 6,6 8,3 18,1 14,3 24,3 10,9 42,9 12.,0 11,5 4,1 7,7 3,8 2-1,2 28,9 9,6 2,1 14,0 4
I

15,1 12,8 13,9 18,0 14,7 14,6 12,5 16,7 14,6 11,8 14,5 15.2 13,7 1<:1,6 16,1 22,9 15,7 12,4
,

140-
°

160 1,9 1,8 2,2 4,1 1,7 ° 1,1 5,2 3,8 4,9 2,9 1,0 1,0 4,3 13,9 15,1 1,6 0,6 i
I

160- 13,2 12,8 13,2 14,3 9,6 11,2 14,9 15,8 15,1 20,2 19,3 14,6 17,1 17,9 16,8 22,9 19,2 13,3 15;9!

180 4,4 1,7 4,3 8,5 3,2 1,2 2,3 3,8 6,7 18,6 19,1 4,0 1,7 8,4 24;1 57,1 73,2 0,6 ]
,

180 22,3 26,6 26,6 26,3 27,1 28,1 28,6 26,7 27,0 31,1 41,9 28,1 32,9 31,1 28,4 43,1 32,2 40,9 42,°1

220 27,2 19,3 20,4 51,5 3,6 9,9 42,5 43,4 47,4 25,0 68,3 41,9 4,7 42,1 25,8 18,1 22,1 79,0
,

III

75- 36,7 36,0 33,7 27,8 37,3 35,9 33,9 26,7 31,3 25,2 11,3 27,5 26,0 23,8 25,2 1,8 18,5 26,7 34,8

120 60,8 70,8 64,7 17,7 76,6 64,6 43,2 4,7 30,0 40,0 5,2 45,4 88,8 21,0 7,3 0,1 1,0 5,7

75- 57,8 55,2 53,6 50,4 5G,5 53,9 50,0 48,3 50,8 42,0 31,4 49,7 43,2 43,1 17,7 23,9 41,1 41,9 42,0

150 67,8 78,6 74,8 3b,5 92;1 88,9 54,8 51,1 44,8 52,9 11,1 53,6 93,5 47,3 41,4 9,8 3,9 20.3

150- 42,2 44,8 16,4 49,6 43,5 46,1 50,0 51,7 49,2 58,0 68,5 50,3 56,8 56,9 52,3 76,1 58,9 58,1 58,0'

220 32,2 21,4 25,2 61,5 7,9 11,1 45,2 48,9 55,2 47,1 88,9 46,4 6,5 52,7 58,6 90,2 96,1 79,7

Nr. tomp. 166- 203 166 133 177 178 168 120 185 119 124 171 146 15 t 155 109 1"16 105 29

total 14,7
Hd. G. C. 13,7 27,9 7,8 8,9 86,6 69,6 18,4 5,0 78,1 11,5 20,2 65,7 5,8 18,0 88,0 74,7 37,5

"
7'01";;;

Analizacompurativă procentuulă a unor arome c~trasc din: cafea naturală l,\:Viener" (\V); "Helle Banncr" (H), cafea solubilă "Amigo" (A), deoate solubilă ŞL

din producţia anului 1985 (e 5) şi 1986 tem 6, Cu 6), concentrat de deDate hidrolizat 1985 (5 5) şi 1986 (56). extract in cloroforIIi proaspăt (Ecl)şi stabilizat (Ecis).::tll~de
"~"0"ii;i;

(Al) şi de la concentrare in pilot (A). extract in cloroform (A;}) în alcool (AJJ şi eter {As) din apele de condens de la concentrare, extract eteric (En) şi extract

(Nf. componente - % arie peak dinuria totaIii)

(1)

(-) I w I H I A I Cil6 I Cm, I Co. I emo' I 5, I s.
1

Eel I Ec1s I A, I A, I A c12 I A, I A, I I ;);~ţ~
'C

_.

\3,975 3,6 1,2 0,7 5,6 4,5 3,6 ° 0,5 2,5 ° 2,3 3,4 0,7 ° °

5,9. 6,5 0,8 0,1 10,6 13,4 2,7 ° 0,3 3,5 ° 2,9 45,9 ° ° ° ,1 /15

75- 4,2 3,0 3,6 3,0 3,9 3,9 3,6 0,8 2,7 1,7 ° 2,3 2,7 2,6 2,6 ° °

80 31,8 30,1 20,4 2,1 31,9 21,4 27,7 ° 10,4 1,5 ° 20,3 31,2 6,4 0,1 ° ° 1,6 8;

-
80- 3,6 4,9 3,0 2,3 6,2 5,1 5,4 2,5 5,4 2,5 ° 3,5 2,0 2,6 2,6 ° ° -
85 9,0 8,9 8,9 2,8 11,2 13,1 4,4 0,1 4,7 1,0 ° 10,3 2,9 0,7 0,9 ° ° 6)

85- 3,0 3,4 2,4 0,7 3,4 1,7 3,0 1,7 3,2 3,4 ° 4,1 1,4 2,0 1,9 ° 1,4

90 34, 6,8 4,7 1,0 2,9 9,6 2,6 0,1 3,9 25,9 ° 7,0 5,4 1,7 0,1 ° 0,1 l);

90- 4,2 3,4 4,2 3,8 1,7 3,9 2,4 3,3 3,2 1,7 0,8 2,9 4,1 2,6 1,3 ° 2,0

95 3,4 5,7 8,9 1,3 3,0 0,8 0,3 0,1 0,4 3,9 ° 0,5 0,6 ° ° ° 0,1 °
l)

95- 4,8 4,4 5,4 3,8 3,9 5,5 4,2 2,5 4,9 3,4 0,8 3,5 1,1 4,0 5,2 ° 2,7 6,7

100 2,0 4,9 13,0 1,8 8,3 2,3 2,0 0,2 2,0 2,1 3,5 1,4 1,5 1,9 0,6 ° 0,1 0,2 ).0

100- 3,0 3,0 3,6 3,3 2,3 3,4 2,4 3,3 2,2 ° 0,8 2,3 ° 4,0 1,9 ° 2.0 1,9

105 2,0 2,1 2,2 1,5 3,5 2,6 0,2 1,6 2,7 ° 0,9 1,3 ° 5,7 0,1 ° ° 0,3 4:

105- 3,6 3,4 3,6 3,0 3,9 2,2 3,6 4,2 3,2 Z,5 3,2 2,3 2,7 2,6 3,2 ° 2,7 3,8

110 2,0 3,3 4,1 5,6 5,2 1,1 1,2 1,0 4,6 0,4 0,5 1,4 0,9 4,1 0,5 ° 0,2 0,2 2,

110- 3,6 3,0 3,6 'Î,5 3,4 2,2 2,1 4,2 2,7 4,2 3,2 2,3 2,7 0,7 Z,G ° 3,4 2,9

115 0,8 1,3 0,6 0,8 ° 0,1 0,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 ° 0,1 0,2 li

115- 3,0 3,4 3,0 3,8 2,8 3,4 3,6 4,2 3,2 3,4 2,4 1,7 2,7 2,0 3,9 1,8 4,1 1,9

120 0,5 1,0 1,0 0,7 0,6 0,1 1,9 0,7 0,5 1,5 0,2 0,1 0,1 0,3 4,7 0,1 0,2 3,3

120- 1,2 4,9 4,2 5,3 5,1 5,6 4,8 5,8 4,9 5,0 4,8 5,8 2,7 G,O G,4 0,9 5,5 2,9

130 1,2 2,9 2,5 17,0 8,7 23,3 5,3 35,0 6,4 2,0 2,2 6,4 1,9 21,3 1,2 ° 0,2 14,0 -4~

130- 8,5 6,9 7,8 8,2 6,2 4,5 5,4 8,3 7,0 6,7 8,1 8,8 7,5 G,G 7,1 8,3 8,9 3,8

140 4,4 3,7 5,7 1,1 5,6 1, 1 5,6 7,9 5,6 9,4 2,2 1,3 1,8 2,9 27,7 9,6 1,9 0,1

140- 8,5 7,4 7,8 9,0 7,9 7,9 5,9 7,5 7,6 5,0 7,3 7,6 6,3 6,6 9,0 12,8 8,2 8,6

DO 1,4 1,4 1,8 2,7 1,3 ° 0,6 3,6 2,8 1,4 1,5 0,5 1,0 2,1 5,2 0,2 0,8 0,6 C

150 6,6 5,4 6,0 9,0 6,8 G,7 6,5 92, 7,0 6,7 7,3 7,6 G,8 7,9 7,1 10,1 7,5 3,8

160 0,5 0,4 0,4 1,5 0,5 ° 0,4 1,6 1,0 3,6 1,5 0,5 ° 2,2 8,7 15,0 0,8 ° C

160- 5,4 4,9 5,4 6,0 2,3 4,5 7,1 5,8 6,5 9,2 8,9 7,0 7,5 8,6 8,4 10,1 8,9 7,6

170 1,5 0,7 1,0 2,9 3,1 1,0 0,7 1,6 1,4 7,5 6,7 2,1 0,4 4,5 20,6 '10,6 51,7 0,3

170- 7,8 7,9 7,8 8,3 7,3 6,7 7,7 IO,D 8,6 10,9 10,5 12
;5 7,6

1;9 9,7,;+ 9,3,;9 8,4
:1°"21,5

180 3,0 1,0 3,3 5,6 0,1 0,2 1;6 2;2 5;3 11;1 , ' 3,5 16,4 ),3

180- 6,0 9,4 9,7 6,8 8,5 8,4 8,9 8,3 8,1 10,9 14,5 1,0 11,7 11,3 11,6 .12,4
0

.4- 7,2

190 1,0 2,3 1,0 4,8 0,1 0,6 3,G 1,1 6,5 4,6 11,2 1,4 0,1 1,4 7;9 16,7 8,2

190- 7,8 7,9 8,5 6,0 9,0 9,5 9,5 5,0 9,2 9,2 12,9 7,6 8,9 8,6 9,7 14,7 9,6 10,5 10,1 I
220 6,2 8,6 8,6 15,1 1,1 2,0 8,7 5,6 14,7 4,4 27,2 12, 1 1,2 13,7 t5,4 0,3 2,6 1,6 I

I

220 8,5 9,4 9,1 12,5 9,6 10,1 10,1 13,3 9,7 10,9 14,5 10,6 12,5 11,3 7, t 11,9 11,6 18,1 24,7
I

iz 20,0 8,5 10,9 31,5 2,4 7,3 30,2 36,6 26,2 15,9 29,6 28,4- 3,4 27,0 2,5 1,1 11,3 76,7
,
,

Il
,
I

75- 23,5 23,1 20,5 14,3 24,9 24,7 22,0 10,8 20,0 15,1 1,6 18,7 17,8 14,6 13,5 ° 6,2 16,2 21,7~

100 55,5 62,8 56,8 9,2 67,9 60,5 39,6 0,6 21,7 37,8 3,5 42,2 87,5 10,6 1,3 ° 0,4 1,8
I

100- 13,2 12,8 13,9 13,5 12,4 11,2 11,9 15,8 11,3 10,1 9,7 8,8 8,2 9,3 11,6 1,8 12,3 10,5 13,0:1

120 5,3 7,7 7,9 8,5 9,2 4,0 3,6 4,0 8,3 2,2 1,8 3,0 1,3 10,3 6,1 0,1 0,6 3,9 1
I

120- 12,6 11,8 12,0 13,5 11,3 10,1 10,1 14,2 11,9 11,8 12,9 14,5 10,3 12,6 13,5 9,2 14,4 6,7 7,21

140 5,6 6,6 8,3 18,1 14,3 24,3 10,9 42,9 12.,0 11,5 4,1 7,7 3,8 2-1,2 28,9 9,6 2,1 14,0 4
I

15,1 12,8 13,9 18,0 14,7 14,6 12,5 16,7 14,6 11,8 14,5 15.2 13,7 1<:1,6 16,1 22,9 15,7 12,4
,

140-
°

160 1,9 1,8 2,2 4,1 1,7 ° 1,1 5,2 3,8 4,9 2,9 1,0 1,0 4,3 13,9 15,1 1,6 0,6 i
I

160- 13,2 12,8 13,2 14,3 9,6 11,2 14,9 15,8 15,1 20,2 19,3 14,6 17,1 17,9 16,8 22,9 19,2 13,3 15;9!

180 4,4 1,7 4,3 8,5 3,2 1,2 2,3 3,8 6,7 18,6 19,1 4,0 1,7 8,4 24;1 57,1 73,2 0,6 ]
,

180 22,3 26,6 26,6 26,3 27,1 28,1 28,6 26,7 27,0 31,1 41,9 28,1 32,9 31,1 28,4 43,1 32,2 40,9 42,°1

220 27,2 19,3 20,4 51,5 3,6 9,9 42,5 43,4 47,4 25,0 68,3 41,9 4,7 42,1 25,8 18,1 22,1 79,0
,

III

75- 36,7 36,0 33,7 27,8 37,3 35,9 33,9 26,7 31,3 25,2 11,3 27,5 26,0 23,8 25,2 1,8 18,5 26,7 34,8

120 60,8 70,8 64,7 17,7 76,6 64,6 43,2 4,7 30,0 40,0 5,2 45,4 88,8 21,0 7,3 0,1 1,0 5,7

75- 57,8 55,2 53,6 50,4 5G,5 53,9 50,0 48,3 50,8 42,0 31,4 49,7 43,2 43,1 17,7 23,9 41,1 41,9 42,0

150 67,8 78,6 74,8 3b,5 92;1 88,9 54,8 51,1 44,8 52,9 11,1 53,6 93,5 47,3 41,4 9,8 3,9 20.3

150- 42,2 44,8 16,4 49,6 43,5 46,1 50,0 51,7 49,2 58,0 68,5 50,3 56,8 56,9 52,3 76,1 58,9 58,1 58,0'

220 32,2 21,4 25,2 61,5 7,9 11,1 45,2 48,9 55,2 47,1 88,9 46,4 6,5 52,7 58,6 90,2 96,1 79,7

Nr. tomp. 166- 203 166 133 177 178 168 120 185 119 124 171 146 15 t 155 109 1"16 105 29

total 14,7
Hd. G. C. 13,7 27,9 7,8 8,9 86,6 69,6 18,4 5,0 78,1 11,5 20,2 65,7 5,8 18,0 88,0 74,7 37,5
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mente putem concluziona că, pe clase de volatilitate (fapt vizibil ŞI In
tabelul 4 coloana a II-a) produsele ",mintite pot copia relativ fidel aromele
de cafea naturală, dacă se aplică metodele de extracţie şi recuperare uti
lizate de noi sau altele care să menajeze calitatea iniţială a cicoarei prăjite.

Confirmarea celor spuse este vizibilă dacă vom compara clasele de
temperatură ale cafelei naturale (H. sau "V) cu cele ale cicoarei solubile,
maturată, din producţia anului 1986, (Cm, 6). Se observă că, numai cu cîteva
excepţii (90~ 95'C, 130~ 140'C, 180-190'C) care vin parcă să intărească

regula, numărul şi cantitatea componenţilor din restul claselor sint foarte
apropiate şi chiar identice (tabelul 4 coloana r, coloanele W şi Cm 6).

Desigur că prezentarea tabelelor suscită o multitudine de interpretări

şi concluzii. Pentru inceput şi din prudenţă, ne limităm a atrage atenţia

în loc de alte concluzii, asupra asemănărilor ce există Între aroma extrasă

din produsele de cicoare prăjită şi cea de cafea naturală. Această obser
vaţie, care va fi verificată-printr-o serie de cercetări riguroase, ne va
putea conduce către găsirea unor noi căi de valorificare superioară. în
special, in industria alimentară a cicoarei. Venim astfel în întîmpinarea
dezideratului major de asigurare a populaţiei cu lloi şi valoroase produse
prin exploatarea -unor noi resurse de materii prime; Această cerinţă este
de altfel coroborată cu sarcinile prioritare cuprinse in planul cincinal cu
cicoarc şi sporirea producţiei, astfel incît ea să ajungă in 1990 la peste
60 mii tone.
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mente putem concluziona că, pe clase de volatilitate (fapt vizibil ŞI In
tabelul 4 coloana a II-a) produsele ",mintite pot copia relativ fidel aromele
de cafea naturală, dacă se aplică metodele de extracţie şi recuperare uti
lizate de noi sau altele care să menajeze calitatea iniţială a cicoarei prăjite.

Confirmarea celor spuse este vizibilă dacă vom compara clasele de
temperatură ale cafelei naturale (H. sau "V) cu cele ale cicoarei solubile,
maturată, din producţia anului 1986, (Cm, 6). Se observă că, numai cu cîteva
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Desigur că prezentarea tabelelor suscită o multitudine de interpretări

şi concluzii. Pentru inceput şi din prudenţă, ne limităm a atrage atenţia

în loc de alte concluzii, asupra asemănărilor ce există Între aroma extrasă

din produsele de cicoare prăjită şi cea de cafea naturală. Această obser
vaţie, care va fi verificată-printr-o serie de cercetări riguroase, ne va
putea conduce către găsirea unor noi căi de valorificare superioară. în
special, in industria alimentară a cicoarei. Venim astfel în întîmpinarea
dezideratului major de asigurare a populaţiei cu lloi şi valoroase produse
prin exploatarea -unor noi resurse de materii prime; Această cerinţă este
de altfel coroborată cu sarcinile prioritare cuprinse in planul cincinal cu
cicoarc şi sporirea producţiei, astfel incît ea să ajungă in 1990 la peste
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LUCRARI ŞTIINŢIFICE SFEcLA ŞI ZAHA.R. 1987; voL XVI

CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA ISTORIA CULTURII SFECLEI
DE ZAHĂR îN ROMANIA (PERIOADA 1800~1900)

281

A.F. BADID

Lucrarea face o trecere in revistă a principalelor momente
care au marcat introducerea culturii de sfeclă de zahăr în România
in .secolul XIX, accentuînd ·în luod deosebît asupra rolului pe
care l-au avut ih această directieP. S. Aur eli a n si chimis~

~1 C. Roman.' .

Pe teritoriul actual al ţării noastre nu se cunoaşte data exactă a pă

trunderii sfeclei ca plantă de cultură, deşi se presupune că ar fi pătruns

o dată cu porumbul şi cartoful la sfîrşitul secolului XVIII - inceputul
secolului XIX iniţial în Transilvania, apoi ca o consecinţă firească a re~

laţiilor existente de veacuriîIltre c:le trei principate române, în Moldova
şi Ţara Românească. Introducerea sfeclei de zahăr a fost accelerată şi de
foametea din anii 1813-1817 din Transilvania, care a obligat ţăranii să

se orienteze spre culturi cu randament ridicat pe unitatea de suprafaţă,

cu multiple intrebuinţ1iri (hrană proprie, hrana animalelor, schimb etc.).
Dintre aceste culturi două plante intruneau aceste calităţi: cartoful şi sfecla.

Pe teritoriul ţării noastre istoria culturii sfeclei de zahăr se circumscrie
istoriei fabricrtrii zah(trului din sfeclă, cu toate sinuozităţileacesteia, dictate
de evolutia istorică.

Sfe~la de zahăr fiind principala sursă de materie primă pentru fabrici
atenţia acestora se indreaptă şi spre cultură. Astfel, fabrica Sibiu a elabo
rat in anul 1847 primnl îndreptar de cultură raţională a sfeelei pentru
uzul cultivatorilor de sfeclă din apropierea oraşului. Demersul n~a rănlas

fără urmări, fabrica Sibiu prelucrind in anul respectiv 5 800 tone de sfeelii
provenitrt junlătate de. pe terenurile proprii, jumătate de la cultivatori.

Revoluţia de la 1848, apoi :mişcarea unionistfla lnijlocului de veac,
finalizată la 1859, a scos din atenţie cultura sfeelei de zahăr şi prelucrarea
ei dar, ca o consecinţă firească a fonn{lrii noului stat naţional, după Unire,
burghezia în plină ascensiune economică şi politică va relua problema za
hărului indigen, cu lnai mult aplomb, deoarece era o sursă de .. cîştiguri
ne îndoielnică.

Astfel, P. S. Aur elia n, economist agronom, directorul Şcolii

de Agricultură de la Pantelimon Ş' apoi al celei de la Herăstrău, iniţiază
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o sene de experienţe cu sfecla de zahăr între 1860-1863, ceea ce îi per
mite să publice în Revista ştiinţifică nr. III din 1872 şi mai apoi în car
tea "Schiţe economice asupra României" (1875) că: "Sfecla de zahăru cul
tivată la şcoala de agricultură a produsu resultate forte mulţuIUltoare.

Analisa făcut"- a găsitu aproape 12 la 100 zacăru" [2 J.
Aceste experienţe au avut ca scop printre altele şi reducerea la tă

cere a unor voci care nu credeau că, în condiţiile Bărăganului, sfecla produce
zahăr, fapt pe care autorul îl alnintcşte destul de discret "nu există o plantrL
în agricultura Europei care să .. 11U. reuşească .•. înţara noastră" [2].

Convins de importanta sfeclei ca aliment, furaj şi plantă industrială

în 1869 în "Manualu de AgriculturrLpentru clasele prin1are". P: S. Au
reI ia n "agricultoru" cum îşi zice, introduce U~1 c~pitol Intl~ulat "S~~
clele" in care apar primele noţiuni de agrofitotehllle ŞI tehnologIa cultur!I,
punctind Inodul de executare .a arăt,urii, perioada. ~emăn~tului, lucr~u'lle

de întreţinere, recoltare, depOZItare ŞI modul de utIlIzare 111 hrana anm1a~
lo1ol". .

Alături de scoala de la Herăstrău, F. Ma n t a n ari incepe O scrie
de exneriente cu'sfeclă de zahăr la Iaşi, Sascut, Brăila şi Bucureşti, care
se soÎdcază· cu bune rezultate pînă la ,,40 000 ocale/falee" sfecle, care
analizate de către G u eri Il i, chhnist distins din Paris, "au dat rezul
tate asa de corespunzătoare, încît putem afinna CrL sfecle1e din ROlnânia
intrec 1n privinţa substanţei zaharine toate sfeclele Cl1noscute pină acum [8 J."

CU toate acestea, fabrica de la Chitila fondant în 1875, işi închide
porţile, fen01l1Cn COluentat în epocă cu ecouri descurajatoare. Astf~l, prof.
H. P a a se h e. de la Ul1iversitateadin Thtlarbnrg în cartea sa "Dic Zuker
Industrie der Wclt" (citat dup" D. Ce sia n u) readuce în discuţie imp,?
sibilitatea c1imatîcfL a ROlnâniei de a produce sfeclă de zahăr: "ROnlân1a
el făcut asemenea încercări de a-si crea o industrie zaharină, rezultatele
au fost nerrative si a trebuit să ~'enunţc la astfel destflruinţe zadarnice.
Clinla fiind prea $uc1ică, se vede că nu prieştc sfec1ei şi sfecla nu ajunge
a se coace destul de bine" [3].

Pe prillllll loc în c.ol1~baterea a~est:.i afinllaţi~, total nefo~ldată, S-a
aflat C. Ro IU a n,chnnIst al staţlUl111 agrononllce Bucureşti ~ şcoala

de la Herăstrău, care începînd din 1890, an de an, cu o tenacitate demnă

de invidiat, pînă în 1900 a studiat ';raî m~l~e .soiuri de sfeclă d_e ~ahăr

str"ine din punct de vedere al producţIeI, calItaţll tehnologIce a radaC1ll11
şi calităţii seminţei.

Au fost încercate sDiurile Vîl1marin (Franţa,)hnperîal, Kleinwanz-,
leben, Electoral şi Mangold (Germania) in mai malte locuri: Botoşalll
(Comăndăreştî), Ilfov (Afumaţi, Bragadiru, ŢigăneştI), To1eonllan (ZIm
nicelo), şcoala de agricultlu{L de la Roman, Anuăşeşt1 ŞI BucureştI. ConclUZIa
încercăriloT dupăprin1ii trei ani estB clară şi frll'ă dr,ept de apel:. "Secetei:
la care este expusă ţara lluîmpieclică culturasfcclei cum s-ar crede, daca
seuIănatul se faceeît se poate de timpuriu, intr-un pămînt bin,e desfundat.
în cei din unnă 4 ani dupăcUI11 orişicine .îşi poate aduce amInte, au fost
'secete enorme, cu toate acestea însă sfecla de zahăr a reuşit precum au văzut

.destul de bine ... Producţia la hectar variază intre 20000 si 50 000 kg
sfeclă fără foi sau in termen mediu 31 000 kg" [11]. '

Săminţa de sfecl" fiind importată, incepînd din 1891, C. R 9 m an
jniţiază şi experienţe vizînd proclucerea de sr1111Înţă de sfeclă. .. de zaJIăr.,
scopul. acestor experin1cnte fiind scos în evidenţă decătreautorlll10r,in
finalul unei lucrări publicate in 1892: "Cultura .. sfcclei pentrn semir,te
n-arc deocanldată nici o importanţă pentru ţara noastră, nUlllaicincifaln}:
caţiune~ za~ărulu.i va. lua:> exten5iuner;la~ mare vomfiJnposiţiunea
de a ni le lace smgun daca seva dovedi ca nu clegenereaz~L cUlll seîn~
tînlplă. de .. cxcnlplu în .Rusia llicridianalrl".

Cellnai bine in condiţiile de la Bucureştî s-a cOluportat soiul ThtIangold
care pe o medie de 18 000 r"dăcini (butaşi) la hectar a obţinut peste 1000
1l.:g stLmînţă la o plantare a acestora la 70 CUT una de alta si pe ril14> si
intre rinduri. Cultura a fost foarte reuşittl fapt care-l face pe au'tor,srLafir~e
nu frLră satisfacţie "trunchiurile erau bogat dezvoltate şi incărcatecu.se~
minţe, cmTI nu le-aIn văzut luai fnml0ase în exploataţiuni germane, unde
cultura sfeclei de zahăr ia o extensillne marcu [9J.

Tot din anul 1892 datează şi primele Înccrdlri sisten1aticed&stabi~
lire a calităţii sClninţelor,deetuate tot de C.R omall,carerern.ar~{L
dc la bun inccput faptul că lasăuIînţa de sfeclă intereseazăînprimulrÎl1d
llmufu'ul de fructe (giomerllle) cafc au celpuţil1un germenefaţă>deill1riî{l
rul total de glomernle.

Ca şi în lucrarea anterioartL şi in finalul acestei. lucrăriautorulJal1.seai~
un apel. cuI tivatarilor,. apel. care-l face S{L fie promotorul ideiipuseii1apli
care de-abia în zilele noastre de Laboratorul central de calitate aLsen1intei
"În .fine .recoll1and tuturor agricultorilor, ... ca, înainte de .. cumpăra'?
săUlinţă .. , să~şi dea osteneala de a tril11ite o probă din acea sfLmînţăsta'

ţiunii agronoll1ice (şcoala de agricultură de la Herăstrău)spreanaU:tă,eaTe
se efectueazrl gratis , ..I' [9J.

Totuşi, cea mai iInportantă lucrare care priveşte sfecla de zahărc.ul...
tivată. în ROlu6.nia în ansalnblul insuşil-i1or ·.ei tehnologice, ·culturaleşi
productivc,. demarc iiuportanţă prin informapilepe care le pune la dis
poziţia contemporanilor, dar şi uTlll<lşilor este sinteza celor 10 anicie
Illuncă ai chinlistului C. R Oln el n publicatrL in 1900}11uîntînlplător

in lhnb8. franceză şi intitulată "Notice sur l'Industrie Sucriere etsur la
Betterave du Romnanie" [12J.

Lucrarea este ele a luare bogrlţie infornlaţională, autoTul eisituîndu,:-sc
UlUit peste nivelul epocii, Tealizind o veritabilrt tehnologie înînţclesul

actual al cuvîntului, ale crrrei afirmatii sînt sustinute de rezultate
expcrin1entale riguroase. Astfel, spulberă'afiru1aţiile prin care ar fiimpo
sibil să se obţină sfeclă de zahăr de calitate în România printr-un Silllpiu
tabel sintetic prezentat în paginaunnrLtoaro.

Valoarea seminţelor soiurîlor este apreciată din punct de vedere al
producţiei de rădăcini, zahărului în suc ("mnst" spune autorul) coeficientul
de puritate şi nezahărul, funcţie de dimensiuni (mari, medii, mici) conclu
zia fiind tranşantă " ... dar mai credem că avem dreptul să spunem că
pentru solul nostru şi climatul nostru, seminţele mari rezistă mai bine
la secetă şi regulat dau recolte mai bune" [12J.
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BIBLIOGRAFIE

"Numai cei dintii se plantează din nou şi cl'Hl seminţe, cari în anul
vjitor să serveasdt la sernănarea chnpuriloL Astfel se obţin progresiv napi
tot mai bogaţi în zachar [13]".

Tot în aceastr! lncrare, la capitolul afeelat tehnologiei de extragere
a zahărului este menţionată, pentru prima dată in ţara noastră, ideea
Tecepţiei după calitate a sfeclei, care se face evident cu mijloacele proprii
timpului "fabricanţii din multe locuri cumperă napii după deusitate ...",

In 1898 agrouomul moşiei Galbeni, D. Crighel, publică la Roman
un ,,:Manual pentru cultivarea sfeclcide zahăr şi nutreţ înţarrt'(, în care
dUprl o scurtă istorie a fabricării zahărului în România, face o expunere
detaliată a principalelor cerinţe agrotehnice ale sfeclei de zahăr în zona
de cultură a văii Siretului, precum si modul de realizare practică a cul
turii, motivîndu-şi intreprinderea astfel: "Cerindu-se anumite cunoştinţe
pentru lucrarea sfeclei. pe care IDtlneitorii noştri nu le aveau, se înţelege

.că aIn adus lucrători din fundul Galiţiei şi Boctniei. Aceşti lucrători însă

nu ~sîl1t deprinşi, ca ai noştrii cu prflş,itul, .. nu ţin la muncă ca ai noştrii,

can trebuie numai învăţaţi cum anUUle se prăşeşte sfecla" [4, pag. 8].
Astfel la sfirşitul secolulu i XIX găseste pe teritoriul actual al Ro

rnâniei o industrie a zahrlrului în plinrl d~zyoltare, cu 8 fabrici în stare
de funcţionare capabile să prelucreze peste 6000 de tone de sfeclă zilnic,
fapt care i-a asigurat în primii ani ai secolului XX o producţie de zahăr

de cca 30 000 toue/an, iar prin extinderea acestei culturi şi a industria
lizării ei, i-a dat posibilitatea să ating:l in 1936, 120000 tone/an, adieă

locul 14 din 20 de state producătoare în Europa. O altă statistică, care
reliefează în foud gradul de intensivizare a procesului de extracţie, arată

România situîndu-se pe locul j in Europa din punct de vedere al pro
dClcţiei de zabrtr pe fabrică [14J.

Practic, sfîrşitul de veac, marcheazrl terminarea epocii romantice
în cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr în România, deschizînd por
ţile secolului vitezei care a ridicat probleme deosebite în faţa acestei
activit'lţi economice, atit din punct de vedere al tehnologiei de cultură

şi industrializare, dar şi din puuct de vedere al relaţiilor sociale şi eco
n01nice care au generat în prima parte a lui o anumitrl manieră specifică

de statutarc şi legalizare a relaţiei producător-fabricant-comerciant.

Anii I 189°1 1"1 I I"n I 1'" i 1894 11B95 1 1896 I 1897 I 1898 1 1899

în continuare autorul analizează efectul îngrăşălllintelor chimice,
epoca de recoltare, producţia posibilă de obţinut, aspecte legate de cali
tatea acestei producţii, dovedind de fiecare dată posibilitatea, economici
tatca şi avantajele acestei culturi în România.

Ne-am ocupat pe larg de această lucrare pentru că diu puuct de ve
dere al accesibilităţii infonnaţiilor pe care le conţine pentru străinii inte
resaţi În angajarea unor întreprinderi de industrializarea sfeclei în România
lucrarea a fost iudiscutabil sursă preţioasă de informare. Ca urmare, în
1897 firma engleză Frasei & co din Liverpool iufiinţează în România "The
Danubian Sugar Factory Ltd" proprietara fabricilor de la Mărăşeşti şi

Brînceni, iar trei ani mai tirziu firma "Dupont, Lachaume, Mellasaux &
COIf fac investiţii în construcţia fabricii Ripiceni.

Construirea fabricilor Sascut, Bod, Tîrgu Mureş, Mărăşeşti, Brin
ceni, Roman, Ripiceni şi reluarea activităţii fabricii de la Chitila demons
trează clar că sfecla de zahăr şi zahărul autohton au cîştigat bătălia. Acest
lucru face ca o serie de specialişti agronomi şi tehnologi să elaboreze ma
nuale, tratate, tehnologii pentru transformarea culturii sfeclei de zahăr

Într-o cultură intensivă, raţională, creatoare de beneficii pentru cultivatori.
In 189j, la Sibiu, sub semuătura lui Ars e n eVI ai c u apare

în limba română manualul: "Merceologia şi tehnologia pentru şcoalele

comerciale, profesionale şi studii private" în care pe lîngă descrierea bota
nică a plantei, avantajele şi modului de cultivare întîlnim luenţionate

peutru prima dată noţiuni elementare de selecţie şi ameliorarea plautei
privite din punct de vedere al producătorului de sămînţă.

"Napii (sfeclele), spune autorul, după ce se scot dim pămînt se aleg
ca cele mai bune rădăcini să fie destinate de sămînţă. Spre acest scop.
după curăţirea foiloI,uapii se spalrl, apoi se bagă Într-o baie de apă să

rată la jOBaume. Cu ajutorul unei soude se prelevează O prob'l diu fiecare
rădăcină.... Proba luată se aualizează după conţinutul îu zahăr şi napii
se clasează în trei categorii, dup'l cum conţin peste lj%, de la 13 la 1j%
ŞI sub 13% de zaehar".

Greutatea rădăcinii

I
I

decoletate 721 571 520 -197 441 358 387 353 371 290
----- ------------"--

Substimţă'uscată 16.0 \7.5 18.3 18.3 18,0 18,2 20.7 16.4 18.0 19.3
---- ----------------

Zahăr 12,5 13,6 11.5 15"8 14 ,8 15.0 17,5 1J,3 15.1 16,4
-----------------~

Coeficientul de
puritate 78,2 76.6 78"5 84.9 81.7 83,1 83,6 79,2 83,4 85,2

---
--:;;-1---;;-

------1------
Nezahăr 3.4 4.0 3.2 3.2 3,2 3,1 2,9 2,9
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- F. Montanari - "Memoire sur la fabricat ion du sucre in
digen en Rouluanie".
P. S. Aurelian - Experienţele Şcolii ele la Herăstrău publi
cate in Revista ştiinţifică an III fir. 2-7.
Prima lege pentru încurajarea" industriei zahrrfl1lui în ţară.

A. B. Braila - Cîteva cuvinte asupra fabricaţiunii zahă

rului in România - exp. lniF. Montanari la Sascut, Iaşi.

BrăIla şi Bucureşti.

Scrisoarea chimIstului Barnath (Paris) adresată lui P. S.
Aurelian - rezultatele cnlturii elIn 1871 - ele la Herăstrăn

~ Revista Economică naţional", februarie 1874 - (elupă

unii 1876).
FabrIca ele zahăr Sascnt - Proprietari Sgardeli, Montanari
şi Borghetî - produce in 1876.
P. S. Aurelian - Schiţe economice asupra ROlnfll1ici. Eco
norni8: naţională. Tera NQstra - Capitol "Sfecla de Z<1h[11'''.

Fabrica ChitIla - Proprietari priuţul N. Bibescu, E. Ba
llet, C. Hallet et Ca-Bruxelles - Soeiet!' Anonime Su
critre - Roumanie elu Chitîla (dup'" unii 1875).
.28 m~i - A doua lege siirnu,lativă privind încurajarea in
. dustriţi zahăru,lui în R01nflnia.
Fabrica de zahăr Bod.
C. Roman - Publicaţiunile staţiunii agronomicc (Her{ls
trău) in 1891 - capitol "Sfecla de zah',r".

,-C;, Roman - Cercetrld de selllinţe executate în laboratorul
staţiunii agronomice - capitol "Sfecla de zah[lr".
Fabdca dc" zahăr Tirgu J\tlnres - "Societate pe actiuni a
cultivatorilor ele sfeclă".' .
C. ROlnaJ? - .Experienţe culturale cu sfecla de ;':'1h[lr - Bu

'lctinul societăţii de stiinte Fizice 'Nr. 9 si 10 SCDtcmbrie-
Oetombiie 1894' , .,
Dimitriu Cesiaull - Foloasele, necesitatea introducerii cul-
turii sfeclei şi industriei zJ.harine în ,Rolllânia .
..~rsene Ylaicu - Merceologia şi tehnologia pentru şcoalele

eqn1crtiale, profesionale şi studiu privat - Sibiu - Selec-:
ţia pentru sămîn"ţrt şi recepţie după calitate.
}\. III-a lege stimulativel. privind cultura şi industrializarea
sfecle i de zahrn- în Romftnia.
---,. ,Un agronom al fabricii Chitileţ - Tratat practic ~lsupr.a

culturii sfeclei de zahăr.

1. S. Ordeanu - Cultura sreclei, Industria zahărului şi 2giul
Fabrica !iărăscstL si fabrica Brinccni - Proprietar 'Ihe
Danubian Suga;- F~ctory Uel. - firma Frascr & Co Li
verpboL .

> ----;-', D. Grighe1 - Ronlan ~ :Manual pentru cultivarea' sfeclei
de zahăr şi nutreţ - HOlnan.
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1871

1872

1873
1874

,897

1898

A. F. BA-DIU

l~oainetea din Transilvania; introducerea culturii de sfeclă
de zahăr pe teritoriul actual al ROnlfl.niei. . .
Decretul de la Viena - Încurajarea întreprIndenlor care
fabricau zahărul.. . , . G· b
Prima "fabrică de zahrl.r pe teritoriul RomânieI la IT 'ou,
j udeţlll Săla j - proprieta-r baroana Josika Jan05 - direc
tor Burger Frigyes..
Fabri~a de la Arad ~ funcţioneazrl pîntl în 1840.
Fabrîci la Braşov (1. Lnng şi C. Ramer) Bihor, Satn Marc,
Arad. .
Fabrica Clnj (fnncţioneaze, pInă in 1848) capacitate 500-
800 tfcampanie. . ..
MClTIOriu Feraldi, pentru' construirea un.el fabnci 1::1 Giurgiu
_ Obsteasca Adunare respinge )uen1onu1. ."
P. Poe'naru publică)n re.visţa, ,Jnv~lţătorul satulUI 1110dali-
tatca obţinerii zahărulUI dIn sfecla. .
Fabrica dela SIbiuc- 1 000 tfcampa1llc.

Primele îndrumări tehnologic'e' "îndreptar ~e cu~t,-:rrl ra
ţionale," pentru cnltivatori elaborat ele fabrica SlblU.
'Experienţele lui. P .. 5.. f\~relian ~a ~co~:a d'3 agncultură
ele la Pantelimon ŞI apol de la HerastIatL
P. S. Aurelian· cap-itol "Sfecla de zahrl.r" în lual~11U1ul"şco
lar "Manualn de Agricn1tnr'[ pen tru clasele pnmare .

1869 . -

1847

1860-1863

1841

1838

1836
1837

1831

1813c-1817

6. In c z c, Ele k Să discutâm .despre :zahăr,. Koru~k) h~ni:-iul~c, 19~3.. r
7. O r dea n"il, 1. S. ClIltHHl sfcclci, I1:dustna mhal'llim ŞI agw!, T~poglU la "Gutcm~

bcrg" Joseph G6hl, BucureştI., 1896. •
1 ;\,1 Din istoricul sfcclri de zahăr InS. Popovici 1., Costin, ,-V., NICO- ,ac, . . 1979

jl-foldova, Cercetări Agricole în ~Iold?va: -rol. 4, IaşI,. 1-
9. R O !TI a n, C. 'Pu/JUcaţiilc StaJiHilii agroJlO1n1CC ll~ 1891, Impnmerule statuhll Buct

resti, 1892. . . .. . d C R
10. R o In a n, . C. Cercehiri de seminţe CX_CCl!tate in labom/crul staft1/l11l agrollC11J1Ce c . .

BlIClfresti Imprimeriile StatuluI, 1892. . .. 1 ~
R C 'E~pCJ'ieJlte cultl/rale CH sfecla de .ralulr şi st-ltilii aSH.pra lII,dustrter. ::a I(!--

11. Q 111 a ~;dui' de C.R. Buletinul Societăţii şi ~tii~lţC ,Fizice .nr. 9 ŞI bOb~lU l~~tembne
si octombrie 1894 - Extras Bucureşti Lltohpografta Car?l o. . .'

Rom a~, .. C. Notice sur l'Industrie Sflci'ief'c ct SW" la Bcttcl'ave, il SlIcrc eu ROl/lIW1!lC,

12,. Bucureşti, Tipografia "Drcpto.t<~a", 1900. . . .' ie . 1
13 VI" Ar j\[erccologia si te!11l01ogl{l.,pentnt )~(oa't'lc CQJ/lClcw.le, 'P'?Jcstolla ~t;;C

. ale ~;HdiH'privat Brasov' :- Tiparul tipografiei arhidiece~anc dm Sl~~~l,. 189~. 1.. st
14." *** J1;Icmoitc SUl' 1(1, fabl'idation dt! suC/"e il1digrl1c [Il ROU1JîaJ'~1C - Inpr. 'elSS, 11 ~ate.

1871 (atribuitrL lui F. lIIontanari) . activitatc 1893 _ 1973" text
15. * '" * I.~fori[nl fabricii de ::aluir TiJ"g1f. jHuI"c5 ~,80 de am (lI!

xerografîat. .
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verpboL .

> ----;-', D. Grighe1 - Ronlan ~ :Manual pentru cultivarea' sfeclei
de zahăr şi nutreţ - HOlnan.

ISTORIA CULTURII SFECLEI DE ZAHAR IN ROMANIA (l800-190(J)

1871

1872

1873
1874

,897

1898

A. F. BA-DIU

l~oainetea din Transilvania; introducerea culturii de sfeclă
de zahăr pe teritoriul actual al ROnlfl.niei. . .
Decretul de la Viena - Încurajarea întreprIndenlor care
fabricau zahărul.. . , . G· b
Prima "fabrică de zahrl.r pe teritoriul RomânieI la IT 'ou,
j udeţlll Săla j - proprieta-r baroana Josika Jan05 - direc
tor Burger Frigyes..
Fabri~a de la Arad ~ funcţioneazrl pîntl în 1840.
Fabrîci la Braşov (1. Lnng şi C. Ramer) Bihor, Satn Marc,
Arad. .
Fabrica Clnj (fnncţioneaze, pInă in 1848) capacitate 500-
800 tfcampanie. . ..
MClTIOriu Feraldi, pentru' construirea un.el fabnci 1::1 Giurgiu
_ Obsteasca Adunare respinge )uen1onu1. ."
P. Poe'naru publică)n re.visţa, ,Jnv~lţătorul satulUI 1110dali-
tatca obţinerii zahărulUI dIn sfecla. .
Fabrica dela SIbiuc- 1 000 tfcampa1llc.

Primele îndrumări tehnologic'e' "îndreptar ~e cu~t,-:rrl ra
ţionale," pentru cnltivatori elaborat ele fabrica SlblU.
'Experienţele lui. P .. 5.. f\~relian ~a ~co~:a d'3 agncultură
ele la Pantelimon ŞI apol de la HerastIatL
P. S. Aurelian· cap-itol "Sfecla de zahrl.r" în lual~11U1ul"şco
lar "Manualn de Agricn1tnr'[ pen tru clasele pnmare .

1869 . -

1847

1860-1863

1841

1838

1836
1837

1831

1813c-1817

6. In c z c, Ele k Să discutâm .despre :zahăr,. Koru~k) h~ni:-iul~c, 19~3.. r
7. O r dea n"il, 1. S. ClIltHHl sfcclci, I1:dustna mhal'llim ŞI agw!, T~poglU la "Gutcm~

bcrg" Joseph G6hl, BucureştI., 1896. •
1 ;\,1 Din istoricul sfcclri de zahăr InS. Popovici 1., Costin, ,-V., NICO- ,ac, . . 1979

jl-foldova, Cercetări Agricole în ~Iold?va: -rol. 4, IaşI,. 1-
9. R O !TI a n, C. 'Pu/JUcaţiilc StaJiHilii agroJlO1n1CC ll~ 1891, Impnmerule statuhll Buct

resti, 1892. . . .. . d C R
10. R o In a n, . C. Cercehiri de seminţe CX_CCl!tate in labom/crul staft1/l11l agrollC11J1Ce c . .

BlIClfresti Imprimeriile StatuluI, 1892. . .. 1 ~
R C 'E~pCJ'ieJlte cultl/rale CH sfecla de .ralulr şi st-ltilii aSH.pra lII,dustrter. ::a I(!--

11. Q 111 a ~;dui' de C.R. Buletinul Societăţii şi ~tii~lţC ,Fizice .nr. 9 ŞI bOb~lU l~~tembne
si octombrie 1894 - Extras Bucureşti Lltohpografta Car?l o. . .'

Rom a~, .. C. Notice sur l'Industrie Sflci'ief'c ct SW" la Bcttcl'ave, il SlIcrc eu ROl/lIW1!lC,

12,. Bucureşti, Tipografia "Drcpto.t<~a", 1900. . . .' ie . 1
13 VI" Ar j\[erccologia si te!11l01ogl{l.,pentnt )~(oa't'lc CQJ/lClcw.le, 'P'?Jcstolla ~t;;C

. ale ~;HdiH'privat Brasov' :- Tiparul tipografiei arhidiece~anc dm Sl~~~l,. 189~. 1.. st
14." *** J1;Icmoitc SUl' 1(1, fabl'idation dt! suC/"e il1digrl1c [Il ROU1JîaJ'~1C - Inpr. 'elSS, 11 ~ate.

1871 (atribuitrL lui F. lIIontanari) . activitatc 1893 _ 1973" text
15. * '" * I.~fori[nl fabricii de ::aluir TiJ"g1f. jHuI"c5 ~,80 de am (lI!

xerografîat. .
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CONTRIBUTIONS CONCERNANT L'HISTOIRE DE LA. CULTUltE DEBETTERAYE SUCmERE EN I(OUMANlE (1800- 1900)

BElTR'\Gl' HINSICHT.LICH DER GESCH1CHTE DER ZUCI\ERI(OBENANZUCHT lN RVMANLEN (lN DEM ZALTRAUM 1800-1900)

. ,.~

Summary

Infiinţarea "Societăţii generale de fabrici şi rafinăriidin România".
Fabrica I{oman ~ proprietatea "societr,ţii generale de fabrici si rafinării din ROluânia".Fabric'a Ripiceni - firma Dupont, Lachaune, MelI:ts'lux& Co.
C. I{oman - Notice sur I 'Industrie Sucr1hc et sur la Dcttcrave a Sacre eu Roumanie.

A. F. BAnUl

HISTORY OF SUGAR DEET CULTlYATION IN ROMANIA
(1800 - 1900)

288

1900

BI\JlAllbf J(ACAlOllJJ1EC5I HCTOPHH DO BbfPAUl,HBAHH.TJ CAXAPHOil CBE1\JlblB P:I'A1bLHHH B nEPHOi~E 1800-1900 ,'1'.

Die Arbeit gibt eÎoen kurzen Uberblick liber clic wichtigsten Momente. dic dic Einfilhrung (les Zuckerriibenbaus in Rumanicn im 19. ]h. markieren. indcUl man ocsondersdic Rolle, clic in dieser RiChtung P. S. Aur eli a n und der Chimist C. It o ro anspieIten, her'/orhcbt.

Pe3f()Ate

B pa60Tc npe,ncTaDJICH OC30P fJIaDJlblX nepno):ţou xrX~oro B~Ka nu ImeAp~nlHo CGCI(
.TIOBo}l;cTBa Il PYMblllJlH.

Oco60nO,'];'fepIWnaeTcn pOJJb B 3TOMl-lanpaUJleHHH n. C. A y P e JI II JI: Ha fI XIf~uma
K. POM a II.

l.'ouvragc .passc eu revoc les principaux mOlllcnts qui oot marq116 l'introductionde la culturc de bettera'lc sucriere enRoumanie au XIXi'm;m siecle. souglignant le fbIe qucl'ont eu dans cette direction P. S. Aur eli fi. n ct le chhniste C. H. o ma n.

"fbe paper ptcsents the maÎn periods that marked the illtrodllction of sugar beat cul~
ture in Romania, in the-XIX-th century, emphasizing the important role of. P. S. A 11 r cli a n aud ofthe chcmist C. R o ro a n.
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